
 

 
RESOLUCIÓ MANCOMUNCADA DE LA PRESIDÈNCIA I LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 08/2022, 
RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UNES BASES COMPLEMENTÀRIES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
MOBILITAT D’ESTUDIANTS TECNOCAMPUS (ESTUDIS), CURS 2022/23 
 
Expedient núm.: CA_LA0011120_2021_EXP_120 
Expedient associat núm.: CA_LA0011122_2022_EXP_047  

 
 
Mitjançant resolució mancomunada de la Presidència i la Direcció general núm. 14/2021, de  
data 25 de novembre de 2021, van ser aprovades  les bases i la convocatòria de places i ajuts a 
la mobilitat d’estudiants del Tecnocampus per al curs acadèmic 2022/23, per a cursar estudis en 
una altra universitat.  
 
La dita convocatòria inclou, entre altres tipus, l’adjudicació dels ajuts de l’agència Erasmus+ a 
estudiants per cursar estudis convalidables a universitats europees. Erasmus+ és el programa 
proposat per la Comissió Europea en l’àmbit de la formació, la joventut i l'esport. La mobilitat 
d’estudiants és una les activitats del nou programa convingut entre tots els estats membres de 
la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein i Noruega, així com Turquia, Sèrbia i Macedònia del 
Nord com a països candidats. 
 
En una darrera l’actualització de la Carta Erasmus, l’agència ha decidit ampliar l’abast geogràfic 
d’aquest Programa d’ajuts, el qual també, a partir del curs 2022/23,  pot incloure la mobilitat 
d’estudiants a altres universitats de països de fora la UE que s’hagin associat al programa. 
 
Atès l’anterior, la direcció de Projectes universitaris i Serveis informa de la necessitat d’articular 
unes bases complementàries que regulin l’adjudicació d’ajuts Erasmus+ a la mobilitat 
d’estudiants vers a aquests països. 
 
La proposta de bases presentada es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació 
dels criteris de valoració per estrica ordenació de nota mitja dins cadascun dels 3 grups de 
classificació que, per ordre d’atorgament fins a esgotar la dotació de fons disponible, serien:  
1. Estudiants que en el curs anterior els hagin atorgat una beca general del MECD o  del 

Departament d’Educació del País Basc per a realitzar estudis universitaris o els estudiants 
que tinguin reconeguda legalment una discapacitat en un grau igual o superior al 33%. 

2. Estudiants amb plaça assignada en el Programa Study Abroad.  
3. Altres d’estudiants sol·licitants.  

En virtut de les competències que ens han estat atorgades, RESOLEM: 

Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts dins el Programa Erasmus+ Internacional, 
de mobilitat d’estudiants Tecnocampus a països no europeus associats per al curs acadèmic 
2022/23, d’acord amb document annex 1. 

Segon.- Procedir a la publicació de l’esmentada convocatòria en els mitjans que correspongui. 

 
El Director General      El President 
Josep Lluís Checa López     David Bote Paz 
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ERASMUS + INTERNACIONAL,   
DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS A PAÏSOS NO EUROPEUS ASSOCIATS AL PROGRAMA ERASMUS+ 

 CURS 2022-23 
 
CA_LA0011122_2021_EXP_120 
CA_LA0011122_2022_EXP_47 (expedient associat) 
 
 
1. Objecte i dotació de la beca  
 
En el marc de la subvenció atorgada a TecnoCampus sota l’acció clau KA131 en la convocatòria 
2021 del Programa Erasmus +, TecnoCampus destinarà fins a 11.952€ (el 10% del pressupost 
adjudicat) a ajuts adreçats a estudiants que realitzin una estada de mobilitat a les universitats 
que formen part dels països associats del programa Erasmus + de fora de la Comunitat Europea, 
segons plaça assignada en convocatòria ordinària de mobilitat internacional pel curs 2022-23. 
 
2. Abonament als beneficiaris 
 
Els imports finals de les beques s’establiran en funció de la durada real de les activitats de 
mobilitat física. En tot cas, es finançarà per un màxim de 5 mesos, en base als imports de la taula 
següent: 
 

Ajut ordinari Estudiants amb menys oportunitats* 

700€/mes 950€/mes 

 
*Tindran la consideració d’estudiants amb menys oportunitats aquells que hagin gaudit 
d’una beca de caràcter general del MECD o d’una beca del Departament d’Educació del 
País Basc per a realitzar estudis universitaris durant el curs anterior o els estudiants que 
tinguin reconeguda legalment una discapacitat en un grau igual o superior al 33%. 

 
Els estudiants amb menys oportunitats rebran també un ajut de viatge segons quilometratge i 
d’acord amb la taula següent:  
 

Distància En cas de viatge estàndard En cas de viatge ecològic 

Entre 100 i 499 km  180 euros  210 euros 

Entre 500 i 1999 km 275 euros 320 euros 

Entre 2000 i 2999 km 360 euros 410 euros 

Entre 3000 i 3999 km 530 euros 610 euros 

Entre 4000 i 7999 km 820 euros - 

8000 km o més 1500 euros - 

 
 
3.  Requisits que han complir els sol·licitants 
 

a. Ser estudiant del Tecnocampus en qualsevol de les seves titulacions de grau. 
b. Haver superat un mínim de 60 ECTS en el moment de fer la sol·licitud de mobilitat. 
c. Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per 

assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de 
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cada programa i la plaça en qüestió. Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb 
la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)  

d. Ser seleccionat per a una plaça en la convocatòria de programes d’intercanvi i mobilitat 
del Tecnocampus per al curs 2022-23. 

e. Realitzar l’estada d’intercanvi d’un mínim de 3 mesos durant el curs 2022-23. 
 
4. Criteris de selecció  
 
S’atorgaran els ajuts fins a esgotar el fons consignat, entre els estudiants participants en la 
convocatòria de mobilitat del curs 2022/23 que hagin resultat adjudicataris de plaça a 
universitats estrangeres de fora de la UE i que compleixin els requisits indicats en el punt 3 de 
les presents bases.  
 
En l’adjudicació dels ajuts s’aplicaran els següents preceptes de prioritat: 
 

• en primer lloc s’atorgaran ajuts als estudiants amb menys oportunitats, ordenats de 
major a menor nota mitjana, segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, i 
podran ser nomenats beneficiaris en aquest ordre, fins a esgotar la dotació de fons 
disponible. 

• en segon lloc s’atorgaran ajuts als estudiants amb plaça assignada dins del programa 
Study Abroad, ordenats de major a menor nota mitjana 

• en tercer lloc s’atorgaran ajuts a la resta d’estudiants sol·licitants que tinguin assignada 
una plaça de mobilitat a una universitat fora de la UE dins el programa de conveni 
bilateral, ordenats de major a menor nota mitjana 

 
Tanmateix en cas que les sol·licituds d’ajut per a la mobilitat acadèmica internacional superin la 
disponibilitat de recursos, es donarà preferència als estudiants que no hagin gaudit abans d’ajut 
per a la mobilitat. 
 
5. Resolució  
 
La Comissió de Relacions Internacionals de Tecnocampus, integrada pels coordinadors de 
mobilitat de cada Escola i un membre del Servei de Relacions Internacionals, emetrà informe 
d’atorgament de les beques als estudiants que compleixen aquests requisits, que seran resoltes 
per la Direcció General.  
 
El llistat d’estudiants beneficiaris serà publicat a la web de Tecnocampus abans de l’1 de juliol 
de 2022. La resolució inclourà, si escau, una llista d’espera ordenada d’aquells candidats que, 
tot i complir els requisits de la convocatòria, n’hagin quedat exclosos per haver superat el 
nombre de beques ofertades, podent ser les beques reassignades en cas de renúncia,  per 
estricte ordre de llista. 
 
6. Obligacions dels beneficiaris 
 

- Realitzar l’estada i acreditar l’aprofitament acadèmic a la universitat de destinació. 
- Participar en les sessions d’acollida i orientació dels estudiants internacionals del 

Tecnocampus. 
- Actuar com a ambaixadors del Tecnocampus a la universitat de destinació. 
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- Realitzar els tràmits i documents corresponents al Programa Erasmus+ Internacional, en 
els terminis i en la forma en que TecnoCampus ho estableixi. 

- Acreditar l’aprofitament acadèmic a la universitats de destinació, d’acord amb el que 
s’estableix a les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.  

- Contractar una assegurança obligatòria que tindrà la mateixa durada que la mobilitat. 
Abans de marxar, l’estudiant haurà d’enviar còpia de les cobertures contractades i 
TecnoCampus es responsabilitzarà de la verificació de la contractació pel beneficiari de 
la corresponent assegurança.  

- Totes les altres obligacions inherents al gaudi d’una plaça d’intercanvi i especificades a 
les bases de la convocatòria 2022-23 i a la normativa de mobilitat d’estudiants 
Tecnocampus aprovada per resolució de la Direcció General de Tecnocampus  núm. 
38/2020 de data 28 d’abril de 2020. 
 

7. Pagament de la beca 
 
El pagament de l’ajut als estudiants es farà per transferència bancària a la persona beneficiària, 
al compte bancari facilitat, en dos terminis: 
 

- El 70% de l’import de la beca de l’ajut de viatge estàndard es farà efectiu quan 
Tecnocampus rebi el certificat d’incorporació a la universitat de destinació i hagi fet tot 
els tràmits que es demanen, abans d’iniciar la mobilitat.  

- El 30% restant i la liquidació addicional per viatge ecològic, si escau, es farà efectiu quan 
l’estudiant hagi lliurat a TecnoCampus el certificat d’estada emès per la universitat 
d’acollida, hagi emplenat el qüestionari de valoració de la seva estada i, si escau, hagi 
documentat el viatge ecològic en els terminis i en la forma que TecnoCampus estableixi. 

 
La no realització de l’estada en les condicions previstes comportarà per part de l’estudiant 
l’obligació de devolució de l’import de l’ajut a Tecnocampus, excepte en els casos de força major.  
 
8. Reclamacions 
 
Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats  podran interposar al·legacions i 
presentar els documents o justificació que estimin convenients, en el termini de 15 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, al registre dels Centres Universitaris del 
Tecnocampus. 
 
La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases, del document de 
convocatòria de places i ajus a la mobilitat per a estudiants Tecnocampus  (estudis) curs 2022/23 
i de la Normativa de mobilitat per a estudiants Tecnocampus. Qualsevol aspecte que no hi sigui 
previst serà resolt per la Direcció General.  
 
9. 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: 
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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: 
 

 
Servei de Relacions Internacionals  

TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05 

 
Mataró, Maig de 2022  
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