Concurs Preuniversitari 2022
Bases del Concurs UIC Barcelona
Els premis del concurs seran els que s'anuncien a cada convocatòria. El premi consistirà en ajuts
econòmics o beques destinades a cobrir part de les despeses de matriculació del primer any
d’estudis a UIC Barcelona.
El descompte aprovat per la normativa vigent d’ajuts econòmics per al curs 2022-2023 és del
100 % en la matrícula del primer curs de qualsevol titulació de UIC Barcelona (excepte taxes)
per als cinc primers classificats, s'atorga una beca per titulació. Al tractar-se d'un premi de
caràcter únic, aquesta beca no és podrà renovar. Us recordem que, amb relació al descompte
del 100 % de matrícula del primer curs per als guanyadors del concurs preuniversitari, es
concedeix un descompte per treball. Per tant, si hi ha un treball de diversos autors, el
descompte es repartirà de manera proporcional entre ells.
En cas que l'alumne que hagi obtingut el premi optés per cursar una doble titulació, el
percentatge cobrirà fins a un total de 60 ECTS.
En cap cas el premis podran ser bescanviats per remuneracions en metàl·lic.
El fet de guanyar el concurs no implica l’admissió directa de l’alumne guanyador ni cap dret de
preferència en el procés d’admissió a la Universitat de cap dels graus. L’estudiant ha de ser
admès després de superar el procés d’admissió propi de UIC Barcelona i complir els requisits
legals d’accés als estudis universitaris per poder gaudir del premi.
El premi no inclou l’import dels crèdits matriculats en tercera convocatòria o posteriors.
En el cas que un dels alumnes guanyadors hagi superat el procés d’admissió, hagi formalitzat la
reserva de plaça i es trobi en situació de voler renunciar a la seva plaça, aquesta quantitat no
serà retornada.
D’altra banda, aquest ajut només és aplicable per al primer curs, sense possibilitat de
renovació.
UIC Barcelona es reserva el dret de seleccionar els treballs per participar al concurs, declarar
deserts els premis o alguns dels premis per manca de nivell acadèmic dels treballs presentats, o
suspendre’l si no disposa d’un nombre mínim de participants.

LPI
La propietat intel·lectual dels treballs premiats és dels autors. La participació en el concurs
implica que la Universitat Internacional de Catalunya està autoritzada a publicar i difondre els
treballs premiats i les fotografies de les jornades de desenvolupament de les proves, a través
dels mitjans que consideri oportuns.

Els treballs no premiats podran ser recuperats pels propietaris. El Servei d’Informació i
Admissions de UIC Barcelona establirà a la convocatòria les dates i horaris de recollida dels
treballs premiats.

LOPD
En compliment de la nova Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i amb motiu de l’aplicació del nou Reglament Europeu
2016/679 de protecció de dades, us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu
s’incorporaran en un fitxer titularitat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació
Privada (d’ara endavant, “UIC Barcelona”) amb les finalitats de formalitzar, gestionar
administrativament, executar i desenvolupar tota l’activitat docent i/o institucional pròpia de
UIC Barcelona.
De conformitat amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, us informem que
facilitant les dades personals i l’adreça electrònica autoritza expressament que s’utilitzin a
efectes de comunicacions periòdiques, que inclouen expressament les que es facin per correu
electrònic que UIC Barcelona enviï a alumnes, antics alumnes i possibles interessats, per
informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., així com de qualsevol oferta de
serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que es desenvolupi.

L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@uic.es

