
 ANNEX 1 

 

1 

 

6È PROGRAMA DE BEQUES ESTUDI PER  A ESPORTISTES D’ALT NIVELL 
Ajuts al finançament de la matrícula de Grau dels estudiants TecnoCampus considerats 

esportistes d’alt nivell, Curs 2020/2021 
 

1. Objectiu 
Amb la finalitat de contribuir a la formació universitària d’aquells esportistes d’alt nivell en edat 
universitària, que estiguin desenvolupant de forma activa la seva pràctica esportiva a centres 
esportius reconeguts que hagin signat un conveni amb la Fundació Tecnocampus per a la seva 
participació en aquest programa de beques, i vulguin cursar estudis universitaris de Grau a 
Tecnocampus Centre Universitari, la Fundació Tecnocampus concedeix beques d’ajut a la matrícula 
als estudiants amb millor expedient acadèmic i alta motivació. 
 
El programa de Beques Estudi per a esportistes d’alt nivell significarà un ajut en els termes 
establertes en la clàusula 4 sobre el preu de la matrícula total de curs anual i en qualsevol dels 
graus universitaris oficials adscrits a la UPF que es fan al Tecnocampus.  
 
2. Requisits per poder sol·licitar les beques estudi per a esportistes d’alt nivell 
Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants Tecnocampus de grau el curs 2020/21 que siguin 
acreditats per algun centre esportiu reconegut inclòs en l’annex I i que compleixin els següents 
requisits: 
 

 2.1. Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, classificat en les categories superiors i 
que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes d’elit en les seves 
seccions i en les seves categories. En tots els casos els centres acreditadors hauran de tenir 
vigent un conveni amb Tecnocampus que reguli la promoció i concessió d’aquests ajuts. 

 2.2. Requisits acadèmics: 

 2.2.1. Matricular d’un mínim de 60 crèdits per curs, sempre i quan el pla d’estudis i la 
normativa acadèmica li ho permeti. 

 2.2.2.Tenir un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte dels estudis 
del curs anterior. 

 2.3. En cas d’estudiants de nou accés: haver aconseguit plaça en algun dels estudis del 
Tecnocampus dins el procés de Preinscripció universitària. 

 2.4. Ser menor de 25 anys a la data d’inici de curs. 
 

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.  

3.  Incompatibilitats 
Aquestes  beques  són  compatibles  amb  les  beques oficials concedides per la Generalitat de 
Catalunya, el Ministeri d’Educació o qualsevol altra beca concedida per altres organismes o entitats. 
Tecnocampus podrà  suspendre  o  interrompre la  concessió  de  la  beca  en  cas  que  els 
receptors no acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria. 
 
4.  Criteris de selecció dels beneficiaris/es i assignació de beca. 
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. 
 
En cas d’adjudicació, l’import assignat dins la beca serà de 1.500,00€ per curs acadèmic. No obstant 
l’anterior, si l’estudiant matricula menys de 40 crèdits la Comissió es reserva la potestat de reduir 
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l’import de la beca. 
 
L’assignació del nombre i quantitat dels ajuts dependrà del comú acord al que prèviament s’haurà 
arribat amb les entitats esportistes col·laboradores i que estarà degudament establert en els 
convenis de col·laboració vigents. 
 
5. Sol·licitud  i documentació a presentar 
Per optar a una beca d’aquesta convocatòria serà requisit indispensable presentar la sol·licitud via 

formulari online habilitat a tal efecte i adjuntar la documentació indicada a continuació, d’acord 

amb el model ANNEX I, adjuntant: 

 Certificat acreditatiu del centre esportiu, conforme l’interessat és esportista classificats en 
les categories superiors i considerat esportista d’elit en les seves seccions i categories 
(original). 

 Relació de mèrits esportius emès pel centre esportiu (original) on hi figuri, de manera 
individual, les dades completes del possible  beneficiari i els estudis pels quals aplica.  

 Fotocòpia del DNI 

 Certificat de notes del curs anterior (estudiants de nou accés) 
   

La Comissió de Valoració  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. 

La sol·licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt 

d’Informació a l’Estudiant, adreçada al Director General de la Fundació Tecnocampus. 

La data límit per a sol·licitar la beca i lliurar la documentació acreditativa per a la seva adjudicació 

serà fins el dia 1 d’octubre de 2020, a les 18:00 hores. 

6.  Resolució 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es constituirà la Comissió de Valoració de les 

Beques, formada per: 

 President:  El Director General de la Fundació Tecnocampus 

 Vocals:   Els Directors dels tres centres universitaris o persona en qui deleguin 
La Cap de Gestió Acadèmica que farà també les funcions de Secretària de la 
Comissió. 

 
Reunida la Comissió de valoració procedirà a examinar les sol·licituds i documentació lliurada per a 

verificar l’acompliment dels requisits demandats, emetent l’acta corresponent amb proposta 

d’adjudicació de beques, la qual serà elevada a la Direcció General per a la seva resolució. 

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. 
 
La convocatòria es resoldrà abans del 16 d’octubre de 2020 i serà notificada personalment per 

escrit als estudiants sol·licitants, adjuntant la seva matrícula modificada. 

El Director General de Tecnocampus podrà dictar les normes complementàries que siguin 
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat 
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d’interpretació de les presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta 
normativa. 
 
7. Renovació de la condició de becari. 

L’adjudicació d’aquesta beca podrà ser renovada curs a curs, prèvia convocatòria i presentació de 

la documentació requerida que demostri que es continuen acomplint els requisits que propiciïn el 

seu atorgament, dins el termini que estableixi la convocatòria. 

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. Qualsevol aspecte que no hi 

sigui previst serà resolt per la Direcció General.  

9. Protecció de dades personals  
En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), es podran 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 tercers per al compliment de les finalitats directament 
relacionades.  
 
Així mateix, la institució, es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 
a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la convocatòria d'ajuts i a 
establir 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 de Mesures de Seguretat que continguin dades personals, en el 
nivell que li correspongui. 
 
La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquestes bases. 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
PIE-Punt d’Informació a l’Estudiant 

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

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

 

CENTRES ESPORTIUS COL·LABORADORS AMB EL  
PROGRAMA DE BEQUES ESTUDI PER  A ESPORTISTES D’ALT NIVELL 

 
Ajuts al finançament de la matrícula de Grau dels estudiants TecnoCampus considerats 

esportistes d’alt nivell, Curs 2020/21 
 
 

 Centres esportius integrats dins l’Associació de Clubs Junts per l’Esport de Mataró: 
 

 Centre Natació Mataró  

 Centre Atlètic Laietània 

 Club Esportiu Iluro Hoquei Club 

 Club Joventut Handbol Mataró 

 Club Hoquei Mataró 

 Club Esportiu Futsal Mataró 
 
 
 

 Club Esportiu Balonmano Granollers 
 

 
 

Així com altres entitats esportives que puguin acordar la seva col·laboració amb el Programa en 
la data de la seva convocatòria. 
 


