
 

1 

 

Aprovat per la Comissió Permanent en data 03/07/2020 
 
 

PROTOCOL PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA  
 
El present protocol té per objectiu establir les normes generals per al pagament de la matrícula 
en els estudis de la Fundació TecnoCampus, establint (a) un procediment general i (b) un 
procediment de pagament fraccionat. 
  
Els fraccionaments i/o ajornaments únicament s’aplicaran amb caràcter excepcional, quan 
l’estudiant pugui acreditar que li han estat denegades les vies de finançament ordinari que 
TecnoCampus posa al seu abast i, especialment, la línia de crèdit que ofereix Sabadell Consumer. 
 
A) PROCEDIMENT GENERAL DE PAGAMENT DEL PREU DE MATRÍCULA 
 
1. Terminis de pagament 
 
GRAUS 
 

 Modalitat de pagament únic: durant els 30 dies següents a la data de formalització de 
la matrícula.  

 Ampliació i progressions de matrícula del segon i tercer trimestre: fins al dia 15 de febrer 
i fins al dia 15 de maig, respectivament. 

               
                
MÀSTERS OFICIALS 
 

 Modalitat de pagament únic: durant els 15 dies següents a la data de formalització de 
la matrícula. Si és abans del 30 de juliol s'aplica el 5 % de descompte. 

 Modalitat de pagament fraccionat a mig termini (3 pagaments): 
ESCSET i ESCST 
1/3 de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar-la (15 dies data matrícula) 
1/3 de l’import de la matrícula el 30 de setembre 
1/3 de l’import restant el 30 de desembre  
 

2. Normes generals de gestió de la matrícula 
 
Cal respectar escrupolosament les dates límit de pagament. L’ incompliment del pagament de la 
matrícula, d’alguna de les seves ampliacions/modificacions o d’algun dels seus fraccionaments 
dins els terminis que estableixi la universitat podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets 
de l’estudiant i, si escau, podrà donar lloc a l’anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta 
hagi produït sense dret a cap reintegrament. Així mateix, comportarà l’obligació d’abonar la taxa 
per pagament fora de termini que sigui d’aplicació. 
 
S’exigirà el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a 
condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats. 
 
Els estudiants beneficiaris de les beques del ME han d’abonar igualment la totalitat de l’import 
de la seva matrícula. Als estudiants becats se’ls ingressarà l’import adjudicat pel Ministeri al 
compte que indiquin, un cop el Ministeri l’hagi abonat a la Universitat. En cas que l’estudiant 
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tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment 
amb l’import pendent. 
 
3. Forma de pagament 
 
El pagament de la matrícula s’efectuarà amb Abonaré o mitjançant finançament, en el cas dels 
graus. 
 
Únicament en casos justificats i amb el vist-i-plau de la Cap de Gestió Acadèmica es podran 
admetre altres formes de pagament. 
 
4. Devolucions de matrícula 
 
Es procedeix a la devolució de l'import de la matrícula en els casos següents: 
               
GRAUS 
Es procedeix a la devolució total o parcial de l'import de la matrícula en els casos següents:  
 
a) Quan l’estudiant ha estat reassignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció: 

es retornarà l'import ja abonat dels crèdits matriculats excepte les despeses de gestió de 
matrícula i expedient acadèmic (Cal la presentació del document acreditatiu). En els casos 
que l’estudiant torni a fer una nova preinscripció universitària o bé sol·liciti un canvi de 
preferències estant matriculat en un dels centres universitaris de TecnoCampus, no hi haurà 
retorn de l’import de matrícula. 

b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les 
dates previstes d'exàmens o es detecten errors administratius: l'estudiant podrà sol·licitar la 
rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en excés si així resulta de la 
nova matrícula. 

c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de 
curs: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient 
acadèmic.  

d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran 
en compte els següents supòsits: 

 Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre:  es retornarà la 
diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de 
matrícula i expedient acadèmic.  Si l’import abonat és de menys de 600 euros es 
reclamarà la diferència.  

 Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que s’han incorporat als estudis un 
cop iniciat el curs acadèmic:  es  retornarà l’import abonat excepte les despeses de 
gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renuncia s’efectuï en 
el termini de 15 dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua 
després d’aquest termini es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 
euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. 

 Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual 
o inferior a 26 crèdits: es  retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió 
de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la 
data d’inici de curs i el 30 de novembre. 

 Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar 
l'import total de la matrícula.                 

e) En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar a 
petició de l'interessat la devolució total o parcial de la matrícula. 
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MÀSTERS OFICIALS 
 

L’estudiant no tindrà dret a la devolució de l’import de la reserva de plaça  (600 €), en cas de no 
formalitzar la matrícula. 
 
En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació es podrà estudiar, a 
petició de l'interessat, la devolució parcial o total de la matrícula. 
 
PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD D’AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS EN EL 
PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

 
Aquest procediment té per objectiu regular la tramitació de les diferents peticions que els 
estudiants formalitzen davant gestió acadèmica, sol·licitant l’ajornament o fraccionament del 
pagament de la matrícula. 
 
1. Sol·licitants 
Podran sol·licitar acollir-se a aquest procediment les persones que acompleixin els requisits 
següents: 

 
1.1. Estar matriculat al TecnoCampus durant el curs d’alguns dels estudis conduents als títols 

oficials impartits als centres universitaris del TecnoCampus. Queden específicament 
exclosos d’aquest procediment les matrícules de titulacions de Formació Permanent o 
estudis oficials de Màster i postgrau. 
 

1.2. Haver sol·licitat prèviament el finançament de la matrícula i que aquest hagi estat denegat. 
 

1.3. Acreditar suficientment les especials condicions (econòmiques i socials) que justifiquen la 
sol·licitud. 
 

2. Sol·licituds i documentació 
L’estudiant que desitgi sol·licitar l’ajornament i/o el fraccionament de pagament haurà de 
remetre una instància signada en la que expressi el seu desig d’acollir-se al procediment, 
descrivint la seva situació econòmica, familiar i social. Igualment, indicarà per quin import 
sol·licita l’ajornament o fraccionament i en quin termini. 
 
2.1 Ajornament i/o fraccionament a curt termini 
Per a estudiants de matrícula anual i per als casos en què la previsió de pagament fraccionat o 
ajornat no superi la data de 31 de desembre, serà suficient amb la presentació d’una instància 
motivada que resoldrà la Cap de Gestió Acadèmica. 
 
2.2 Ajornament i/o fraccionament a mig termini 
Les sol·licituds que sobrepassin les condicions temporals del punt 2.1, a part de la instància, 
hauran d’anar acompanyades, com a mínim, la següent documentació: 

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

familiar1. 

                                                 
1 Formaran part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de beca del Fons Social, 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, excepte quan es tracti de persones amb discapacitat físiques, psíquiques 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.  



 

4 

 

b) Declaració de la darrera renda de tots els membres de la unitat econòmica i familiar que 
treballin. En cas de que algun membre no tingui obligació de fer la declaració s’admetran 
documents de 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, segons el cas. 

c) Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència. 
d) Informes mèdics, si són rellevants per justificar la situació de l’estudiant o la d’algun 

membre de la unitat econòmica i familiar.  
e) Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la 

vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge 
habitual, així com uns ingressos equivalents, com a mínim, al Salari Mínim 
Interprofessional. 

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

En aquests casos, si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta base, es requerirà 
al sol·licitant perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els 
documents preceptius, amb indicació que si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició. 
Igualment, TecnoCampus podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri 
necessària i que caldrà presentar per tal de que la sol·licitud sigui admesa a tràmit. 
 
Un cop presentada la instància, el procediment de gestió i resolució de sol·licituds serà com 
segueix: 
 
a) Admissió a tràmit de les sol·licituds 

Rebuda una instància, es procedirà a realitzar-ne una primera avaluació per a determinar-ne 
la seva admissió a tràmit, en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà 
de la recepció de la sol·licitud. 

 
b) Resolució de les sol·licituds 

El servei competent per resoldre el procediment serà Gestió Acadèmica. 
 
3. Concessió de la sol·licitud 
La resolució positiva de la sol·licitud implicarà la formalització d’un acord bilateral entre 
TecnoCampus i el sol·licitant. Aquest contindrà les condicions d’aplaçament i/o fraccionament 
aprovades que es formalitzaran mitjançant abonares, les obligacions de l’estudiant davant del 
TecnoCampus i les conseqüències que comportarà un eventual incompliment de pagament de 
les quotes ajornades o fraccionades son les que es regulen a la present normativa.  
 
En qualsevol cas, l’acord contemplarà que com a mínim s’hagi abonat una part del preu total de  
la matrícula abans del 31 de desembre. 
 
4. Criteris de valoració  
Per a valorar les sol·licituds, s’analitzaran les situacions al·legades tenint en compte els aspectes 
següents:  
 

 Existència de causes sobrevingudes  

 Gravetat de les causes al·legades i afectació en la capacitat de fer front al pagament de 
la matrícula en els terminis establerts 

 Transitorietat de la causa/ situació al·legada 
 Expedient acadèmic previ de l’estudiant/a 

 
Per a establir la proposta de resolució, TecnoCampus podrà: 
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1. Demanar al sol·licitant de l’ajut documentació complementària. 
2. Proposar la denegació de la sol·licitud en el cas que apreciï ocultació de dades personals 

o econòmiques. 
3. Convocar els sol·licitants a una entrevista. 

 
5. Terminis màxims d’ajornament i fraccionament 
No es podrà sol·licitar ajornament o fraccionament per un període superior al del curs acadèmic.  
 
6. Fons Social 
Es reserva la possibilitat d’accés a finançament amb ajornament i fraccionament de més abast i 
fins a un màxim de 15.000€, reservat als casos d’estudiants que al·leguin circumstàncies 
sobrevingudes excepcionalment greus que els impedeixin prosseguir els seus estudis sense suport 
financer addicional. La concessió de l’ajuda es durà a terme mitjançant resolució conjunta i 
motivada del director/a general de la Fundació i del director/a del centre universitari en el que 
l’estudiant que formuli la petició estigui matriculat, previ estudi de la documentació aportada, 
valoració de les causes al·legades i entrevista amb el sol·licitant. La resolució establirà les 
condicions de l’ajuda així com el seu eventual retorn per part de l’estudiant. 
 
7. Obligacions dels sol·licitants  

a) Justificar davant l’òrgan competent la situació al·legada, mitjançant l’aportació de la 
documentació requerida. 

b) Informar a la Fundació Tecnocampus de qualsevol circumstància que pugui afectar a les 
condicions que van motivar l’acceptació de la sol·licitud. 

c) Abonar la taxa de pagament fraccionat establerta en el catàleg de preus del curs que 
correspongui. 

 
8. 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), informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer 
de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, 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 nomes 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. 
 
Igualment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes 
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Gestió acadèmica de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME. 

 

BONIFICACIONS EN ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITARI TECNOCAMPUS 
 

 Els estudiants amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera 
vegada que han estat matriculades gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits 
en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix 
ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada. 
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 Estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat: 100% preu/crèdit per 
1a. vegada durant el 1r curs dels seus estudis universitaris. 

 Reconeixement de crèdits entre estudis del TecnoCampus (simultaneïtat, segones titulacions, 
canvis d'estudis) : Gratuïtat del preu/crèdit reconegut.  En el  cas de canvis d'estudi dins TCM 
a partir del segon canvi es pagarà el percentatge sobre el preu del crèdit que reguli el decret 
de taxes pels reconeixements de crèdits.  

 El preu del crèdit de les assignatures anàlogues de les dobles titulacions és a cost 0. Només 
es paga el cànon de la tutela acadèmica a la UPF. 

 Adaptacions parcials: pagant el 100% del preu del crèdit de l’assignatura de la diplomatura 
pendent de superar per l’adaptació total tal grau. 

 Treball final de grau i pràctiques curriculars:  per 2es. matrícules en períodes consecutius es 
pagarà el 30 % del preu del crèdit amb la penalització que correspongui.  A partir de la 3a. 
vegada es pagarà el 100 % del preu crèdit amb la penalització que correspongui.  

 TFG Dobles titulacions: descompte 50 % del TFG de menys creditatge. 

 Programes de simultaneïtats: els estudiants que han iniciat la simultaneïtat abans del curs 
2018-19  pagaran el TFG de més creditatge, aquesta excepcionalitat serà vigent  per 
aquests estudiants fins al curs 2020-21.                                                                                                                
Els estudiants que han iniciat el programa de simultaneïtat a partir del curs 2018-19 
s'atendran al que es reguli en el catàleg del curs en que matriculin el TFG.  

 Convalidacions de crèdits CFGS: La convalidació de crèdits implica l'abonament al 
Tecnocampus del percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb 
el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi sol·licitat la 
convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà  sol·licitar el 
retornament del el 85% de l'import d'aquests crèdits. 

 Reconeixements  de crèdits: els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del 
preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Estudiants TecnoCampus dins el Programa Study Abroad: el 85% del preu ECTS de la 
matrícula TecnoCampus respecte dels crèdits que cursin en la universitat de destí. 

 Descomptes per treballadors o familiars de treballadors del TCM es regiran pel conveni 
laboral. 

 
DESCOMPTES ESPECÍFICS CONVENIS TCM 
Convenis amb empreses i institucions col·laboradores i/o patrocinadores: segon el que es reguli 
al conveni. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà 
el 30 de novembre, sempre i quan els contractes siguin vigents en la data de matriculació de 
l'estudiant. 
 
CONDICIONS 
Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar 
la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per 
aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 
Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida 
laboral o darrer full de salari. 
 

 
 

BONIFICACIONS EN ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI TECNOCAMPUS 
 

A) MASTERS ESCSET 
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 Màster en Emprenedoria: Per matrícules d'EQUIPS que comparteixin Projecte endegat i 
en vies de desenvolupament s'aplicarà un descompte de 2.500€ per a cada membre 
addicional a partir del segon matriculat.  

 10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels Alumni 
TecnoCampus. 

 10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) per a treballadors de les 
empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit. La data límit per 
aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, 
sempre i quan els contractes siguin vigents en la data de matriculació de l'estudiant.  

 10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels col·legis oficials. 

 10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit de les empreses i institucions amb convenis marc de caràcter general 

 15% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit i estudiants d’Institucions acadèmiques amb convenis de 
mobilitat/recerca/projectes de transferència 

 15% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit en empreses i institucions patrocinadores amb aportacions 
econòmiques superiors als 5000 euros 5% de descompte en cas de pagament únic abans 
del 30 de juliol. 

 TCM reserva el 5% de places dels Màsters Universitaris ESCSET per a treballadors de 
TecnoCampus o familiars de primer grau i un 5 % de reserva de places per als treballadors 
de les empreses instal·lades al Parc TCM. Aquest percentatge podrà incrementar-se si 
resten places vacants un cop tancats els períodes de preinscripció. L'ordre d'adjudicació 
de les places vindrà determinat per la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic de la 
titulació d'accés al Màster Universitari de la persona interessada.   
 

 
B) MASTERS ESCST 

 10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels Alumni 
TecnoCampus. 

 10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) per a treballadors de les 
empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb contracte indefinit. La data límit per 
aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, 
sempre i quan els contractes siguin vigents en la data de matriculació de l'estudiant.  

 10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels col·legis oficials. 

 10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit de les empreses i institucions amb convenis marc de caràcter general 

 15% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit i estudiants d’Institucions acadèmiques amb convenis de 
mobilitat/recerca/projectes de transferència 

 15% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb 
contracte indefinit en empreses i institucions patrocinadores amb aportacions 
econòmiques superiors als 5000 euros 5% de  

 5% de descompte en cas de pagament únic abans del 30 de juliol. 

 Es reconeixeran 4 crèdits pels professionals que acreditin experiència laboral i 
professional en l'àmbit de la cronicitat. 

 
C) DESCOMPTES PER A TREBALLADORS O FAMILIARS DE TREBALLADORS DEL TCM   
El que es reguli en el conveni laboral 
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D) CONDICIONS 
Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar 
la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per 
aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 
 
Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida 
laboral o darrer full de salari. 
 
 
Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus no són acumulables 
(excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior i el 
descompte per pagament immediat). En casos justificats i degudament acreditats el Director 
General pot establir excepcions en aquesta norma. 

 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
Av. Ernest Lluch 32 08302  Mataró (Barcelona) 

Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 
www.tecnocampus.cat 

http://www.tecnocampus.cat/

