
 

 

1 
3/Juny/2022 

 

10è programa de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris TecnoCampus 
 
Llistat de requeriment de documentació 
Data de publicació: 3 de juny de 2022 
 
Les persones sol·licitants han de presentar la documentació requerida via correu electrònic a 
beques@tecnocampus.cat dins els terminis indicats. En cas de no fer-ho, es considera que la persona 
sol·licitant desisteix de la seva petició. 
 
Observacions: 
 

− En aquest llistat només apareixen les sol·licituds que no reuneixen els requisits establerts a les 
bases de la convocatòria. 

− A les pàgines 6 i 7 d’aquest document trobareu el punt 5. de les bases, on podeu identificar 
quina és la documentació requerida per a cada apartat. 

 

Núm. de 
Registre 
assignat 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 
9 DE JUNY DE 2022 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:              
16 DE JUNY DE 2022 

2 - - - Apartat g) 

11 • Apartat e)  - - - 

12 - - - Apartat g) 

13 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

Apartat g) 

19 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b)  d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

Apartat g) 

21 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b)  

• Apartat c) 

Apartat g) 

23 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat f) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

Apartat g) 

24 - - - 
  

Apartat g) 

26 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

Apartat g) 

mailto:beques@tecnocampus.cat
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Núm. de 
Registre 
assignat 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 
9 DE JUNY DE 2022 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:              
16 DE JUNY DE 2022 

30 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b)  

• Apartat e) 

Apartat g) 

34 - - - Apartat g) 

35 - - - Apartat g) 

36 • Apartat b) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

- - - 

39 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

Apartat g) 

40 - - - Apartat g) 

41 - - - Apartat g) 

43 - - - Apartat g) 

44 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat h) 

Apartat g) 

49 - - - Apartat g) 

50 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) de dos dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat h) 

Apartat g) 

53 • Apartat h) 

•  

Apartat g) 

60 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat e) 

Apartat g) 

65 • Apartat c)  

• Apartat e)  

• Certificació cadastral (de cada titular) on 
constin els valors cadastrals de tots els béns 
immobles que surten a la declaració de renda 
de l’exercici 2021 o, en el seu defecte, els 
darrers rebuts de l’IBI de tots els bens 
immobles sempre i quan constin els valors 
cadastrals. 

- - - 

67 - - - 
  

Apartat g)  
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Núm. de 
Registre 
assignat 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 
9 DE JUNY DE 2022 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:              
16 DE JUNY DE 2022 

69 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat c) 

• Apartat h) 

- - - 

72 - - - Apartat g) 

76 - - - Apartat g) 

80 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Certificat d'ingressos d'empresa (model 190) 
d'un dels membres de la unitat econòmica i 
familiar 

• Apartat e) 

- - - 

81 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat c) 

• Apartat e)  

Apartat g) 

84 • Apartat a) per a l’exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat f) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat c) 

• Apartat e) 

- - - 

87 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

Apartat g) 

89 • Apartat c) 

• Apartat e) 
- - - 

90 • Apartat e) 

• Apartat h) 
- - - 

91 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat e) 

Apartat g) 

93 - - - 
 
  

Apartat g) 



 

 

4 
3/Juny/2022 

 

Núm. de 
Registre 
assignat 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 
9 DE JUNY DE 2022 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:              
16 DE JUNY DE 2022 

94 • Apartat a) per a l’exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) de dos dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat f) de dos dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

- - - 

95 • Apartat a) o, en el seu cas, Apartat b) d'un dels 
membres de la unitat econòmica i familiar 

• Apartat f) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat e) 

Apartat g) 

98 • Apartat h) - - - 

99 • Certificat d'ingressos d'empresa (model 190) 
d'un dels membres de la unitat econòmica i 
familiar 

- - - 

100 • Apartat e) 

• Apartat h) 

Apartat g) 

101 • Apartat e) 

• Apartat h) 

Apartat g) 

103 • Apartat a) per a l’exercici 2021 o, en el seu cas 
Apartat b) de dos dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat f) de dos dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

• Apartat e) 

- - - 

104 • Apartat c) - - - 

106 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat e) 

- - - 

108 • Apartat c) 

• Apartat e) 

• Apartat f) d'un dels membres de la unitat 
econòmica i familiar 

Apartat g) 

110 • Apartat a) o, en el seu cas, Apartat b) 

• Apartat c) 

• Apartat d) 

• Apartat e)  

- - - 
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Núm. de 
Registre 
assignat 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 
9 DE JUNY DE 2022 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:              
16 DE JUNY DE 2022 

111 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas 
Apartat b) 

• Apartat e) 

• Apartat h) 

Apartat g) 

114 • Apartat h) - - - 

115 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat c) 

• Apartat e) 

Apartat g) 

118 • Apartat a) per a l'exercici 2021 o, en el seu cas, 
Apartat b) 

• Apartat e) 

Apartat g) 
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 BASES DEL 10è PROGRAMA DE BEQUES SOBRE LA MATRÍCULA  
DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS (punt 5.) 

 

 
 

5. Sol·licituds i documentació.  

5.1. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online habilitat 

a tal efecte i adjuntar la següent documentació. Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els 

terminis establerts.  

a) Declaració de la Renda presentada per a l’exercici 2021 de tots els membres de la unitat econòmica 

i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri 

convenients.  

b) En cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de la renda: Document de dades 

fiscals de l’exercici 2021 emès per l’Agencia Tributaria (obligatori), notificació de pensió, fotocòpia 

de les nòmines de l’any anterior, certificat d'ingressos d'empresa (model 190), o la quantia 

concedida en concepte de prestació/subsidi (atur, o qualsevol altre ingrés). En tot cas, 

TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents.  

c) Declaració jurada segons model indicat a l’Annex II de les presents bases, conforme els ingressos 

econòmics de la unitat familiar computable totals de l’exercici 2021, són els acreditats amb la 

documentació presentada. [disponible a la pàg. 12 de les bases] 

d) Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de l’habitatge 

amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual.  

e) Certificat històric de convivència col·lectiu que inclogui tots els membres de la unitat familiar, 

expedit pel municipi de residència, on constin els membres a data 31 de desembre de 2021.  

f) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.  

g) Certificat acadèmic oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de 

Batxillerat o CFGS, en el que hi consti la nota mitjana d’expedient de tots els cursos. En cas que el 

centre encara no estigui en disposició de poder emetre el certificat, s’haurà d’aportar un certificat 

expedit pel centre on constin les notes provisionals de les diferents assignatures cursades (de tots 

els cursos) i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment. En tot cas, el certificat amb 

l’expedient tancat i la nota mitjana s’haurà d’aportar abans del 17 de juny.  

h) Resguard de sol·licitud de la beca general del Ministeri.  

 

5.2. A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà 

demanar altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació.  

5.3. En el cas de que existeixin sol·licituds que no reuneixen els requisits establerts en aquestes bases, 

Gestió Acadèmica publicarà al web el llistat o llistats de requeriments. Les persones sol·licitants 

https://www.tecnocampus.cat/sites/default/files/Gesti%C3%B3%20Acad%C3%A8mica/Beques/RPM4202210eprogramabequesTecnoCampus.pdf
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disposen de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació del llistat, per 

esmenar el defecte o adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considera que 

desisteix de la seva petició.  

5.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a la Fundació TecnoCampus per obtenir i 

contrastar les dades necessàries dels organismes públics i centres d’estudis superiors que correspongui 

en cada cas i en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el cadastre o 

qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 

 


