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BEQUES D’ESTUDI PER A ESPORTISTES 

DE CLUBS ADHERITS AL “CLUB ESPORTIU TECNOCAMPUS” 

BASES DE LES BEQUES SOBRE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS DE GRAU A TECNOCAMPUS 
 

CURS 2023-24 

 
 

1. Objectiu 
 

La Fundació TecnoCampus concedeix beques d’ajut a la matrícula als esportistes que estiguin 

desenvolupant activament la competició esportiva en clubs adherits al Club Esportiu TecnoCampus per al 

curs 2023-24 i vulguin cursar estudis universitaris de Grau. 

 
El programa de Beques d’estudi per a esportistes significarà un ajut en els termes establerts en aquestes 

bases sobre el preu de la matrícula total del curs anual i en qualsevol dels graus de TecnoCampus. 

 

2. Persones beneficiàries. 
 

Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants que es matriculin a un grau al TecnoCampus en el curs 2023/24, 
que siguin acreditats per algun centre adherit al Club Esportiu TecnoCampus i que compleixin els següents 
requisits: 

 
2.1. Requisits generals: 

 
2.1.1. Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, desenvolupant activament la competició 

esportiva i que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes destacats en les 

seves seccions i en les seves categories. En tots els casos els clubs esportius hauran d’estar adherits al 

Club Esportiu TecnoCampus1 per al curs 2023/24. 

 
2.1.2. Ser menor de 25 anys a la data d’inici del curs (aquest requisit no serà necessari en les sol·licituds 

de renovació). 

 
2.2. Requisits acadèmics: 

 
2.2.1. Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per curs. En el cas de les dobles titulacions, en el còmput 

de crèdits no s’inclouen els de les assignatures anàlogues. A aquests efectes, també es computen els 

crèdits reconeguts. 

 

Únicament podran quedar exempts d’aquest requisit aquells casos en els que no es pugui matricular 

aquest nombre de crèdits, bé per motius d’organització del pla d’estudis o bé per causes justificades i 

quan l’estudiant ho sol·liciti de manera expressa  juntament amb la documentació acreditativa, sempre 

a criteri de la comissió de valoració. 

 

No obstant l’anterior, si l’estudiant es matricula de menys de 60 crèdits es reduirà proporcionalment 

l’import de la beca. 

 

2.2.2. Tenir formalitzada la matrícula. En cas de sol·licitar la baixa acadèmica als estudis matriculats   abans 

de la resolució d’adjudicació de beques, s’entendrà que l’estudiant desisteix de la seva sol·licitud. 

 

1
Els Clubs Esportius hauran de presentar, abans del dia 31 de març de cada exercici, les noves propostes i/o modificacions de 

l’annex d’adhesió. Tanmateix, només s’admetran noves propostes d’adhesió de nous Clubs Esportius fins la data esmentada. 
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2.2.3. Els i les estudiants del TecnoCampus, a partir del 2n curs, també hauran d’haver assolit un 

rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte del curs anterior.   

 

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

La dotació total del programa per part de TecnoCampus és de 6 beques de 750€ per períodes anuals 

acadèmics i fins a assolir els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, sempre i quan les persones 

beneficiàries compleixin amb els requisits acadèmics i esportius per a la seva renovació contemplats en 

aquestes bases. 

 
Per la seva banda, el Club esportiu aportarà la mateixa quantitat per als mateixos períodes, de manera  que 

les persones beneficiàries, en el cas de complir els requisits indicats en aquestes bases, obtindran  un ajut de 

1.500 euros anuals al llarg dels seus estudis a TecnoCampus. 

 

No obstant l’anterior, si l’estudiant matricula menys de 60 crèdits es reduirà proporcionalment l’import de la 
beca. 
 

L’adjudicació de la beca quedarà formalitzada al document de matrícula, on  quedarà constància del 

descompte aplicat sobre l’import de la matrícula en concepte de l’atorgament de la beca. 

 

4. Termini de presentació de sol·licituds i documentació. 
 

El període de presentació de sol·licituds i documentació serà de l’1 de setembre al 14 d’octubre. 

 
5. Sol·licituds i documentació. 

 
Per optar a una beca d’aquesta convocatòria serà requisit indispensable presentar la sol·licitud via  
eSecretaria > Graus: beques esportistes (sol·licitud) i adjuntar la següent documentació: 

 
• Certificat emès pel club esportiu segons model de l’annex I, que certifiqui conforme la persona 

interessada està participant activament en la competició esportiva i és considerat un/a esportista          

destacat/da en les seves seccions i categories, així com també una relació dels seus mèrits esportius. 

 
La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a la persona interessada documentació addicional, si es 
considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar. 

 
6. Procediment de concessió. 

 
6.1. El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva. Les beques 

s’atorgaran als 6 candidats o candidates amb millor nota d’admissió, d’acord amb els criteris establers al 

punt 7 de les presents        bases, d’entre els que hagin estat proposats pels clubs esportius adherits al Club 

Esportiu TecnoCampus. 

 
6.2. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes beques és la Comissió de Valoració que serà 

constituïda, a aquest efecte, pels directors o directores de les escoles de TecnoCampus o persona en qui 

deleguin i per la cap de Gestió Acadèmica de TecnoCampus.    

 

6.2. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions de les beques és el Director General de la 

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. 
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6.3. La Comissió de valoració elaborarà un informe d’acord amb els criteris establerts en el punt 7 

d’aquestes bases. L’informe inclourà la classificació de les persones candidates per ordre decreixent i serà 

elevat com a proposta d’adjudicació a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui. 

 

6.4. La resolució de concessió o denegació de l’ajut haurà de ser motivada, i com a mínim contindrà la 

identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la beca. 

 

6.5. Si entre la data que es fa pública l’adjudicació de les beques i el dia 30 de novembre es produeix alguna 

baixa entre els beneficiaris, 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. La resolució de 

les beques serà definitiva a partir del 30 de novembre. 

 

6.6. La Comissió de valoració podrà proposar la no adjudicació d’una o més beques quan estimi que les 

sol·licituds presentades no justifiquen suficientment els criteris de valoració establerts. 

 
7. Criteris de valoració. 

 
7.1. La valoració i selecció dels candidats beneficiaris resultarà de la consideració de tots els requisits 
relacionats al punt 2, essent factor excloent de la convocatòria l’incompliment de qualsevol d’ells. 

 
7.2. Les persones que presenten la sol·licitud de beca seran ordenades en un únic llistat per la nota 
d’admissió 2  als estudis. 

 

8. Termini de resolució. 
 

La convocatòria es resoldrà abans del 7 de novembre. 

 
9. Notificacions. 

 
La concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Addicionalment a 

l’esmentada publicació, podrà ser informada directament a les persones sol·licitants de la beca. 

 

10. Reclamacions. 
 

10.1. Contra la resolució de concessió o denegació, les persones interessades podran interposar 

reclamació en un termini de 3 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina 

web del TecnoCampus. 

 
10.2. La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi 

sigui previst serà resolt per la Direcció General. 

 

11. Obligacions de les persones beneficiàries. 
 

Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes beques, 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 

 
2  Nota d’admissió: La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries 
de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2).  
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íntegre  de la beca. 

 

12. Revisió i/o revocació de la beca.  
 

És causa de revisió i/o de revocació dels ajuts el no compliment de les obligacions establertes en el punt 11 
de les  presents bases. 

 

13. Incompatibilitats i concurrència. 
 

Les beques previstes 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. 

 

14. Renovació de la condició de becari. 
 

L’adjudicació d’aquesta beca podrà ser renovada curs a curs fins a la finalització dels estudis. Per tal de 

poder renovar anualment el dret a percebre la beca, l’estudiant haurà de complir amb els següents  requisits: 

 

14.1. Requisits generals: 

 
14.1.1. Pertànyer al mateix Club Esportiu i continuar tenint la seva acreditació, mitjançant l’aportació 

del corresponent certificat emès pel club esportiu, segons model de l’annex I, que certifiqui conforme 

la persona interessada està participant activament en la competició esportiva i és considerat un 

esportista destacat en les seves seccions i categories. 

 
14.2. Requisits acadèmics: 

 
14.2.1. Els estudiants que siguin beneficiaris d’una beca hauran de matricular-se d’un mínim de 60 

crèdits per curs. En el cas de les dobles titulacions han de matricular un mínim de 60 crèdits per curs 

acadèmic, sense comptar les assignatures anàlogues. A aquests efectes, també es computen els crèdits 

reconeguts. Únicament podran quedar exempts d’aquest requisit aquells casos en els que no es  pugui 

matricular aquest nombre de crèdits, bé per motius d’organització del pla d’estudis o bé per causes 

justificades i quan l’estudiant ho sol·liciti de manera expressa  juntament amb la documentació 

acreditativa, sempre a criteri de la comissió de valoració. 

 

No obstant l’anterior, si l’estudiant matricula menys de 60 crèdits es reduirà proporcionalment 
l’import de la beca. 

 
14.2.2. Tenir un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits superats respecte dels estudis del  curs 

anterior. 

 

Gestió Acadèmica sol·licitarà a l’estudiant la documentació acreditativa de presentació obligatòria per a cada 

renovació. Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts. En cas de no fer-ho, es 

considera que desisteix de la seva petició. 

 

El període de presentació de sol·licituds i documentació serà de l’1 de setembre al 14 d’octubre. 

 

Contra la resolució de concessió o denegació de la renovació, les persones interessades podran interposar 

reclamació en un termini de tres dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la comunicació als 

estudiants. La resolució tindrà caràcter definitiu transcorregut el termini de reclamacions. 
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15. 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 de beques en els termes que es determini. 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que 
atorga l’interessat mitjançant la signatura del formulari de sol·licitud de la beca, en virtut de l’article 6.1.a) 
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: No se cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment 
exprés de l’interessat. 
Drets: La persona interessada 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; rgpd@tecnocampus.cat, així 
com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

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 PODEN 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 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:pie@tecnocampus.cat
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ANNEX I. MODEL CERTIFICAT DEL CLUB ESPORTIU 
 

Dades del club esportiu  

Nom Núm. de NIF 

Adreça  

Població Codi postal 

Adreça electrònica Telèfon 

Dades de l’esportista proposat/proposada 

Cognoms i nom Núm. de DNI o NIE 

 

 
El   Sr./Sra.  ,   amb   NIF   núm. , en 

qualitat de del Club esportiu a dalt indicat i en representació del 

mateix, 

 
Certifico, 

 
Que el club esportiu que representa té subscrit un conveni d’adhesió vigent amb el “Club Esportiu 

TecnoCampus”. 

 

Que l’esportista a dalt indicat/indicada està participant activament en la competició esportiva en la 

present temporada 2023-24, en la següent categoria 
           

 

Que es considera esportista destacat/ destacada en les seves seccions i en les seves categories, amb 

els següents mèrits esportius: 

 
- (...) 

- 

En aquest sentit, el Club proposa a l’esportista mencionat per a optar a la beca d’esportistes i es 

compromet a realitzar l’aportació econòmica corresponent fins a la finalització dels seus estudis de 

grau, sempre i quan es doni compliment de tots  els requisits establerts a les bases de la convocatòria. 

 
 
 
 
 

 
 

Signatura: Localitat i data: 
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