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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. Llavors, en el formulari apareixerà el "Número de  referència AGAUR" , que significa que l'enviament de la sol·licitud s'ha fet 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 registre de l'AGAUR (Passeig Lluís Companys, 23, Barcelona 08010).
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 la sol·licitud
Sol·licitud d'ajuts per finançar les despeses de disseny i elaboració de propostes de programes de doctorat industrial (Programes DI 2012)
Dades de la persona responsable de la sol·licitud (Responsable de la proposta de programa de doctorat)
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Data de naixement
Núm. identificador
Telèfon
Mòbil
Adreça electrònica
004 sexe
Categoria
En cas d'altres, indiqueu-ne quina:
Data de caducitat del document
Institució sol·licitant (la d'adscripció de la persona responsable de la sol·licitud)
Universitat/centre
Nom institució (si no s'ha trobat a la llista)
Nom departament
Telèfon
FAX
Adreça electrònica
Tipus via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Província
Comarca
CIF
Dades de la proposta de programa de doctorat industrial
Títol
Àrea de coneixement
Data de finalització
Data d'inici
Import sol·licitat
Àrea de coneixement (si escau)
Àrea de coneixement (si escau)
Paraules clau
Relació dels membres que integren el projecte (inclòs el responsable)
Primer cognom
Nom
Segon cognom
Núm. identificador
005 sexe 
Universitat/Centre/Escola
Departament
Membre de grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya
011 membre SGR
Referència del grup de recerca
En cas d'altres, indiqueu quina:
Càrrec o situació professional
008 doctor sí o no 
És doctor/a?
Breu resum del projecte (màxim 1/2 full)
Adjunteu el document en format pdf (màxim 2 MB).
Heu d'adjuntar, en format pdf, el word que trobareu a la nostra pàgina web, juntament amb aquest imprès.
Signatura de la persona responsable de la sol·licitud
............................................, ....... de ......................... de 201_
Signatura del representant legal de la institució sol·licitant
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 Recerca amb el codi: 212051010-A, 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 amb 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 compleixo amb els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que son exigibles.
 
7. Que compleixo amb l'obligació que estableix la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
 
8. 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.
 
9. 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.
 
10. Que s'emprarà en la mesura de les possibilitats de l'entitat, les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe conforme a l'article 92.7 de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
11. En el cas que es tracti d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, que disposa d'una memòria que indica els mitjans que utilitza, d'acord amb els agents socials, per a  prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 
12. 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.
Resguard de Sol·licitud d'ajuts per finançar les despeses de disseny i elaboració de propostes de programes de doctorat industrial (Programes DI 2012)
Responsable
Entitat
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
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