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Qüestions generals 
 

1. Què són les beques TecnoCampus? 
Són ajuts a l’estudi per als i les estudiants del TecnoCampus que inicien els seus 

ensenyaments universitaris de grau per primera vegada el curs acadèmic 2023/24. Són 

destinats a fer front al pagament del preu dels crèdits matriculats i a despeses no 

relacionades amb la prestació de serveis acadèmics com, per exemple, l’adquisició de 

materials didàctics, manutenció o desplaçaments.  

2. Quantes beques hi ha i de quin import? 
La dotació total del programa és de 30 beques. Hi ha 3 modalitats d’import subvencionat: 

→ 5 beques de 5.000 € 

→ 10 beques de 3.500 € 

→ 15 beques de 2.500 € 

3. Quan puc sol·licitar la beca i presentar la documentació? 
El termini de presentació de sol·licituds i documentació comença el dia 25 d’abril de 2023 i 

finalitza el dia 24 de maig de 2023 a les 14 hores (hora local de Barcelona). Has de tenir en 

compte que només s’acceptarà la documentació lliurada dins el termini anterior. 

4. Vull sol·licitar la beca, puc anar avançant alguna cosa mentre no s’obre el termini de 

sol·licitud? 
Llegeix les bases amb deteniment per saber tots els detalls de la beca TecnoCampus. Al punt 

5. trobaràs el detall de la documentació que has de presentar quan sol·licitis la beca (el 

termini finalitza el dia 24 de maig a les 14 h.). Tingues en compte que alguns documents 

s’han de tramitar amb temps suficient per poder sol·licitar la beca dins del termini (per 

exemple, la declaració de renda o el certificat històric de convivència col·lectiu). 

Així mateix, recorda que has de sol·licitar la beca general del Ministeri per a estudiants 

d’ensenyaments post-obligatoris per al curs 2023/2024 dins el seu termini.  

5. M’interessen els graus de TecnoCampus, però encara no tinc clar què vull estudiar. 

Puc demanar la beca? 
Si, demana-la igualment i, si finalment vens a estudiar a TecnoCampus, podràs gaudir de la 

beca si compleixes els requisits establerts a la convocatòria i resultes adjudicat/da.  

Has de tenir en compte que les beques TecnoCampus s’adjudiquen als estudis que han 

indicat les persones candidates en el formulari de sol·licitud. Per tant, si t’assignen plaça 

universitari a un altre estudi de TecnoCampus, no podràs gaudir de la beca. 

6. La beca és només per al primer curs o es pot renovar? 
La beca TecnoCampus es pot renovar fins la finalització dels estudis universitaris per al quals 

has obtingut la beca, sempre que compleixis els requisits necessaris. En el cas de les dobles 

titulacions, la beca TecnoCampus cobrirà només els quatre primers cursos acadèmics. Per a 

prosseguir amb el gaudi de la beca hauràs de renovar la teva condició de becari/a per a cada 
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curs acadèmic, tal com estableixen les bases. Per a cada renovació, Gestió Acadèmica 

t’enviarà un comunicat amb el procediment a seguir.  

7. On  puc trobar les bases de la convocatòria de les beques TecnoCampus per al curs 

2023/24? 
Les bases de la convocatòria del 11è programa de beques TecnoCampus (curs 2023/24) es 

publiquen en aquest apartat de la web.  

Si vols sol·licitar la beca, és important que llegeixes amb deteniment aquestes bases. 

8. Quan sabré si soc beneficiari/a de la beca?  
La convocatòria es resoldrà abans de la finalització del termini del període de preinscripció 

universitària. Per tant, si després de la resolució de les beques vols canviar les teves 

preferències a la preinscripció, encara ho podràs fer.  

9. Soc estudiant del TecnoCampus i em van donar la beca a primer curs. Ara la vull 

renovar. He d’emplenar el formulari de sol·licitud de la beca per a estudiants de nou 

accés? 
No, el formulari de sol·licitud és únicament per a estudiants de nou accés.  

Si ja gaudeixes d’una beca TecnoCampus has de renovar la teva condició de becari/a per a 

cada curs acadèmic, tal com estableixen les bases. Gestió Acadèmica t’informarà del 

procediment per a sol·licitar la renovació, de la documentació a presentar i del termini per 

fer-ho.  

10. He llegit les bases i aquestes FAQ’s, però tinc un dubte. On m’adreço? 
Pots posar-te en contacte amb el Punt d’Informació a l’Estudiant: per telèfon (93 702 32 32), 

per correu electrònic (pie@tecnocampus.cat) o presencialment (Edifici universitari TCM1, 

planta baixa). 

Requisits per optar a la beca TecnoCampus 
 

11. Vull iniciar els meus estudis universitaris al TecnoCampus en el curs 2023/24. Puc 

optar a aquesta beca? 
Pots optar a la beca TecnoCampus si inicies els teus ensenyaments universitaris de grau per 

primera vegada el curs acadèmic 2023/24, et matricules per primera vegada a TecnoCampus 

del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de grau i compleixes la resta de requisits 

que es detallen a l’apartat 3. de les bases de la convocatòria. 

12. Soc estudiant afectat/da de discapacitat. He de matricular igualment el primer curs 

íntegre? 
Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%, pots reduir la càrrega 

lectiva necessària per complir amb el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%. 

13. Ja tinc una titulació universitària oficial, puc optar a la beca? 
No. Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una 

titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció. 

https://www.tecnocampus.cat/beques-i-ajuts/beques-tecnocampus
mailto:pie@tecnocampus.cat
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14. Faré la preinscripció universitària a la convocatòria de setembre, hi ha algun 

problema? 
Només pots optar a la beca si has estat assignat/da a la preinscripció universitària de la 

convocatòria de juny de 2023. 

15. Hi ha algun límit d’edat per optar a la beca? 
Sí. Has de tenir menys de 22 anys en el moment de presentar la sol·licitud de la beca. 

16. Hi ha requisits econòmics i/o de patrimoni? 
Sí. La convocatòria estableix els llindars de renda que no es poden superar per poder optar 

a la beca. Així mateix, també fixa els límits màxims per a indicadors de patrimoni que no es 

poden superar, independentment de la renda familiar. Aquests requisits es calculen per a la 

unitat familiar computable sobre l’exercici fiscal anterior al de la convocatòria (exercici 

2022). 

17. Hi ha altres requisits? 
Sí. Has d’haver sol·licitat la beca de caràcter general del Ministeri per a estudis post-

obligatoris per al curs 2023/2024. Ho hauràs d’acreditar mitjançant la presentació del 

justificant de la sol·licitud.  

 

Sol·licitar la beca TecnoCampus 
 

18. Com puc sol·licitar la beca i presentar la documentació? 
Mitjançant el formulari online que trobaràs en aquest apartat de la web del TecnoCampus i 

que estarà actiu des del dia 25 d’abril de 2023 fins el dia 24 de maig de 2023 a les 14 hores 

(hora local de Barcelona). És molt important que tinguis en compte el següent: 

→ Abans de començar a emplenar el formulari verifica que disposes de tota la 

documentació requerida i que es correspon exactament amb la que es detalla al punt 5 

de les bases. Tota la documentació és de presentació obligatòria. 

→ Abans d’enviar el formulari comprova que les dades que has informat són correctes. 

→ El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar 

o ampliar després d’haver estat presentat.  

→ L’ordre de presentació de les sol·licituds no afecta al resultat de l’adjudicació. 

→ L’enviament del formulari genera automàticament el número de registre assignat i la 

confirmació del lliurament, que s’envia al correu electrònic que has informat en la 

sol·licitud. Conserva el número de registre, el necessitaràs per consultar l’estat de la teva 

sol·licitud. 

19. No puc obrir el formulari, em surt el següent missatge “This form is currently inactive.” 
Aquest missatge surt fora del període de sol·licitud de la beca. El formulari està actiu des del 

dia 25 d’abril de 2023 fins el dia 24 de maig de 2023 a les 14 hores (hora local de Barcelona). 

https://www.tecnocampus.cat/beques-i-ajuts/beques-tecnocampus
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20. Em falta un o més documents dels que es requereixen en el punt 5 de les bases. 

Presento igualment el formulari de sol·licitud de la beca? 
No presentis el formulari de sol·licitud de la beca fins que hagis verificat que tens tota la 

documentació de presentació obligatòria que requereix el punt 5 de les bases. Has de tenir 

en compte que el formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i que no 

es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. 

21. Si sol·licito la beca l’últim dia del termini, tinc menys possibilitats de resultar 

beneficiari/a que una altra persona que l’ha presentat abans que jo? 
No. L’ordre de presentació de les sol·licituds no afecta al resultat de l’adjudicació, per tant, 

totes les persones que presentin la seva sol·licitud dins el termini establert seran valorades 

segons els criteris establerts a les bases. 

22. Com he d’emplenar el formulari online? 
La primera part del formulari s’ha d’emplenar amb les dades de l’estudiant, és molt 

important que el correu electrònic que informis sigui correcte i que el consultis de manera 

periòdica, doncs qualsevol comunicació relativa a la teva beca s’enviarà a aquest email.  

A continuació, has d’informar de les dades de tots els membres de la unitat familiar 

computable.  

Seguidament, trobaràs diferents apartats on es demana la documentació de presentació 

obligatòria requerida al punt 5. de les bases. A cada apartat trobaràs el botó “Tria un fitxer” 

on has d’adjuntar l’arxiu o arxius amb la documentació requerida. 

Finalment, has d’acceptar les polítiques d’ús. 

Ara és el moment de comprovar que les dades que has informat i la documentació que has 

adjuntat són correctes. A continuació, ja pots enviar el formulari. Apareixerà una pantalla 

que t’informarà que rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la sol·licitud i el 

número de registre.  Conserva el número de registre, el necessitaràs per consultar l’estat de 

la teva sol·licitud. 

23. He comprovat la safata d’entrada i la d’spam, però no trobo el correu amb la 

confirmació de sol·licitud de la beca. Què he de fer? 
Si després de verificar el teu email no trobes el correu de confirmació amb el teu número 

de registre, envia un correu electrònic a beques@tecnocampus.cat 

 

Documentació a presentar per sol·licitar la beca 
 

24. Quina documentació he de presentar? Tota és obligatòria? 
El llistat de la documentació que has de presentar el trobaràs en el punt 5. de les bases de 

la convocatòria de l’11è programa de les Beques TecnoCampus. És obligatori presentar tota 

la documentació dins el termini establert (del 25/04/2023 al 24/05/2023 a les 14 hores) 

mitjançant el formulari online de sol·licitud de la beca. 

mailto:beques@tecnocampus.cat
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No s’admetrà cap documentació fora d’aquestes dates, a excepció del certificat acadèmic 

oficial expedit pel centre on s’ha cursat el batxillerat o CFGS amb l’expedient tancat i la nota 

mitjana final de l’etapa, que es pot lliurar fins el 16 de juny (en el cas d’aquelles persones 

que no disposaven d’ell abans del 24 de maig). 

25. Es demana la documentació de tots els membres de la “unitat familiar computable”. 

Què és això? 
S’entén per membre computable de la unitat familiar, totes aquelles persones que tenen 

incidència directa en els càlculs del llindar de renda i patrimoni. En l’Annex I, punt 1. de les 

bases de la convocatòria trobaràs la informació detallada.  

A efectes d’aquest procediment, s’ha d’informar de les dades de la unitat familiar en data 

31/12/2022. 

26. Soc independent econòmicament? Què he de tenir en compte? 
Vol dir que l’estudiant no depèn econòmicament dels pares (i, per tant, es revisarà que 

disposes d’ingressos que et permetin viure de manera independent) i que tens la titularitat 

del teu domicili habitual (lloguer o propietat). Per tant, hauràs d’acreditar la titularitat de 

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

habitual. En tot cas, els ingressos obtinguts han de superar les despeses habituals per a 

poder viure per compte propi i no dependre de tercers. Sempre s’ha d’acreditar en data 

31/12/2022. 

En aquest cas, forma part de la unitat familiar, el sol·licitant i la parella, si s'escau (i/o fills/es 

si n'hi ha). Consulta l’Annex I, punt 1. de les bases de la convocatòria on trobaràs la 

informació detallada. 

27. Quines declaracions de renda he d’adjuntar? 
Has d’adjuntar la declaració o declaracions de renda de l’exercici 2022 (que es presenten a 

Hisenda l’any 2023) de tots els membres de la unitat familiar computable. No s’admeten les 

declaracions de renda d’exercicis anteriors ni  esborranys de les declaracions.  

28. Algun dels membres de la meva unitat familiar no ha presentat la declaració de renda 

a Hisenda per què no estava obligat. Què he de fer? 
En el cas de que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de renda has de 

presentar OBLIGATÒRIAMENT el document de dades fiscals de l’exercici 2022 emès per 

l’Agència Tributària.  

29. Un o més membres de la meva unitat familiar tenen ingressos que no consten en la 

declaració de renda ni el document de dades fiscals. Què presento en aquest cas? 
En el cas d’existir algun ingrés, prestació, subsidi o similar que no constin a la declaració de 

renda ni al document de dades fiscals, has de presentar els corresponents documents 

acreditatius. 

30. Què és la “declaració jurada” i qui l’ha de signar? 
És el document en el que declares que els ingressos totals de l’exercici 2022 de la unitat 

familiar computable són tots els que has acreditat amb la documentació presentada, que 

aquesta és verídica i que ets coneixedor/a que el falsejament dels requisits o l’ocultació de 
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circumstàncies, de qualsevol font de renda o element patrimonial, donarà lloc a la denegació 

de la beca, a la modificació de la resolució o a l’exclusió del programa de beques.  

La declaració jurada l’ha d’emplenar i signar l’estudiant i és obligatori presentar-la. Trobaràs 

el model d’aquesta declaració a l’Annex II de les bases de la convocatòria de l’11è programa 

de beques TecnoCampus.  

31. Serveix qualsevol certificat d’empadronament? 
No. L’únic certificat que s’admet és el certificat HISTÒRIC de convivència col·lectiu que 

inclogui tots els membres de la unitat familiar, expedit pel municipi de residència, on constin 

tots els membres a data 31 de desembre de 2022. 

Com que te l’ha d’expedir l’ajuntament del municipi on resideixes, has de tenir en compte 

que pot trigar uns dies. Per tant, demana’l amb temps suficient per poder presentar-lo dins 

del termini de sol·licitud de la beca. 

Tingues en compte que no és vàlid presentar el justificant d’haver-lo demanat a 

l’ajuntament (encara que sigui dins del termini de sol·licitud de la beca), ni tampoc qualsevol 

altre tipus de certificat.  

32. L’ajuntament em diu que el certificat històric de convivència l’ha de demanar 

l’Administració Pública o Organisme Oficial que necessita les dades. 
TecnoCampus no és una Administració Pública ni un Organisme Oficial, per tant, és obligació 

de la persona sol·licitant de la beca sol·licitar i aportar aquest document.  

33. S’acaba el termini de sol·licitud de la beca i el meu institut encara no disposa del 

certificat final del Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Superior, què he de fer? 
En el cas de que el teu institut no estigui en disposició de poder emetre el certificat final dels 

teus estudis, has de presentar provisionalment un certificat expedit pel centre on constin 

les notes provisionals de les diferents assignatures cursades de tot els cursos (no només del 

darrer curs) i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment. 

En tot cas, el certificat amb l’expedient tancat i la nota mitjana final l’has de presentar 

abans del 17 de juny. L’has d’enviar al correu electrònic: beques@tecnocampus.cat 

34. Quin document he de presentar de la beca general del Ministeri? 
Un dels requisits per poder optar a la beca TecnoCampus és haver demanat la beca de 

caràcter general del Ministeri per a estudiants d’ensenyaments post-obligatoris 

(universitaris) per al curs 2023/2024. Quan vas demanar la beca general, se’t va generar un 

justificant de presentació de la sol·licitud, és aquest el document que has d’adjuntar a la 

teva sol·licitud de la beca TecnoCampus.  

No s’admeten altres documents (com les captures de pantalla), ni la documentació de les 

beques obtingudes al batxillerat.  

35. Em poden sol·licitar altres documents? 
Sí. Se’t poden requerir altres documents que es considerin necessaris per aclarir la teva 

situació. En aquest cas ens posarem en contacte amb tu mitjançant el correu electrònic i/o 

telèfon que has informat a la sol·licitud de la beca Tecnocampus. 

mailto:beques@tecnocampus.cat
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36. Com puc saber si els documents que he presentat són correctes? 
En el cas de que existeixin sol·licituds que no reuneixin els requisits establerts a les bases de 

la convocatòria, Gestió Acadèmica publicarà a la web el llistat o llistats de requeriments. Has 

de comprovar si en aquests llistats apareix el número de registre de la teva sol·licitud i quina 

és la documentació que et manca o que has d’esmenar.  

Disposes de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació dels llistat per 

esmenar el defecte o presentar els documents que se’t requereixen. En el llistat tens les 

indicacions de com fer-ho.  

En cas de que no presentis la documentació dins aquest període, es considerarà que 

desisteixes de la teva petició. 

37. En el llistat de requeriments, no apareix la meva sol·licitud. 
En el llistat de requeriments únicament apareixen les sol·licituds a les que els manca 

documentació o han d’esmenar algun defecte. Si no apareix el número de registre de la teva 

sol·licitud, la documentació que has presentat és correcta. 

 

Resolució de la beca TecnoCampus 
 

38. Com es resolen les beques? 
Es procedeix a la revisió de les sol·licituds i la documentació presentada, i es puntua cada 

sol·licitud d’acord als criteris de valoració que estableixen les bases de la convocatòria. Les 

beques segons modalitat s’adjudiquen per ordre estricte segons la puntuació obtinguda.  

39. Hi ha un mínim de puntuació per no ser exclòs/a de la candidatura a la beca? 
Per obtenir una beca cal arribar a un mínim de 60 punts. 

40. Hi ha requisits econòmics mínims? 
Sí. La renda familiar computable en cap cas pot ser superior al llindar 3. Independentment 

de quina sigui la renda familiar computada, tampoc es poden superar els llindars indicatius 

de patrimoni familiar. 

Tots aquests llindars estan fixats a les bases de la convocatòria i superar-los implica la 

denegació de la beca.  

41. Quan es resolen les beques? 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d’1 mes, a comptar des de l’endemà 

de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, abans de la 

finalització del termini del període de preinscripció universitària. Transcorregut el termini 

de resolució, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà 

desestimada. 

Per tant, si vols canviar les teves preferències a la preinscripció en funció del resultat de 

l’adjudicació, encara ho podràs fer. 
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42. Quan i on es publica el llistat de les persones adjudicades? 
El llistat es publica en aquest apartat de la web del TecnoCampus, conté la relació de beques 

adjudicades, les sol·licituds excloses i, en el cas que hi hagi, la relació de sol·licituds que 

queden en llista d’espera.  

Necessitaràs el número de registre que es va assignar a la teva sol·licitud per consultar el 

teu resultat. 

43. He resultat adjudicat/da, i ara què? 
Una vegada t’hagin assignat plaça universitària en la preinscripció universitària de juny 2023 

en el grau o doble grau de TecnoCampus per al que vas sol·licitar la beca, has de consultar a 

la web del TecnoCampus el dia i hora en que has de venir a formalitzar la matrícula. En 

aquesta quedarà constància del descompte aplicat sobre l’import de la matrícula en 

concepte de l’atorgament de la beca. 

Com que fins el 30 de novembre poden produir-se baixes entre les persones beneficiàries 

(fet que comportaria canvis en el tram econòmic adjudicat o adjudicació a estudiants en 

llista d’espera), estàs exempt/a de pagar la matrícula fins aquesta data.   

44. He quedat en llista d’espera, què significa? 
Significa que, si entre la data que es fa pública l’adjudicació de les beques i el 30 de 

novembre es produeix alguna baixa entre les persones que han resultat beneficiàries, la llista 

es correrà automàticament i podries resultar adjudicat/da. 

En aquest cas, se’t retornarà la diferència de l’import de la matrícula.  

45. Tinc motius per estar en desacord amb el resultat de la resolució, puc presentar 

reclamació? 
Si tens motius per no estar d’acord amb el resultat de la resolució, pots presentar reclamació 

davant la direcció general en un termini de tres dies naturals a comptar a partir de l’endemà 

de la publicació de la resolució a la web del TecnoCampus. Transcorregut aquest termini, la 

resolució serà definitiva. 

Pots enviar la teva reclamació al següent correu electrònic: beques@tecnocampus.cat 

 

 

 

 

https://www.tecnocampus.cat/beques-i-ajuts/beques-tecnocampus
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