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SOL·LICITUD DE BEQUES SOBRE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI 
A TECNOCAMPUS 

 
(Emplenar amb lletra ben clara) 

Nom i cognoms : 

NIF: Telèfon : 

Correu electrònic : 

Adreça: Població : 

Centre on estudia: 

 
 

Indica l’estudi de màster per al que sol·licites la beca: 
 

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació 
 
 

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims 
 
 

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment 
 
 

Màster Universitari d’Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva 
 
 

 
 
 

Membres computables que conviuen a la unitat familiar: 
 

NIF COGNOMS I NOM PARENTIU DATA DE NAIXEMENT 
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Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 

 
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de 

la unitat econòmica i familiar. 
 
Fotocòpia de l’esborrany o de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 i Declaració de Renda per a 
l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar2, a les quals podrà adjuntar declaració 
jurada de les circumstàncies que consideri convenients. 

 
En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les 
nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de 
prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb 
altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2019 expedit per l’Agència Tributària. 

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

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 l’habitatge amb la 
fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual, i els mitjans econòmics amb 
els quals compta i sempre que no siguin inferiors al Salari mínim interprofessional. 
 
Certificat oficial expedit pel centre en el que s’han cursat els estudis que li donen accés al Màster  
 

 
El/ la sol·licitant declara que són certes totes les dades que fa constar en aquesta sol·licitud i que 
coneix i accepta la normativa que regeix la concessió de l’ajut. 

 

Autorització per al tractament de dades personals 
 
D'acord amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa d’aplicació, l'informem que les dades 
proporcionades per vostè en aquest formulari seran incloses en un fitxer automatitzat, del qual és titular 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb domicili social a Av. Ernest Lluch 32, Torre TCM1, 
08302 Mataró (Barcelona), l'activitat de la qual és la gestió i desenvolupament d’estudis universitaris i 
del parc empresarial i de l’emprenedoria. 
 
Amb la signatura d’aquest document AUTORITZO EXPRESSAMENT a la Fundació Tecnocampus Mataró- 
Maresme a tractar les dades personals incloses en aquest formulari amb la finalitat de gestionar 
l’atorgament de beques així com enviar comunicats i informació sobre activitats i esdeveniments de 
suport a l’estudiant que puguin ser d’interès. Les dades personals facilitades seran incorporades en el 
fitxer Beques i Premis. Aquestes dades personals només podran ser cedides a tercers en aquells casos 
en que sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. 
 
L’informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", 
en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el 
qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i 
signatura, a la següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-
franquejada adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest 
Lluch, 32 – Torre TCM1, 08302 Mataró). 

 
2 

 Formaran part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de beca del TCM, 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 2018, 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 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
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persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els 
fills, si n’hi ha. 

 
 
 
Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
 
 

Mataró, ........... de .............................. de 2020 . 
 
 
 
 
 
 
Mataró, de/d’ de 2020 
Signatura de l’estudiant  
sol·licitant 
 

http://www.apdcat@gencat.cat/

