
RESOLUCIÓ  MANCOMUNADA  DE  LA  PRESIDÈNCIA  I  LA  DIRECCIÓ  GENERAL  DE  LA  FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS  MATARÓ-MARESME  NÚMERO  13/2020,  RELATIVA  A  L’APROVACIÓ  DEL
PROGRAMA  D’AJUTS  AL  PAGAMENT  DE  LA  MATRÍCULA  DEL  CURS  2020-2021,  DESTINATS  A
ESTUDIANTS  DE  GRAU  EN  SITUACIONS  DE  DIFICULTAT  ECONÒMICA  A  CAUSA  DE  LA  CRISI
SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19.
Exp. Núm. 112/2020

Els estudis universitaris representen l’actvitat central de la Fundació TecnoCampus, tal i com es recull
en els seus Estatuts quan s’afrma que la Fundació té entre les seves fnalitat promoure i facilitar
l’accés als estudis universitaris al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes com a servei públic, obert i
universal, treballant per a què aquest servei no sigui limitat per raons socials, econòmiques, culturals,
o per qualsevol causa derivada d’una vulneració d’un dret fonamental.  

El  passat  15 de maig  de 2020 es  va  adoptar  l’Acord Insttucional  per  a la  Reconstrucció  Social  i
Econòmica  de  Mataró,  en  el  que  es  perflen  diversos  eixos  d’actuació  a  l’objecte  d’afavorir  la
reconstrucció  social  i  econòmica  de  la  ciutat.  L’Acord,  signat  per  representats  de  tots  els  grups
municipals i pels agents socials, reconeix que  l’aturada de l’actvitat ha provocat una crisi econòmica
profunda que exigirà actuacions de tots els poders públics i la complicitat actva entre els sectors
públic i privat. Tot i que es recorda que l’impacte fnal és encara desconegut, la crisis és especialment
visible en el context local, que es confgura com a àmbit de primera intervenció davant les necessitats
de la població. 

Per tal d’oferir suport econòmic als estudiants que s’han vist afectats per la crisi de la COVID-19 i amb
l’objectu de que cap estudiant dels centres universitaris TecnoCampus hagi d’abandonar els estudis
arrel de la situació generada o que estudiants de nou accés accedeixin a TecnoCampus per causes
econòmiques conjunturals, és voluntat de la Fundació habilitar un programa d’ajuts específc destnat
a estudiants de grau en situacions de difcultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per
la COVID-19.

L’acció  es  troba  inclosa  dins  de  les  fnalitats  de  la  Fundació  TecnoCampus,  concretament,  les
establertes en els artcle  .a) i  .d). i presenta les següents característques bàsiques:

Objecte dels ajuts. L’objecte del programa consisteix en concedir ajuts de fns al 50% sobre l’import
de  matrícula dels estudis universitaris de grau en el curs acadèmic 2020/21.

La línia d’ajuts es destna a cobrir necessitats sobrevingudes derivades de contngències produïdes
arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

Dotació  del  programa  i  fnançament.  La  dotació  màxima  del  programa  és  de  200.000€,  que  es
fnançarà mitjançant una aportació del pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró.

Beneficiaris. Per a ser benefciari de l’ajuda, caldrà reunir els següents requeriments:
a) Matricular-se  als  centres  universitaris  Tecnocampus en el  curs  2020/21 per a cursar estudis

universitaris de Grau. Caldrà matricular un mínim de 30 ECTS i d’un màxim de 60 ECTS. Es podrà
ampliar fns a un màxim de  5ECTS en el casos de matrícules en dobles ttulacions o en l’accés
necessari per a la fnalittació d’estudis. Dins els còmputs anteriors no es tndrà en compte la
matrícula d’assignatures anàlogues.  
Els estudiants que estguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran
reduir la càrrega lectva indicada per complir el requisit de matrícula fns a un màxim del 50%.

b) Trobar-se al corrent de pagament de la matrícula de cursos anteriors.
c) No disposar, en el moment de la matrícula, d’un ttol universitari. 
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d) No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a l’annex I
de la convocatòria. No obstant això, també podran ser estudiades les situacions en què la renda de
l'any 2019 sobrepassi aquest llindar en un màxim del 25%, sempre que s’acredit sufcientment canvis
en la situació familiar que hagin signifcat una minoració important dels ingressos familiars. 
e) Acreditar la situació social a considerar per causes sobrevingudes, com a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19.

Valoració. Una comissió nomenada pel Patronat proposarà sobre la concessió dels ajuts i s’atorgaran
mitjançant un criteri que combinarà el nivell de la renda familiar, l’impacte generat a causa de la
COVID-19 i el recorregut acadèmic

Vist tot l’anterior i en virtut de les competències atorgades, RESOLEM:

PRIMER.-  Aprovar el programa d’ajuts al pagament de la matrícula del curs 2020-2021, destnats a
estudiants de grau en situacions de difcultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la
covid-19, el qual s’adjunta com a annex d’aquesta resolució. 

SEGON.- Procedir a efectuar la publicació de la corresponent convocatòria.

David Bote Pat Josep Lluís Checa Lópet
President Director general



ANNEX.

PROGRAMA  D’AJUTS  AL  PAGAMENT  DE  LA  MATRÍCULA  DEL  CURS  2020-2021,  DESTINATS  A
ESTUDIANTS  DE  GRAU  EN  SITUACIONS  DE  DIFICULTAT  ECONÒMICA  A  CAUSA  DE  LA  CRISI
SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19.
Exposició de motius.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha derivat en greus problemes econòmics que afecten a
les famílies. Aquests problemes poden haver-se manifestat ja, però s’espera siguin més marcats en
els propers mesos, a mesura que les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària vagin aforant. 

El 15 de Maig de 2020 el consistori de la ciutat de Mataró va signar l’Acord Insttucional per a la
Reconstrucció  Social  i  Econòmica.  En  aquest  acord  es  compromet  a  l’elaboració  d’un  Pla  de
reconstrucció  social  i  econòmica  de  la  ciutat.  L’Acord,  signat  per  representats  de  tots  els  grups
municipals i pels agents socials, reconeix que  l’aturada de l’actvitat ha provocat una crisi econòmica
profunda que exigirà actuacions de tots els poders públics i la complicitat actva entre els sectors
públic i privat. Tot i que es recorda que l’impacte fnal és encara desconegut, la crisi és especialment
visible en el context local, que es confgura com a àmbit de primera intervenció davant les necessitats
de la població. 

És voluntat de TecnoCampus formar part d’aquest Pla de Ciutat, com a insttució de rellevància en
l’àmbit  territorial  i  com  a  inversió  en  la  formació  i  desenvolupament  del  talent  local,  element
essencial  en  tot  pla  de  reconstrucció.  En  aquest  sentt,  considera  que  l’objectu  de  mitgar  els
impactes a les famílies envers a la contnuïtat o inici dels estudis universitaris dels seus flls ha de ser
considerat tot preveient els impactes econòmics de la situació. 

Amb aquesta  fnalitat,  Tecnocampus habilita  la  línia  d’ajudes  a  la  matrícula  del  curs  2020-2021,
destnada a estudiants de grau que es trobin en situacions de difcultat econòmica a causa de la crisi
sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. El programa d’ajudes es basa en els principis de
fexibilitat  per  acompanyar necessitats sobrevingudes i  rigor  i  retment de comptes,  al  tractar-se
d’ajuts que es fnancen a través d’aportacions públiques. 

1. Objecte

1.1 L’objecte del programa consisteix en concedir bonifcacions de fns al 50% sobre la matrícula dels
estudis universitaris de grau en el curs acadèmic 2020/2021. L’import de matrícula sobre el que es
calcularà  l’ajuda  no  tndrà  en  compte  les  taxes  acadèmiques  (Taxes  secretaria,  serveis  SIGMA,
Assegurances, PDL, que caldrà satsfer íntegrament per part de l’estudiant). 
1.2  La  línia  d’ajuts  es  destna  a  cobrir  necessitats  sobrevingudes  derivades  de  contngències
produïdes arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
1.3 Els estudiants hauran de sol·licitar l’ajut abans del proper dia 5 d’octubre de 2020, en els termes
que s’indica a l’apartat 4. 

2. Beneficiaris.

2.1 Per a ser benefciari de l’ajuda, caldrà reunir els següents requeriments:
b) Matricular-se  als  centres  universitaris  Tecnocampus en el  curs  2020/21 per a cursar estudis

universitaris de Grau. Caldrà matricular un mínim de 30 ECTS i d’un màxim de 60 ECTS. Es podrà
ampliar fns a un màxim de  5 ECTS en el casos de matrícules en dobles ttulacions o si  fos
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necessari per a la fnalittació d’estudis. Dins els còmputs anteriors no es tndrà en compte la
matrícula d’assignatures anàlogues.  
Els estudiants que estguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran
reduir la càrrega lectva indicada per complir el requisit de matrícula fns a un màxim del 50%.

b) Trobar-se al corrent de pagament de la matrícula de cursos anteriors.
c) No disposar, en el moment de la matrícula, d’un ttol universitari. 
d) No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a l’annex I.
No obstant això, també podran ser estudiades les situacions en què la renda de l'any 2019 sobrepassi
aquest llindar en un màxim del 25%, sempre que s’acredit sufcientment canvis en la situació familiar
que hagin signifcat una minoració important dels ingressos familiars. 
e) Acreditar la situació social a considerar per causes sobrevingudes, com a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19, en partcular:

 Reducció salarial,  en cas de de treball per compte d'altri,  del/s sustentador/s de la unitat
familiar, com a conseqüència d'adaptació de la seva jornada i/o reducció d’aquesta.

 Les suspensions de contracte, en cas de de treball per compte d'altri, del/s sustentador/es de
la  unitat  familiar,  que  tnguin  la  seva causa directa  en  pèrdues d’actvitat  que impliquin
suspensió o cancel·lació d'actvitats.

 Cessament, suspensió o reducció d'actvitat com a treballador/a per compte pròpia, del/s
sustentador/es de la unitat familiar,

 Infortuni familiar, per defunció del/s sustentador/es de la unitat familiar
 Qualsevol  altra  situació,  degudament  acreditada,  amb  impacte  econòmic  i  social,  com a

conseqüència directa de l'emergència sanitària.

3. Dotació econòmica dels ajuts i abonament al beneficiari/ària.

La  dotació  del  programa és  de 200.000€.  L’òrgan instructor  proposarà  sobre  la  seva concessió  i
establirà una quanta de cadascun dels ajuts, que podrà cobrir fns al màxim del 50% de l’import de la
matrícula de grau corresponent al curs 2020-2021. 

En cas de concessió d’ajut, el pagament es farà efectu com segueix: 
- En cas que l’estudiant hagi tramitat un crèdit per a la matrícula davant una enttat  

fnancera o hagi pagat a TecnoCampus, l’ajut s’ingressarà al compte que a aquest efecte 

l’estudiant indiqui.

- En cas que l’estudiant hagi tramitat un fraccionament davant de TecnoCampus, l’ajut es 
descomptarà de les quotes pendents de pagament.

4. Sol·licituds i documentació. 

4.1. Els interessats hauran de presentar la sol·licitud d’ajut via formulari online habilitat a tal efecte i
adjuntar la documentació indicada en aquest apartat.
4.2. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorittació de l’interessat 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’objectu  de  resoldre  satsfactòriament  el
procediment.
4.3. A les sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Els estudiants amb beca concedida pel Ministeri d’Educació en el curs 2019-2020 no hauran de
presentar  documentació  justfcatva  de  la  renda  familiar.  Es  substtuirà  per  una  declaració
responsable de l’estudiant en la que s’hi reculli que no s’han alterat les condicions de renda.



La resta d’estudiants, hauran d’aportar:

a) Declaració de la Renda de l’exercici 2019 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 cap membre estgui obligat a fer la declaració de renda i segons sigui el cas: notfcació
de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditatva del període i
la quanta concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà
sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certfcat d’IRPF
per a l’exercici 2019 expedit per l’Agència Tributària. 

c) Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2019 i 2018 en cas que els ingressos
econòmics de la unitat familiar computable estguin pel sota del llindar 1. 

d) Si l’estudiant al·lega independència econòmica, haurà d’acreditar la ttularitat de l’habitatge amb
la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els
mitjans  econòmics  amb  els  quals  compta  i  sempre  que  no  siguin  inferiors  al  salari  mínim
interprofessional. 

e) Certfcat de convivència col·lectu expedit per l’ajuntament del municipi de residència en data
recent.

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

b) Escrit  on s’expliqui l’impacte econòmic que la COVID-19 ha generat a l’entorn i  documentació
acreditatva de les situacions socials  a considerar derivades de la crisis  de la COVID-19, tals  com
justfcant  d’ERTO,  justfcant  d’acomiadament,  justfcant  de  reducció  de  jornada,  justfcant  de
reducció o cessament d’actvitat, partda de defunció i en general, qualsevol document que acredit la
pèrdua substancial d’ingressos.

Tots els documents han de ser expedits pels organismes ofcials competents en la matèria. En el cas 
de treballadors assalariats, i sempre que no disposin de una resolució dels organismes ofcials 
competents, podran presentar informes o notfcacions de l'empresa sobre reducció de jornada i / o 
de suspensió de contractes, acomiadaments temporals o defnitus.

4.4 En la  presentació de la  sol·licitud,  l’estudiant  indicarà qualsevol  altre ajuda pública que hagi
sol·licitat o rebut per a subvencionar la mateixa fnalitat. Així mateix, declararà responsablement que
les dades i documents entregats són veraços. 

4.5  Als efectes de poder avaluar la situació econòmica de les persones sol·licitants, s’aplicaran els
criteris que regulen els llindars de renda familiar computable i patrimoni corresponents a l’exercici
2019.  La  Fundació  TecnoCampus  podrà  requerir  en  qualsevol  moment  de  la  tramitació  del
procediment  la  documentació  que  consideri  necessària  per  tal  d’acreditar  la  concurrència  dels
requisits previstos en aquest procediment. La manca d’aportació d’aquesta documentació, si no es
presenta dins el termini assenyalat en el requeriment, comportarà la desestmació de la sol·licitud. 

L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial donarà lloc a la denegació de la beca, a
la modifcació de la resolució o a l’exclusió del programa. TecnoCampus podrà determinar que es
dóna ocultació de la renda amb qualsevol prova i en partcular, mitjançant les dades que estguin a
disposició  de  qualsevol  altre  òrgan  de  les  administracions  públiques  i  del  que  la  Fundació
TecnoCampus hagi tngut coneixement de forma lícita. 

Així mateix, en el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, TecnoCampus podrà
apreciar  l’existència  de  falsejament  dels  requisits  necessaris  per  a  la  concessió  de  les  beques  o

5



l’ocultació de circumstàncies que n’haurien determinat la denegació. Aquests supòsits donaran lloc
igualment a la denegació de la beca, a la modifcació de la resolució o a l’exclusió del programa.

5. Procediment. 

5.1 L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts serà una comissió de valoració,
nomenada ad hoc pel Patronat de la Fundació TecnoCampus.
5.2 L’òrgan instructor proposarà sobre la seva concessió i establirà la quanta de cadascun dels ajuts,
que podran cobrir fns al màxim del 50% de l’import de la matrícula de grau corresponent al curs
2020-2021. La proposta  es basarà en un criteri que combinarà el nivell de la renda familiar, l’impacte
generat a causa de la COVID-19 i el recorregut acadèmic. 
5.3. La resolució de concessió o denegació de l’ajut correspon al director general de La Fundació,
aquesta haurà de ser motvada i, com a mínim, contndrà la identfcació de la persona o persones
sol·licitants a les quals es concedeix l’ajut i els motus que s’han tngut en compte. 
5.5 En cas de denegació de l’ajut, el sol·licitant podrà demanar, de forma motvada, la revisió de la
decisió. Correspondrà al president de la Fundació conèixer i resoldre defnitvament sobre aquestes
al·legacions. 
5.6.  La informació agregada de les dades del  programa d’ajuts,  concessions i  quantes atorgades
podran ser publicades a la web de la Fundació als efectes de transparència. 

6. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels benefciaris d’aquestes beques: 
a) Justfcar davant TecnoCampus el compliment dels requisits i  les condicions que determini la

concessió o el gaudi de l’ajut.  
b) Informar  a  la  Fundació  TecnoCampus  de  totes  les  incidències  relatves  a  les  actuacions

subvencionades, en especial, de qualsevol canvi relacionat amb l’estat de la seva matrícula. 
c) Informar a TecnoCampus sobre qualsevol ajut públic que l’estudiant sol·licit i en el seu cas, rebi i

que tngui per objecte la mateixa fnalitat que l’ajut concedit. 

7.  Incompatibilitat i concurrnncia. 

Les beques previstes en aquestes bases reguladores són compatbles amb qualsevol altra subvenció
obtnguda pel benefciari per a la mateixa fnalitat sempre que, de forma conjunta, no es superi el
cost de la matrícula que motva la concessió dels presents ajuts. 

8. Revocació de l’ajuda. 

Seran causes de revocació de l’ajuda:
 L’ocultament o falsedat de les dades de la sol·licitud, sense perjudici de les responsabilitats

legals que puguin resultar exigibles.
 L’anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant, en els termes regulats en el Protocol de

Matrícula de TecnoCampus. 
 L’abandonament dels estudis. 
 No superar, com a mínim, el 50% dels ECTS matriculats.

9. Protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/6 9, de 2  d'abril de 2016, relatu a la protecció de les
persones fsiques 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 Garanta de
Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa:

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i
domicili Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona), de conformitat amb el
Reglament (UE) 2016/6 9, de 2  d'abril de 2016, relatu a la protecció de les persones fsiques 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 Garanta de Drets Digitals
(LOPDGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en
aquest formulari informa: 
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realittació de les actvitats objecte de la
present convocatòria de beques en els termes que es determini. 
Legitimació: La base que legitma el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment
d’una missió realittada en interès públic, en virtut de l’artcle 6.1.e) 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: Les dades podran ser cedides a terceres enttats que estguin directament relacionades
amb la  fnalitat  del  tractament.  No se  cediran  a  altres  tercers  sense  el  consentment  exprés  de
l’interessat. 
Drets: L’estudiant té dret a retrar el consentment en qualsevol moment en el cas que hagi atorgat el
consentment. Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectfcació i supressió
(Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada
a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32.
08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica 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 normatva de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organittatves
necessàries per garantr la seguretat de les dades de caràcter personal.
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ANNEX I. Llindars de renda 

Es pren en consideració la renda familiar de l'any 2019 en base a les condicions i barems previstos en
el procediment MATRC i beques equitat de l’AGAUR, pel que fa a l’acreditació econòmica. 

Llindar de renda familiar.  S´estableixen els següents llindars com a límits màxims de renda familiar
que no es poden superar, i que són els següents

Membres unitat familiar Llindar màxim de renda

1 membre 21.  4,50

2 membres 38.211,14

3 membres 43.194,50

4 membres 48.439,22

5 membres 53.244,  

6 membres 56.944, 9

  membres 60.59 ,18

8 membres 64.236,44

A partr del 8è membre, s’afegeixen 3.391€ per a cada nou membre computable. 

Patrimoni. S´estableixen els següents llindars com a límits màxims de patrimoni que no es poden
superar, independentment de la renda familiar, i que són els següents:

• Per a fnques urbanes (béns immobles, excepte l’habitatge habitual) s’estableix un import fns als
42.900,00 €.
• Per a fnques rústques s’estableix un import fns als 13.130,00 € per a cada membre computable.

• Rendiments de capital mobiliari (guanys patrimonials, excepte les subvencions per a l’adquisició o
la rehabilitació de l’habitatge habitual i la renda bàsica d’emancipació) s’estableix un import fns als
1. 85,00 €.
•  Actvitats  econòmiques  (ingressos  procedents  d’actvitats  econòmiques  en  estmació  directa  o
objectva o d’una partcipació ≥ 50% d’enttats sense personalitat jurídica o altres)  s’estableix  un
import fns als 155.500,00 €.
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