
Terminis de preinscripció universitària 2014 

Convocatòria de febrer 

Del 4 al 6 de febrer (ambdós inclosos).  

 

Convocatòria de juny  

Del 3 de juny al 4 de juliol.  

 

Convocatòria de setembre 

25 i 26 de setembre. 

 

Com formalitzar la preinscripció universitària 

La preinscripció universitària de 2013 s'ha de formalitzar per Internet a 

l'adreça  https://accesnet.gencat.cat. 

Per realitzar qualsevol gestió a l'aplicació informàtica, caldrà introduir sempre l'identificador 

d'usuari (DNI amb lletra, NIE o passaport) i el codi accesnet (contrasenya). L'estudiant que està 

cursant segon de batxillerat a Catalunya ja disposa d'un codi accesnet propi per fer la 

preinscripció, que és el mateix que va triar a l'hora de matricular-se a les PAU. 

Si un estudiant fa la preinscripció en diferents convocatòries dins l'any natural (per exemple, a la 

convocatòria de juny i a la convocatòria de setembre), el seu codi accesnet serà el mateix. 

Instruccions per a la formalització de la preinscripció 

 Entreu a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat. 

 Introduïu el DNI amb lletra o el NIE. 

 Doneu-vos d'alta d'usuari del portal: empleneu les dades personals, el perfil acadèmic i altres 

dades d'interès, i trieu el codi accesnet (contrasenya). Aquest codi ha d'estar format, com a 

mínim, per vuit caràcters i ha de contenir majúscules, minúscules i números. 

 Empleneu tots els apartats de la preinscripció: altres dades, dades acadèmiques, dades 

estadístiques i preferències (centres d'estudi). 

 Imprimiu el comprovant de la preinscripció universitària. 

 Lliureu, si és necessari, la documentació relativa als estudis que donen accés a la universitat. 

És convenient que l'estudiant s'asseguri que la preinscripció que ha formalitzat ha estat 

correctament gravada per l'aplicació informàtica. La preinscripció s'ha gravat correctament quan, 

en imprimir-la, hi apareixen la data i l'hora de gravació. Si no hi apareixen aquestes dades cal 

tornar a gravar la preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés d'assignació de places. 

Els estudiants s'han de guardar una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran presentar 

en cas de fer qualsevol reclamació. 

La llista dels centres d'estudi oferts a la preinscripció universitària es pot consultar a la pàgina 

web de "Llistes de notes de tall i de places universitàries ". 

Canvis de preferències 

Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els estudiants poden modificar les seves 
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preferències tantes vegades com vulguin, fins l'últim dia de preinscripció. Cal tenir en compte que, 

un cop fetes les modificacions, s'ha de gravar de nou la preinscripció, de manera que la data i 

l'hora de gravació hi apareguin actualitzades. 

Primera assignació de places (10 de juliol) 

La primera assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 10 de juliol 

a https://accesnet.gencat.cat  

A continuació s'especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant. 

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència 

Ha de matricular-se en el centre assignat del 14 al 18 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça 

assignada. 

El procés de preinscripció d'aquest estudiant ha finalitzat. 

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència 

Ha de triar entre dues opcions: 

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva. 

 El tràmit Assignació definitiva s'ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes 

actuals), entre els dies 11 i 15 de juliol. 

 L'estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha 

finalitzat. 

 Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 16 de juliol. 

 L'estudiant haurà de matricular-se el 18 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada. 

Esperar a la segona assignació de places (24 de juliol) per intentar millorar la seva assignació. 

 L'estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva 

assignació definitiva sortirà publicada el 24 de juliol. 

 Si espera a la segona assignació, l'estudiant només es podrà trobar en una d'aquestes dues 

situacions: 

o Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada. 

o Millora la seva assignació. 

 En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors. 

 Per exemple, si a la primera assignació de places (10 de juliol) un estudiant té assignada la 3a 

preferència, en la segona assignació (24 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o 

bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències 

posteriors (de la 4a a la 8a). 
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Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència 

Ha d'esperar a la segona assignació de places (24 de juliol). 

Segona assignació de places (24 de juliol) 

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 24 de juliol 

a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s'hauran de matricular del 25 al 29 de 

juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada. 

A continuació s'especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant. 

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència 

Ha de matricular-se en el centre assignat del 25 al 29 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça 

assignada. 

El procés de preinscripció d'aquest estudiant ha finalitzat. 

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència 

Ha de matricular-se en el centre assignat del 25 al 29 de juliol. Si no ho fa, perdrà la 

plaça assignada. 

Aquest estudiant, tot i estar matriculat, ha de decidir si opta  definitivament per la preferència 

assignada o vol continuar en el procés de reassignació de places per intentar millorar la seva 

assignació. 

 Si l'estudiant vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, s'ha de matricular i no 

ha de fer cap altre tràmit. L'estudiant ha de ser conscient que, en aquest cas, el seu procés de 

preinscripció ha finalitzat. 

 Si l'estudiant vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la seva assignació, ha 

de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de 

reassignació de places. 

o Aquest tràmit s'ha de fer a  https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 

24 de juliol i l'1 de setembre. 

o Aquest tràmit també el pot fer un estudiant que finalment ha decidit no matricular-se, però 

aquest estudiant ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada. 

o La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 3 de setembre. 

  

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència 
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Ha de decidir si vol continuar en el procés de preinscripció per poder obtenir una assignació o bé 

si vol que el seu procés de preinscripció finalitzi. 

 Si l'estudiant vol continuar en el procés de preinscripció, ha de manifestar explícitament 

aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places. Aquest 

tràmit s'ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 24 de 

juliol i l'1 de setembre. 

La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 3 de setembre. 

 Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat. 

 

Estudiants que sol·licitin reclamació o doble correcció de les 
qualificacions de les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny 

Reclamació de les PAU 

L'estudiant que millori la nota com a conseqüència de la reclamació de la qualificació de les PAU de 

juny, i amb aquesta nova qualificació pugui accedir al centre sol·licitat en primera preferència, 

sortirà assignat el 16 de juliol i es matricularà el 18 de juliol. No obstant això, si a la primera 

assignació realitzada el dia 10 de juliol ja estava assignat a la seva primera preferència, haurà de 

formalitzar la matrícula del 14 al 18 de juliol. 

L'estudiant que, amb la reclamació de la qualificació de les PAU de juny, millori la seva nota però 

no entri en la primera preferència sol·licitada, sortirà assignat el 24 de juliol i es matricularà del 25 

al 29 de juliol. 

L'estudiant que hagi suspès les PAU de juny i que presenti la reclamació de la qualificació, en cas 

d'aprovar se li assignarà una plaça en igualtat de condicions que la resta d'estudiants. 

Doble correcció 

L'estudiant que, com a conseqüència de les seves qualificacions de les PAU, demani doble 

correcció d'una o més matèries de la fase general, ha de tenir en compte que la seva nota 

d'accés de la fase general no serà tinguda en compte en la primera assignació de places del dia 10 

de juliol. 

Un cop publicats els resultats de la doble correcció, si amb la nova qualificació l'estudiant pot 

accedir a la primera preferència sol·licitada, sortirà assignat el dia 16 de juliol i es matricularà el 

dia 18 de juliol. Però, si amb la nova qualificació no entra en la primera preferència, sortirà 

assignat el dia 24 de juliol i es matricularà del 25 al 29 de juliol. 

L'estudiant que demani doble correcció d'una o més matèries de la fase específica ha de 

tenir en compte que les matèries per a les quals demana doble correcció no es tindran en compte 

per al càlcul de la nota d'admissió en la primera assignació de places del dia 10 de juliol. La nota 

d'admissió es calcularà amb les altres matèries de la fase específica sobre les quals no hagi 

demanat doble correcció. 

Un cop publicats els resultats de la doble correcció, si amb la nova qualificació l'estudiant pot 

accedir a la primera preferència sol·licitada, sortirà assignat el dia 16 de juliol i i es matricularà el 
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dia 18 de juliol. Però, si amb la nova qualificació no entra en la primera preferència, sortirà 

assignat el dia 24 de juliol i es matricularà del 25 al 29 de juliol. 

En la convocatòria de preinscripció de setembre, el procediment per a la doble correcció tindrà el 

mateix funcionament que en la convocatòria de juny. 

 


