GUIA PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD PRJ 2018
Us volem fer una sèrie de recomanacions per tramitar la vostra sol·licitud. El tràmit és íntegrament
per Internet, disposareu d’un termini ampli per presentar les sol·licituds fins al 4 d’octubre inclòs.
Els passos a seguir són els següents:
1er) DESCARREGAR
1. Formulari de sol·licitud: descarregar el formulari de dades PDF el trobareu a la pàgina de
l’AGAUR per aquesta convocatòria:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Premis-Recerca-Jove-perfomentar-lesperit-cientific-del-jovent-00004?category=661092e1-9296-11e5-a40e-005056924a59
Al final d’aquesta pàgina web, trobareu l’enunciat SOL·LICITAR feu clic i us reconduirà a les
passes per poder participar. El primer de tot haureu de descarregar al vostre ordinador el
formulari de sol·licitud PDF fent clic al PAS 1 “per internet”.
2. Autorització del centre: descarregar el document WORD al vostre ordinador, emplenar,
imprimir i fer signar convenientment pel centre. Un cop signat pel centre l’haureu d’escanejar
en format PDF sense que excedeixi el pes de 512kb. Ja el tindreu llest per annexar-lo al
formulari de sol·licitud PDF. Cas de ser menor d’edat també haureu de fer el mateix amb el
el document WORD de nom Autorització del tutor/a legal cas de menors d’edat.
3. Treball de recerca, és tracta del vostre treball, en format PDF i que no excedeixi les 3MB ni
passi de les 75 pàgines. L’haureu d’annexar també al formulari de sol·licitud.
4. En el cas que el centre vulgui optar al Premi Reginó Centre haurà d’emplenar la Memòria
per participar als Premi Reginó Centre
2on) EMPLENAR
Una vegada tingueu aquets documents descarregats al vostre ordinador ja podreu començar a
emplenar amb les vostres dades el Formulari de sol·licitud PDF, i annexar a aquest formulari tant
l’autorització com el vostre treball de recerca, i si escau, l’autorització del tutor/a legal.
3er) ENVIAR A TRAMITAR
Única via d’enviament, per Internet: un cop emplenat el formulari de sol·licitud PDF i annexada
l’autorització i annexat el treball de recerca, podreu validar el formulari. Una vegada validat haureu
de tornar a la pàgina web de Tràmits i “pujar” el formulari validat que ja contindrà l’autorització i el
treball per fer l’enviament. Un cop enviat el sistema generarà un acusament de rebuda avisant que
heu tramitat correctament la sol·licitud als Premis. Si voleu rebre aquest avís també per correu
electrònic no us oblideu de marcar-ho a la sol·licitud.
Material complementari: excepcionalment i per tant només si és necessari per la comprensió
del treball, es podrà presentar material complementari. Un cop hagueu tramitat la sol·licitud
electrònicament a la plataforma de Tràmits haureu de fer arribar un CD/DVD al Registre de l’AGAUR
al Passeig Lluís Companys 23, 08010 de Barcelona, que contingui el material complementari en
format preferiblement PDF i acompanyat de la impressió en paper del document d’Acusament de
Rebuda de la sol·licitud que es genera amb la prèvia tramitació de la sol·licitud via electrònica.

