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Per tal de completar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar de l’Adobe Reader versió 8.0.0 o versions posteriors.   
 
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:  
 
• Pas 1. Empleneu degudament el formulari.
El botó “Validar formulari” us indicarà els errors i/o els camps que us manquen completar.
 
 
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, premeu el botó "Netejar formulari".
 
 
 
 
El formulari es pot desar, mitjançant el menú Arxiu-Desar, tancar i continuar treballant posteriorment.
 
Quan el formulari estigui correctament emplenat la marca d’aigua amb el text ESBORRANY  canviarà pel text  PENDENT D’ENVIAR.
 
• Pas 2. Un cop completat i validat el formulari, envieu-lo a l’AGAUR prement el botó “Enviar formulari”. (cal estar connectat a Internet).
 
 
 
 
• Pas 3. Un cop enviat, el formulari ja no es podrà modificar. Al resguard apareixerà el "Número de referència AGAUR", haureu realitzat la presol·licitud correctament.
 
Per tal de completar el procés de sol·licitud, és imprescindible que imprimiu el formulari prement el botó "Imprimir formulari".
 
 
 
• Pas 4. Cal que presenteu la sol·licitud en paper, degudament signada juntament amb la documentació requerida, al centre on esteu estudiant. El centre enviarà les sol·licituds a l'AGAUR.
La vostra sol·licitud només serà vàlida si la presenteu en paper  dins el termini previst
FULL NO VÀLID
Instruccions i passos a seguir per a emplenar el formulari
Sol·licitud de beca-col·laboració 2013-2014
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Data de naixement
Núm. identificador
Tipus via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Província
Comarca
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
004 sexe
022 estranger sí o no
País (en el cas de ser estranger)
Estranger
Dades del domicili familiar a Espanya o, en cas de ser estranger, domicili de notificació a Espanya
Dades acadèmiques de la persona sol·licitant durant l'any 2013-2014
Indiqueu el nom de la universitat on prestarà la col·laboració
Curs
Indiqueu el nom del centre on cursarà els estudis (En el cas d'estudis de Màster, seleccioneu la Universitat on es cursaran) 
Estudis que cursarà 
Departament on prestarà la col·laboració (escriviu únicament el nom del departament, sense indicar Dept./Dep./Departament)
Posseeix alguna titulació universitària superior? 
Indiqueu quina
007 posseeix titulació
009 heu demanat una altra beca
Heu demanat alguna altra beca per al curs actual? 
Indiqueu quina
En cas d'haver seleccionat l'opció Altres estudis o estudis no trobats al llistat, indiqueu-ne quin
Dades bancàries de la persona sol·licitant
Entitat
Oficina
Dígit de control
Número compte
De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), l'AGAUR us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer anomenat Ajuts Universitaris amb el codi 212051024-V, degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya en data 1 de març de 2012, amb la finalitat exclusiva de gestionar la convocatòria corresponent.
 
Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'AGAUR a Passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 de Barcelona o al correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat.
 
Tanmateix aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès en l'àmbit universitari, recerca i innovació. Si no voleu rebre informació provinent de l'AGAUR marqueu la casella habilitada a tal efecte.
 
 
En cas que la persona interessada manifesti a l'AGAUR voluntats contradictòries en relació a l'autorització de rebre informació d'interès en l'àmbit universitari, recerca i innovació, en els documents de sol·licitud d'ajuts de convocatòries diferents, només es tindrà en compte l'última comunicació efectuada per l'interessat.
 
Per a més informació sobre la política de privacitat de l'AGAUR, us podeu adreçar a lopd@agaur.gencat.cat. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro:
 
1.         Que com a persona usuària he estat informada del sistema de tractament de les meves dades, així com dels drets
         que m'atorga la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 
2.         Que he justificat degudament les beques o ajuts que m'han estat concedits amb anterioritat a càrrec dels
         pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.         Que no tinc cap deute per cap concepte amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni amb els seus
         organismes autònoms, i que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb
         la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social.
 
4.         Que autoritzo l'AGAUR perquè sol·liciti a l'Agència Tributària i a la Direcció General de Tributs del Departament
         d'Economia i Coneixement, així com als òrgans i institucions que estimi oportuns, les dades necessàries per a la
         gestió i resolució de la convocatòria.
 
5.         Que no em trobo en cap de les circumstàncies recollides als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
         de novembre general de subvencions, que m'impedeixin obtenir la condició de beneficiari.
 
6.         Que em dono per assabentada que, transcorregut el termini previst a la convocatòria per a la comunicació de la
         resolució sense que m'hagi estat notificada o sense que hagi estat publicada la resolució de concessió o
         denegació de l'ajut, s'entendrà desestimada la meva sol·licitud, sens perjudici de l'aplicació de la legislació vigent. 
 
7.         Que no he sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte procedent de les administracions i
         entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. En cas contrari, que en un full adjunt concreto els ajuts,
         premis o subvencions rebuts i/o sol·licitats.
 
8.         Que són certes i completes les dades d'aquesta sol·licitud, així com tota la documentació annexa si escau, i em
         comprometo, si obtinc l'ajut, a complir les condicions que s'especifiquen a la convocatòria.
 
Signatura de la persona sol·licitant
............................................, ....... de ......................... de 201
En cas que la persona sol·licitant sigui menor d'edat
Signatura pare/mare o tutor/a
Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
- Projecte de col·laboració avalat i puntuat pel consell del departament. 
Trobareu un  model a l'apartat de Recursos  de la convocatòria COLAB 
(http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/documentacio_colab_2013.doc).
Un cop emplenat, l'heu de presentar a la vostra universitat juntament amb la sol·licitud impresa
Resguard de Sol·licitud de beca-col·laboració 2013-2014
Sol·licitant
Universitat
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
REGISTRE D'ENTRADA AUXILIAR NÚMERO: 9014
QUAN PRESENTEU LA SOL·LICITUD EN PAPER RECORDEU QUE AQUEST RESGUARD
 NO ÉS VÀLID SENSE EL SEGELL I LA DATA D'UN REGISTRE OFICIAL O DEL CENTRE
RECEPTOR  DE LA SOL·LICITUD, D'ACORD  AMB EL QUE PREVEU LA CONVOCATÒRIA
RECORDEU QUE EXISTEIXEN DIFERENTS MITJANS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
http://www.gencat.cat/agaur/presentacio
07/2013
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Sol·licitud de beca-col·laboració 2013-2014
Generalitat de Catalunya
Sol·licitud de beca-col·laboració 2013-2014
01
07/2013
Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
700
220
040
430
440
600
240
390
410
420
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