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BEQUES UNIVERSITAT-EMPRESA 
Ajuts al finançament de la matrícula del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i 

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, curs 2023/24 
TECNOCAMPUS 

 
1. Objecte. 

 
Amb la finalitat de contribuir a la formació de bons professionals, l’empresa AQUA HOTEL concedeix beques 
d’estudi als estudiants amb millor expedient acadèmic de primer curs dels estudis del doble Grau en Turisme i 
Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, impartits per l'Escola Superior de Ciències 
Socials i de l'Empresa-Tecnocampus (ESCSET), independentment de la seva situació econòmica, en les condicions 
que s’estableixen en els següents punts. 

 

2. Persones beneficiàries. 
 

2.1. Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’expedient de primer curs i que 
compleixin els següents requisits: 

 

a) Haver-se matriculat el curs 2022/23 per primera vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs en el 
doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. A aquests 
efectes també es computen els crèdits reconeguts. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat 
d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de 
matrícula fins a un màxim del 50%. 

 

b) Superar totes les assignatures d’aquest primer curs. 
 

c) Haver-se matriculat de la totalitat dels crèdits de 2n curs. 
 

3. Dotació econòmica de les beques i abonament a les persones beneficiàries. 
 

3.1. La dotació es de 2 beques de 1.000€ cadascuna. 
 

3.2. L’ajut es farà efectiu mitjançant el descompte corresponent sobre l’import de matrícula de segon curs. 
 

3.3. L’adjudicació de l’ajut quedarà formalitzada al document de matrícula, on quedarà constància del 
descompte aplicat. 

 

3.4. En cas que l’estudiant hagi abonat la matrícula se li retornarà l’import de l’ajut concedit. 
 

4. Finançament. 
 

El pagament d’aquests ajuts es finançarà amb els fons provinents del conveni signat entre l’empresa AQUA 
HOTEL i el TecnoCampus. 

 

5. Procediment de concessió 
 

5.1. El procediment de concessió d’aquests ajuts es durà a terme d’ofici, per part dels serveis de gestió acadèmica 
de la Fundació TecnoCampus. 

 

5.2. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions dels ajuts és el director general del 

TecnoCampus. 
 

5.3. El servei de gestió acadèmica elaborarà un llistat amb els i les estudiants de primer curs del doble grau que 
compleixin els criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. El llistat inclourà la classificació dels candidats  
i candidates per ordre decreixent segons la nota mitjana de l’expedient de primer curs i serà elevat a l’òrgan  
resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui. 
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5.4. Si entre la data que es fa pública l’adjudicació dels ajuts i el 30 de novembre es produeix alguna baixa entre 
les persones beneficiàries, la llista es correrà automàticament. Si algun o alguna estudiant aconsegueix d’aquesta 
manera l’adjudicació de l’ajut, se li retornarà la diferència de l’import de matrícula. A partir del 30 de novembre 
la resolució dels ajuts serà definitiva. 

 

5.5. La concessió dels ajuts serà publicada a la web del TecnoCampus. Addicionalment a l’esmentada publicació, 
podrà ser informada directament a les persones beneficiàries. 

 

5.6. Es realitzarà un acte de lliurament dels ajuts amb l’empresa AQUA HOTEL. 
 

6. Termini de resolució. 
 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti serà al llarg del mes d’octubre de l’any en curs. 
 

7. Obligacions de les persones beneficiàries. 
 

Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquests ajuts, les següents: 
 

a) Informar a la Fundació TecnoCampus de totes les incidències que afectin a la condició de beneficiari.  
b) En cas de baixa o abandonament dels estudis durant el curs, l’estudiant haurà de retornar l’import íntegre 

de la beca. 
 

8. Revisió i/o revocació de l’ajut.  
 

És causa de revisió i/o de revocació dels ajuts el no compliment de les obligacions establertes en el punt 7 de les  
presents bases. 

 

9. Incompatibilitat i concurrència. 
 

Els ajuts previstos en aquestes bases reguladores no són compatibles amb qualsevol altre descompte, beca o 
ajut de la Fundació TecnoCampus que tingui com a finalitat subvencionar la matrícula de l’estudiant si, de forma 
conjunta, els imports superen el cost total de la matrícula. En aquests casos, els ajuts de la Fundació 
Tecnocampus es reduiran en la quantitat que calgui per no superar aquesta xifra. 

 

10. Protecció de dades personals.  

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei 
Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), 
Tecnocampus informa: 

 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili a 
l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat; 
en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest document informa: 
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present 
convocatòria en els termes que es determini. 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una missió 
realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD. 
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte 
que hi hagi una obligació legal. 
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades amb la 
finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal o amb el 
consentiment exprés de l’interessat. 
Drets: L’estudiant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, 
portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les 
dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 

32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la 
seguretat de les dades de caràcter personal. 

 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGIR-SE A: 
  

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT – PIE  
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0 Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)   

08302 Mataró (Barcelona)  
pie@tecnocampus.cat Tel. 93 702 32 32  
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