
COM SOL·LICITAR UN AJUT

JOAN ORÓ 2023



1. Accedim a la pàgina de tràmits Joan
Oró 2023:
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-
ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-
Joan-Oro-per-a-la-contractacio-de-
personal-investigador-predoctoral-en-
formacio-FI-2023?category= 

2. A l'apartat "Documentació relacionada"
ens descarreguem els documents que
s'han d'ajuntar a la la sol·licitud.  En
aquest cas, trobem document annex
normalitzat, que inclou un currículum
breu de la persona sol·licitant, el resum
del projecte de recerca de la tesi i dels
objectius científics. Aquest document
annex es pot emplenar en català,
castellà o anglès.

3. Una vegada tenim tots els documents
necessaris per presentar la nostra
sol·licitud, cliquem a "Comença" per
accedir al tràmit.

1. Descarregar del formulari



4. En aquest apartat comprovem
quina documentació haurem
d’annexar al formulari i quins
requisits hem de complir. 

5. Per accedir a l’espai de
descàrrega del formulari de
sol·licitud cliquem aquí.



6. Ens descarreguem el formulari i el guardem al nostre
ordinador, NO l'obrim directament des del navegador web
perquè, si no, ens sortirà aquest error: 



2. Emplenar el formulari

7. Omplim el formulari amb tota la informació requerida.
Recordeu és obligatori omplir tots els requadres vermells.
Si no s'omplen, no es pot procedir a tramitar l'ajut. 



Annex 
Expedient acadèmic

8. Documentació annexa
Ajunteu tota la documentació
annexa obligatòria. NOMÉS
s'accepta en format PDF, i el
nom dels arxius ha de ser CURT i
sense espais i sense caràcters
especials. 
Documents obligatoris:

RECORDEU que si heu cursat els estudis a l'estranger, serà obligatori que adjunteu la
declaració d'equivalències. La podeu trobar en aquest enllaç.  



9. Accepteu les condicions abans
de validar el formulari.

3. Validar del formulari

10. Marqueu l'opció "SENSE
CERTIFICAT DIGITAL" al tipus de
sol·licitud

11. Valideu el formulari. Si hi
detecta algun error, l'haureu
d'esmenar.

12. Deseu el formulari al vostre
ordinador



4. Modificar el formulari

Una vegada validat i desat, el
formulari encara es pot
modificar. Per fer-ho, només
heu d'obrir el formulari i
desbloquejar-lo. Quan el
desbloquegeu, podreu fer les
modificacions necessàries i
tornar a fer el pas "3. Validació
del formulari". 



5. Tramitar la sol·licitud

Quan el formulari ja estigui desat i validat, s'ha d'enviar a tramitar a través del
tràmit en línia FI 2023. 

Trieu el formulari de
sol·licitud del vostre
l'ordinador i "Envia"

Podeu triar el Codi
personal que vulgueu
per tal d'identificar el
tràmit en el futur.



6. Descarregar el rebut de presentació de sol·licitud

Una vegada enviat el formulari, us podreu descarregar l'acusament de rebuda. És el document que
acredita que heu presentat la vostra sol·licitud dins de termini. 

És important que el descarregueu i el guardeu al teu ordinador. És l'únic registre
oficial vàlid que demostra que heu presentat la vostra sol·licitud. D'aquesta manera, 
 si hi hagués qualsevol problema al portal de tràmits, podríem recuperar-la.



RECORDA És molt importat omplir i presentar la sol·licitud amb temps suficient i,

així, superar els imprevistos que puguin succeir. El termini per a presentar la

sol·licitud acaba a el 28 de novembre de 2022 a les 14:00h (hora local Barcelona),

per la qual cosa no s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini. Si tens cap

problema amb el formulari o amb la sol·licitud, els gestors de l’AGAUR estan a la

teva disposició per ajudar-te, sempre i quan plantegis els teus dubtes amb suficient

antelació. 

           Contacte: Bernat Xancó (bxanco@gencat.cat) Telèfon: 933 192 020

                              Ariadna Audenis (aaudenis@gencat.cat) Telèfon: 933 194 237


