
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ALS ALUMNES QUE INICIEN, PER PRIMERA 
VEGADA, ESTUDIS UNIVERSITARIS EL CURS 2008-2009 (PRECO) 

 
Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar que els alumnes que iniciïn per primera vegada 
un 1r curs d’estudis universitaris coneguin, abans de començar el curs acadèmic, si reuneixen 
les condicions per a obtenir una beca i/o ajut a l’estudi. Si fos el cas, poden obtenir una beca 
general o de mobilitat en funció de la universitat a la qual finalment es matriculin (si és del 
mateix districte universitari / comunitat autònoma o si canvia). 
 
Destinataris 
Destinada als alumnes que iniciïn per primera vegada un primer cicle d’estudis adreçats a 
l’obtenció d’un títol oficial de Grau, Llicenciat, d’Enginyer, d’Arquitecte, de Diplomat, de 
Mestre, d’Enginyer Tècnic i d’Arquitecte Tècnic amb validesa a tot el territori espanyol. 
 
Modalitats de beques 
Segons la universitat on es matriculi la persona sol·licitant, i sempre que compleixi els 
requisits establerts a la convocatòria, podrà ser beneficiari d’una d’aquestes dues modalitats: 

- Beques de Règim General: en cas d’estudiar a una Comunitat Autònoma o districte 
universitari igual a la del domicili familiar 

- Beques de Mobilitat: en cas d’estudiar a una Comunitat Autònoma o districte 
universitari diferent a la del domicili familiar 

 
On trobar l’imprès de sol·licitud 
Us recomanem que tramiteu la beca amb l’imprès de sol·licitud que trobareu a la pàgina 
web de l’AGAUR www.gencat.cat/agaur 
 
Si es fa servir el model de sol·licitud que consta al web de Ministeri d’Educació, Política Social 
i Esport (MEPSYD), la gestió de la sol·licitud de beca pot endarrerir-se 
 
Termini de presentació 
La sol·licitud degudament emplenada i la documentació corresponent s’ha de lliurar a la 
secretaria del centre docent en què la persona sol·licitant es troba matriculada durant 
l’actual curs acadèmic 2007/08. El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà el 
proper 13 de juny. 

 
El centre docent haurà de fer arribar les sol·licituds a l’AGAUR abans del proper 18 de juny. 
 
MOLT IMPORTANT: la matriculació a les universitats catalanes comença a partir de la 2a 
quinzena de juliol, moment en què les persones sol·licitants d’aquestes beques ja haurien de 
saber si tenen dret o no a una beca. Per tant, malgrat els terminis establerts per la 
convocatòria, us recomanaríem presentar aquesta sol·licitud al més aviat possible. 
 
 
Per a més informació us podeu dirigir a:  
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 
08003 Barcelona 
Tel. 93 552 90 00 
beques@agaur.gencat.cat                  Persones de contacte: Israel Gil / Núria Piñol 
 
 
 


