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BEQUES UNIVERSITAT-EMPRESA 
 

Ajuts al finançament de la matrícula al Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació de l’Escola 
Universitària del Maresme 

1. Objectius 

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiant al Màster Universitari en 
Emprenedoria i Innovació de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (TecnoCampus) mitjançant un 
programa propi de beques destinades al finançament de la matrícula del curs 2015/16.   
 
El fons dotacional prové de la voluntat de diverses empreses de la comarca de patrocinar aquesta 
formació, tal com es recull en els convenis signats respectivament entre cadascuna i la Fundació 
TecnoCampus.  
 
2. Dotacions de les beques i abonament als beneficiaris/àries 
 
Per al curs 2015/16 s'estableixen les següents beques pel Màster Universitari en Emprenedoria i 
Innovació (60 crèdits): 
 
 

EMPRESA Beques IMPORT/beca 

Beiersdorf 1 beca 3.000€ 

Procter & Gamble 5 beques 2.000€ 

Tecnocampus 2 beques 2.000€ 

 
Els ajuts es concediran com a descompte directe de l'import de la matrícula. Els estudiants que hagin 
presentat la sol·licitud de la beca tindran una minoració de 2.000€ sobre l’import de la matrícula, que 
en cas de no resultar becats hauran d’abonar. Si la matrícula s’ha fet efectiva en la seva totalitat abans 
de la resolució, l’import de la beca serà reingressat a l’estudiant mitjançant transferència bancària. Si 
l’estudiant ha optat per fer pagament fraccionat de la matrícula, l’import de la beca es descomptarà de 
la quantitat que resti pendent d’abonar. 
 
Per tal de donar visibilitat a l’atorgament de les beques, s’organitzarà un acte simbòlic de lliurament  
amb la presència de les empreses patrocinadores.  
 
La Fundació TecnoCampus podrà ampliar el nombre de beques en el cas que un cop oberta la 
convocatòria s’afegissin més empreses patrocinadores. 
 
En cas de que no s’hagin atorgat totes les beques en el plaç indicat en aquest document, es tornarà a 
obrir una convocatòria el mes de setembre. 

 
3. Persones beneficiàries  
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Poden sol·licitar aquestes beques les persones que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels 
estudis previs que permetin l'accés al Màster d'acord amb l’establer en l'article 16 del Reial decret 
1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i 
hagin estat admeses al Màster en Emprenedoria i Innovació. 
 
  4. Requisits  
 
Per ser beneficiari d’aquests ajuts, l’estudiant haurà de matricular-se per primera vegada de la totalitat 
dels crèdits oferts per l’Escola Universitària del Maresme en el Màster en Emprenedoria i Innovació (60 
crèdits).  Excepcionalment i per motius acadèmics degudament justificats, s'admetrà la possibilitat de 
matricular-se de menys crèdits. 
 
Per optar a una beca d’aquesta convocatòria serà requisit indispensable la presentació d’una idea de 
negoci o, en cas contrari, caldrà la presentació de les motivacions per realitzar el màster.  
 
Per optar a la beca Beiersdorf d’aquesta convocatòria serà requisit indispensable la presentació d’una 
idea de negoci que tingui repercussió en el territori. 
 
5. Incompatibilitats  
 
Les persones que obtinguin una de les beques de la present convocatòria no podran gaudir 
simultàniament de cap dels descomptes establerts a l’EUM per a col·lectius específics, i tampoc no 
podran ser, alhora, beneficiàries d’altres beques ofertes pel TecnoCampus. 
 
Aquestes beques són incompatibles per a estudiants estrangers que ja són beneficiaris d’una altra beca 
o ajut del seu país d’origen. 
 
Per contra, aquestes beques són compatibles amb les beques oficials concedides per la Generalitat de 
Catalunya, el Ministeri d’Educació i Ciència o qualsevol altra concedida per altres organismes o entitats 
públiques o privades excepte les assenyalades en el punt anterior.  
  
La Fundació TecnoCampus podrà suspendre o interrompre la concessió de la beca en cas que els 
receptors no acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria.  
 
6. Obligacions dels becats 
 
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts estaran obligats a: 
 
a) Mantenir un bon nivell de qualificacions en el màster universitari. 
b) No abandonar els estudis un cop iniciats. 
c) Assistir regularment a les sessions de docència presencial (justificació de les absències) 
d) Fer menció expressa d’aquesta beca en qualsevol treball que es derivi del màster. 
e) Permetre la publicitat del seu nom en els mitjans de comunicació vinculat a l’atorgament de la beca. 
 
La persona beneficiària haurà de retornar l’import de la beca en el cas que, a criteri del coordinador o 
coordinadora del Màster, no compleixi una o més d’una d’aquestes obligacions. 
 



 
 
7. Criteris de selecció de les persones beneficiàries 
 
La valoració dels candidats resultarà de:  

• Rendiment acadèmic (màxim de 2 punts) 
Sobre la nota mitjana de l’expedient acreditada, s’aplicarà el següent barem de punts: 

- 2 punts Nota mitjana a partir de 7 
- 1 punt   Nota mitjana igual o superior a 6 i inferior a 7 

 
• Qualitat del projecte (màxim de 4 punts) 
La comissió encarregada del a resolució de les beques puntuarà amb qualificacions numèriques de 0 
a 4 punts. 
 
• Situació socioeconòmica (màxim 4 punts) 

Els candidats/es podran obtenir fins a 4 punts si justifiquen que la seva situació socioeconòmica 
presenta dificultats. Les justificacions hauran de venir avalades amb documentació que acrediti aquesta 
situació (declaració de renda, certificat d’atur, família monoparental, família amb algun membre 
discapacitat, víctimes de violència de gènere...) 
 

• Per optar a la beca Beiersdorf, serà condició indispensable presentar un projecte 
empresarial que tingui impacte en el territori. 

 
• Per optar a les beques Procter & Gamble, es valorarà que el projecte tingui impacte en el 

territori. 
  
 
8. Documentació a presentar. 
 
Juntament amb l’imprès normalitzat de sol·licitud de la beca, la persona candidata haurà de presentar:  
a) Certificat acadèmic oficial dels estudis amb els quals ha accedit al Màster, amb la nota mitjana 

d'accés. En el cas d'estudiants provinents d'una universitat estrangera, aquest certificat haurà 
d'indicar l'escala utilitzada.  

b) Declaració de renda de la unitat familiar i certificat de convivència en el cas que es vulgui fer constar 
la situació econòmica.  

c) Presentació d’una idea de negoci o, en cas contrari, memòria justificativa de l’elecció del Màster 
d’Emprenedoria i Innovació i de la seva orientació i motivació professional. 
Aquesta memòria tindrà els següents requeriments: 
1. Resum executiu (màx.3 fulls) que inclogui els següents punts: 

- Definició de la proposta de valor en termes de necessitat i oportunitat. Elements 
d’innovació. 

- Aproximació al dimensionament del mercat 
- Model de negoci 

2. Presentació de l’emprenedor (màx. 3 fulls) amb els següents punts: 
- Motivació pel desenvolupament de la idea de negoci 
- Experiències similars o en l’àmbit de la proposta 

 
La comissió podrà sol·licitar a l’interessat  documentació addicional si es considera que la que s’aporta 
no acredita suficientment allò que es vol fer constar. 
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9. Presentació de sol·licituds i terminis 
 
La sol·licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà a Gestió Acadèmica, 
departament de beques, adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus. 
 

Data màxima sol·licitud:     06 de juliol de 2015 
Data reunió de la comissió d’avaluació:   13 de juliol de 2015 
Comunicació resolució als estudiants via web: 20 de juliol de 2015 

 
Les persones que, en el cas que restin places vacants, s’incorporin al Màster un cop s’hagi publicat la 
resolució de les presents beques, no tindran dret a sol·licitar-la.  
 
10. Resolució  
 
La valoració dels mèrits correspondrà a una comissió formada pels següents membres: 
 

- 

- El director del Màster 
- La coordinadora del Màster. 

El director general de TecnoCampus o persona en qui delegui. 
- La directora de l'EUM. 

- El coordinador de projectes. 
- Un representant de cadascuna de les empreses patrocinadores. 
- Un membre de Gestió Acadèmica. 

 
La comissió podrà declarar deserta la convocatòria si cap dels sol·licitants reuneix els requisits exigits. 
En aquest cas, l’import de la beca se sumarà al del pròxim curs incrementant, si escau, el nombre de 
beneficiaris.  
 
Les empreses es reserven el dret a entrevistar els candidats seleccionats i prendre la decisió final sobre 
l’atorgament de les beques. 
 
Les resolucions es faran públiques en el web del centre i personalment per correu electrònic als 
estudiants becats.  
 
El Director General de TecnoCampus podrà dictar les normes complementàries que siguin necessàries 
per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat d’interpretació de les 
presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta normativa. 
 
11. Reclamacions 
 
Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats podran interposar reclamació en un 
termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web del 
Tecnocampus.  
 
La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui 
previst serà resolt per la comissió avaluadora.  
 



 
 
La present convocatòria ha estat aprovada per la Presidència de la Fundació TecnoCampus amb el 
vistiplau de les empreses patrocinadores. El text s’incorpora com a annex en els convenis signats entre 
la Fundació TecnoCampus i cadascuna de les empreses per regular el patrocini. 
 
12. Protecció de dades personals  
 
La Fundació TecnoCampus en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal estableix les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries 
per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no 
autoritzat d’acord amb el que estableix el Reglament 1720/2007, de Mesures de Seguretat, en nivell 
que li correspon. 
 Igualment estableix les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per a 
garantir la seguretat de les justificacions avalades per acreditar que la seva situació socioeconòmica 
presenta dificultats. (declaració de renda, certificat d’atur, família monoparental, família amb algun 
membre discapacitat, víctimes de violència de gènere,....). 
 
Les persones sol·licitants autoritzen a la Fundació TecnoCampus a fer documents fotogràfic i videogràfic 
i difondre’ls (edició impresa i digital en mitjans, publicitat, fires, salons i material promocional), dels 
actes de lliurament amb presencia de patrocinadors. 
 
Així mateix els sol·licitants també autoritzen a tractar les dades personals facilitades per a la realització 
de les activitats objecte de la present convocatòria d'ajuts en els termes que es determini. Aquestes 
dades seran cedides a la comissió de resolució i a les empreses patrocinadores, per al compliment de les 
finalitats directament relacionades, les quals es reserven el dret a entrevistar els candidats seleccionats. 
 
Per altra part, pel fet de la seva participació, els sol·licitants també consenten a fer públiques, en el web 
del centre i personalment per correu electrònic als estudiants becats, la resolució de concessió o 
denegació. 
 
Pe la seva part, Tecnocampus es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 
a cap finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la convocatòria d'ajuts  
 
La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquest punt. 
 
13. Propietat Intel·lectual 
 
Les persones sol·licitants autoritzen a TecnoCampus a tractar la idea de negoci o bé la memòria 
justificativa de l’elecció del Màster d’Emprenedoria i Innovació i de la seva orientació i motivació 
professional, facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria d'ajuts, 
en els termes que es determini. Aquestes dades seran cedides a la comissió de resolució i les empreses 
patrocinadores, per al compliment de les finalitats directament relacionades.  
 
La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquest punt. 
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PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
GESTIÓ ACADÈMICA, Departament de Beques i Ajuts (rlozano@tecnocampus.cat) 

o FORMACIÓ PERMANENT (formaciopermanent@tecnocampus.cat) 
TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 
08302 Mataró (Barcelona) 

 
  

mailto:rlozano@tecnocampus.cat�
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 BEQUES  
MÀSTER UNIVERSITARI EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

 
Sol·licitud  

Convocatòria 2015/16 
Dades de la persona sol·licitant  
 
Nom i cognoms:       

 
NIF:                                            

Lloc i data de naixement:       

País nacionalitat:                        

Adreça *:       CP.       

Població:       Telèfon*:               
Adreça electrònica:       Mòbil*:          

 
Titulació necessària per accedir a l’ajut  
Dades estudis:   
Llicenciatura/Grau/Diplomatura/Enginyeria/Arquitectura/Enginyeria 
tècnica/Arquitectura tècnica 

      

Universitat:       País:       
Nota mitjana:        
 
Documentació aportada:  
 

 Certificat acadèmic 
 Presentació d’una idea de negoci o, en cas contrari, memòria justificativa de l’elecció del Màster d’Emprenedoria i Innovació i de la 

seva orientació i motivació professional.  

 Declaració de la Renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.  

1

 

, a les quals podrà adjuntar declaració 
jurada de les circumstàncies que consideri convenients. 

Certificat de convivència col·lectiu (expedit per l’Ajuntament amb una antiguitat inferior a 30 dies respecte de la data de sol·licitud). 
Si el sol·licitant al·lega independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte 

d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual, i els 

Qualsevol altra documentació que consideri oportuna per avalar la seva situació. 

mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al 
Salari mínim interprofessional. 

 Altres documents: 
     ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant:                          ,       de       de 2015 
                            

                                           
1 Formaran part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de beca del TecnoCampus, totes les persones que consten en el certificat municipal de 
convivència, menys els germans o les germanes solters majors de 25 anys que convisquin al domicili familiar fins el dia 31 de desembre de 2013, excepte els de més 
edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o sensorials. 
En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a la qual 
estigui unida en anàloga relació, així com els fills, si n’hi ha. 
 
Les dades seran incloses en un fitxer de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepto 
expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de TecnoCampus relativa a les seves funcions, o no accepto . Podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Gestió Acadèmica de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 


