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Preinscripció universitària 2017 (5 juny - 2 juliol) 

1. Introducció 

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i de 

la Universitat de Vic, cal fer la preinscripció universitària. 

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències 

(centres d'estudi), les quals han d'estar ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 

preferències. Per exemple, un estudiant que desitgi cursar biologia pot triar, com a primera preferència, els 

estudis de biologia a la UdG, com a segona preferència els estudis de biologia a la UB, etc., o bé altres 

estudis, com podrien ser farmàcia, ciències ambientals o publicitat i relacions públiques.  

La preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o d'altres comunitats 

autònomes, tot i que l'estudiant només podrà matricular-se en un sol centre (excepte aquells a qui s'hagi 

concedit la simultaneïtat d'estudis). Llevat d'aquest últim supòsit, no es pot fer més d'una preinscripció en la 

mateixa convocatòria. En cas d'haver-n'hi dues o més, quedaran totes automàticament anul·lades. 

 

2. Com formalitzar la preinscripció universitària 

La preinscripció universitària de 2018 s’ha de formalitzar per Internet a l’adreça https://accesnet.gencat.cat  
Convocatòria de juny: Del 5 de juny al 2 de juliol (ambdós inclosos). Convocatòria de setembre: Del 19 al 20 
de setembre (ambdós inclosos).  

Per fer qualsevol gestió a l’aplicació informàtica caldrà introduir sempre l’identificador d’usuari (DNI amb 

lletra, NIE o passaport) i el codi accesnet (contrasenya). 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. 

Empleneu tots els apartats de la preinscripció: dades acadèmiques i preferències (centres d'estudi). En el 

moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres 

d'estudi), ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències. Tota la 

informació sobre el procés de preinscripció universitària es pot consultar al Canal Universitats. La llista dels 

centres d'estudi ofertats a la preinscripció universitària es pot consultar a la pàgina web 

https://accesnet.gencat.cat   

Imprimiu el comprovant de la preinscripció universitària. 

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. 

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
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3. Canvis de preferències 

Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els estudiants poden modificar les seves 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. 

4. Assignació de places 
 
Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de l’estudiant 
preinscrit amb la nota més alta i es continua per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes les places.  

A la preinscripció de setembre tenen prioritat d’accés els estudiants que hagin superat els estudis que els 
donen accés a la universitat a la convocatòria de juny de l’any en curs o en convocatòries d’anys anteriors; 
aquests hi accediran abans encara que la qualificació sigui inferior a la dels estudiants que hagin superat els 
estudis a la convocatòria de setembre de l’any en curs.  

La notificació de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es fa a través d'Internet: 
https://accesnet.gencat.cat Es recomana als estudiants que s'informin del resultat de les successives 
assignacions per aquest mitjà, sense esperar la recepció de cap altra notificació. 

1a assignació: es farà pública el 11 de juliol. 
2a assignació: es farà pública el 24 de juliol. 
1a reassignació: es farà pública el 4 de setembre.  
 

5. Terminis de reclamació  
 
El resultat de les assignacions i reassignacions de places universitàries pot ser objecte de 
reclamació posterior davant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini 
de 5 dies hàbils a partir de la seva notificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://accesnet.gencat.cat/
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CONVOCATÒRIA DE JUNY 2018 

 

Termini  Del 5 de juny al 2 de juliol (tots dos 

inclosos) 

Termini sol·licitud més grans de 45 anys Del 5 al 7 de juny (tots dos inclosos) 

Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i 

Educació primària) 

Del 5 al 12 de juny (tots dos inclosos) 

Publicació 1a assignació de places 11 de juliol 

Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 de juliol fins el 16 de juliol  

Matrícula assignats en 1a preferència Del 13 al 18 de juliol 

Assignació instàncies i reclamacions i dobles correccions 

que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació 

definitiva” 

17 de juliol 

Matrícula instàncies i reclamacions i dobles 

correccions que entren en 1a preferència i tràmit 

d’“Assignació definitiva” 

18 de juliol 

Publicació 2a assignació de places 24 de juliol 

Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de 

places” 

Del 24 de juliol al 31 d'agost (tots dos 

inclosos) 

Matrícula 2a assignació Del 25 al 27 de juliol* 

Publicació 1a reassignació 4 de setembre 
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Matrícula 1a reassignació Del 6 al 7 de setembre 

Publicació 2a reassignació 13 de setembre 

Matrícula 2a reassignació 14 de setembre 

Publicació 3a reassignació 19 de setembre  

Matrícula 3a reassignació 20 de setembre 

 

 * El 25 de juliol és festiu a Girona i el 27 de juliol a Mataró. Matriculen els altres dies. A El Vendrell és 
festiu el 26 i 27 de juliol. Matriculen 2a assignació el 25 i 28 de juliol. 

  

6. Primera assignació de places: 11 de juliol 

La primera assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 11 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 13 al 18 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà 
la plaça assignada.  

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.  

 

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

Aquest estudiant 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 12 i 16 de juliol.  

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
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• 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 24 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 (11 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).  

 

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència  

Aquest estudiant ha d'esperar a la segona assignació de places (24 de juliol).  

 
 

7. Segona assignació de places: 24 de juliol 

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 24 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 24 de juliol a l’1 de setembre. L'estudiant que no es matriculi 
en aquestes dates 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 27 de juliol. L'estudiant que no es matriculi en aquestes 
dates perdrà la plaça assignada.  

http://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
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Aquest estudiant, tot i estar matriculat, ha de decidir si es queda definitivament amb 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 el 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 dia 4 de 
setembre.  

 

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència 

Aquest estudiant 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 el 1 de setembre. La 
primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 4 de setembre. 

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

 
8. Primera reassignació de places 

L'estudiant que entre el 24 de juliol i el 1 de setembre hagi fet el tràmit Continuar en el procés de 
reassignació de places, tant si ja està matriculat, com si no es va matricular o no havia estat assignat, el dia 4 
de setembre haurà de consultar la pàgina web https://accesnet.gencat.cat per comprovar si:  

• Ha millorat la seva assignació.  
• Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat, en el cas que no estigués assignat en 

cap preferència.  

Si ha millorat la seva assignació o bé està assignat per primera vegada en una de les preferències 

sol·licitades, haurà de matricular-se en el centre assignat del 6 i 7 de setembre. L'estudiant haurà de 

consultar les reassignacions següents per comprovar si la seva situació ha canviat. 

9. Terminis de matrícula universitària de 2018 

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s'han de matricular en el centre on hagin d'iniciar 
els seus estudis.  

http://accesnet.gencat.cat/
http://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
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Convocatòria de juny 

Del 13 al 18 de juliol (1a. assignació. Estudiants assignats en primera preferència).  
 
Del 25 al 27 de juliol (2a. assignació). 

Convocatòria de setembre 

27 de setembre 

La primera assignació de places de la convocatòria de setembre es farà pública el dia 26 de setembre 

a https://accesnet.gencat.cat  

Tots els estudiants assignats s'hauran de matricular el dia 27 de setembre. Si no ho fan, perdran la plaça 

assignada. 

El dia 2 d'octubre es farà pública la primera reassignació de places de la convocatòria de setembre. 

 
 

 
 

https://accesnet.gencat.cat/

