
                                                                                      

 

                                                                

Instruccions per a l'acceptació: 

Una vegada comprovat que sou persones beneficiàries d’un ajut per a la contractació de personal 
investigador novell, haureu de complimentar els següents documents: 
 
• 1. Document d'acceptació de l’ajut . 

 

- L'acceptació de l’ajut comporta el coneixement de les condicions de la convocatòria. És 

important que llegiu amb atenció les seves bases. 
 

- El termini de presentació d'aquest document és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà 

de la publicació, en el tauler d’anuncis de l’AGAUR, de la resolució d'atorgament; els beneficiaris 
que no presentin aquesta documentació en el termini assenyalat, s'entendrà que renuncien. 
 
• 2. Fitxa de dades participant 
 

-Rebreu un correu electrònic amb un enllaç a una fitxa de dades del participant que haureu 
d’emplenar i enviar telemàticament; una vegada fet això, rebreu a la bústia del vostre correu 
electrònic un exemplar de la mateixa, que haureu de signar i entregar al registre de l'AGAUR dins 
del termini d'acceptació de l'ajut.  
 
• 3. Altra documentació 

 
També heu de presentar la següent documentació: 
 

- Còpia del DNI/Passaport (acompanyat del NIE)/Targeta d'autorització legal corresponent per a 

estrangers del beneficiari de l’ajut. 
 

- Còpia de la matrícula de la tutoria de tesi, per al curs 2017-18 

 

-  Original o còpia compulsada de la documentació (Títol, o Exp. acad.) dels estudis que us han 

donat accés al programa de doctorat. 
 
Les persones beneficiàries de l’ajut amb nacionalitat no espanyola han de comunicar una adreça 
postal, en un municipi de Catalunya, vàlida per a notificacions. 
 
 A més els ajuts que tinguin com a  destinació un Centre de Recerca o una Fundació Hospitalària  
(que no formi part del programa CERCA) cal que aportin també : 
 
- Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat 
- Còpia del DNI del representant legal del centre 
- Acreditació dels poders de la persona representant legal del centre. 
- Informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció 
 
 (Aquesta documentació no s’ha de presentar si ja és en poder de l’AGAUR, sempre que no hagin transcorregut 
més de cinc anys d’aquesta presentació  i s’especifiqui per escrit aquesta circumstància) 

 
 
On tramitar la documentació 

 
Quan ja tingueu tota la documentació, ho heu de fer arribar dins de termini al registre de l’AGAUR. 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. 
Programa de Formació del Personal Investigador. 
Passeig Lluís Companys, 23. 
08010 Barcelona. 
 
Incidències o dubtes 

 

http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Documents/RECERCA/FI/doc_accept_n_c.doc


                                                                                      

 

                                                                

Per a resoldre qualsevol dubte o incidència, de manera personalitzada, us podeu posar en contacte 
amb l'AGAUR, amb el senyor Antoni Morell o la senyora Cristina Rivas a la següent adreça de 
correu electrònic: 
 
antoni.morell@gencat.cat 
crivas@gencat.cat 
 
També podeu contactar amb les oficines dels vicerectorats de recerca de les vostres universitats o 
similars en les institucions de recerca. 
 
Renúncies 

 
En el cas que no vulgueu acceptar l’ ajut, us preguem que ens ho comuniqueu mitjançant l'imprès 
de renúncia que trobareu a l’apartat dedicat als ajuts predoctorals de la nostra web. 
 
 
Contractació 

 
Heu de contactar amb la vostra Universitat o Centre per tal de tramitar el contracte. 

 

 
 
 
 
 


