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Més de 12.000 sol·licituds de beques universitàries  i de recerca 
es tramitaran enguany exclusivament a través de l’O ficina 
Virtual de Tràmits de la Generalitat 
 
Aquesta iniciativa farà més simple i ràpid el procé s i afavorirà la tramitació dels 
ajuts arreu del país 

 
 
Barcelona, 14 de febrer de 2012 
 
Més de 12.000 sol·licituds de les beques i els ajuts que gestiona anualment l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, es tramitaran 
enguany exclusivament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat 
(www.gencat.cat/ovt). Amb aquesta iniciativa es millora el procés de tramitació de la 
sol·licitud fent-lo més simple i ràpid pel ciutadà i afavorint l’accés arreu del país. 
 
De les 12.000 sol·licituds, més de 7.000 són de l’àmbit d’universitats destinades a 
promoure l’estudi universitari, la mobilitat internacional dels estudiants, la difusió de la 
llengua catalana i l’accés de persones amb discapacitat. Pel que fa als ajuts de 
recerca, destaquen les beques de suport al desenvolupament de la recerca, els ajuts 
per a la contractació i la formació de personal, i per a la mobilitat internacional dels 
investigadors, entre d’altres. 

L’AGAUR, amb deu anys d’experiència, ha gestionat beques universitàries per un 
import de més de 151 milions d’euros. En l’àmbit de recerca, l’Agencia ha permès 
finançar 700 investigadors catalans a l’estranger i incorporar a Catalunya més de 400 
investigadors de fora del nostre país.  La seva gestió i el sistema d’avaluació de la 
recerca ha possibilitat el reconeixement de més de 1.200 grups de recerca, dels quals 
s’han finançat gairebé 780. També ha potenciat la incorporació de doctors al teixit 
empresarial, augmentant la connexió entre empreses i sector públic de recerca 
i innovació. Actualment, l’AGAUR gestiona més de 30 ajuts amb un import global de 
gairebé 100 milions d’euros. 


