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FASES DE 
PREINSCRIPCIÓ 

TERMINI PUJAR 
DOC. PER A 
PODER SER 
VALORAT 

ACADÈMICAMENT 

FUNCIONAMENT: 
Preinscrits amb tota la 
documentació mínima 

pujada 

FUNCIONAMENT: 
Preinscrits que no han pujat 
la documentació mínima o 

és incorrecta 

TERMINI PUJAR 
DOCUMENTACIÓ AMB 

REQUISITS PER PODER- 
SE MATRICULAR 

FUNCIONAMENT: 
Preinscrits que han pujat la 
documentació mínima però 

els manca requisits 

 
1ª Fase: 

 
01 – 03 al 

17 - 04 

Fins 27 d’abril 
(últim dia de 
preinscripció + 10 
dies (*)) 

 
Un cop el candidat/la 
candidata hagi pujat la 
documentació mínima, la 
secretaria fa la validació 
tècnica d’aquests 
documents i el candidat 
passa a l’estat “Validat per 
l’admissió”. 
   
Aquests documents es 
mantindran, no es podran 
eliminar ni modificar. La 
visualització per ambdós 
perfils és: 

Vista PAS:  

Vista PDI:    
 
 
 
Aquests candidats 
romandran en aquest estat 
fins que des de la 
Coordinació facin l'admissió 
acadèmica, ja sigui al 
finalitzar la mateixa fase en 
que s’han preinscrit o en 
fases posteriors. 
 
 
 

 
A partir de la data límit, la 
Secretaria haurà d’informar 
l’estat d’Exclusió tècnica a 
la gestió de les 
preinscripcions. 
 
 
Si el candidat intenta 
accedir podrà únicament 
consultar documents fins el 
30 d’abril de 2024, però no 
podrà modificar, esborrar ni 
pujar- ne cap. 
 
La seva preinscripció 
quedarà sense efectes però 
els documents pujats no 
s’eliminaran per si vol 
preinscriure’s novament en 
la següent fase, tot i que 
haurà de tornar a pagar la 
taxa corresponent. 

 
Fins 20 – 07 -2023 
(candidats amb reserva 
de plaça).  
 
Fins 20 – 07 - 2023 
(candidats sense reserva 
de plaça). 
 
Els candidats admesos 
pendent acreditació  
títol es podran  
matricular del 10 al 20 de 
Juliol, si acrediten el títol  
a la convocatòria de juny 
i del 8 al 29 
de setembre de 2023 si  
acrediten el títol en  
aquesta convocatòria.  

 
 
   

 

 
Els candidats admesos 
pendent documentació 
poden estar en diverses 
situacions: 
 
· Admesos pendents 
requisits doc. que tenen fins 
l’últim dia de matrícula del 
període corresponent per 
poder pujar la 
documentació. Fora 
d’aquest termini, si volen 
matricular- se, hauran de fer 
efectiva la taxa 
corresponent. Poden 
sol·licitar matricula 
condicionada. 
  
· Admesos pendent 
requisits documentació que 
volen matricular- se i han de 
signar la Declaració de 
Compromís.  
En aquests casos, podran 
pujar la documentació al 
gestor documental fins el 
dia 30/04/2024.  
 
· Admesos pendent 
d’originals (amb o sense 
CF) tenen fins l’últim dia de 
matrícula del període 
corresponent per acreditar 
els originals a la Secretaria. 

 
2ª fase: 

 
18 – 04 al  

31- 05 

 
Fins 10 de juny 
(últim dia de 
preinscripció + 10 
dies (*)) 

 
3ª Fase: 

 
01/06 al 17/07 

Fins 27 de juliol 
(últim dia de 
preinscripció + 10 
dies (*)) 

 
  
 
Fins 15 – 09 - 2023 
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4ª Fase: 
 

18/07 al 20/09 
 

 
 
 
 
Fins 30 de 
setembre (últim 
dia de 
preinscripció + 10 
dies (*)) 

 
  
 
Fins 29 – 09 - 2023 

 

Quan ho facin, podran tenir 
accés a matrícula. 
Únicament els pot faltar el 
requisits de la compulsa, 
tots els altres han d’estar 
correctes. Poden sol·licitar  
matricula condicionada. 
 
. Els candidats als que se’ls 
admet per la Coordinació en 
fases posteriors a la que 
van realitzar la 
preinscripció, podran 
completar requisits fins el 
darrer dia de matrícula de la 
fase en que hagin estat 
admesos acadèmicament. 

  

 
  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

o Al gestor documental hi ha dos tipus de consulta: 
 

 Data màxima per modificar documents, que vindrà determinada segons l’estat de la sol·licitud de preinscripció. 
 Data de consulta: per a tots els candidats, amb independència de l’estat de la sol·licitud de preinscripció, podran consultar el 

gestor documental fins el 30/04/2024. 
 

o (*) Per poder ser validats per la Coordinació/Comissió Acadèmica, els candidats tenen 10 dies per pujar la documentació o fins l’últim 
dia de la fase, excepte els que es preinscriguin durant els darrers dies, pels que el funcionament seria el següent: 
Si la data de fi de fase 1 és el 17 d’abril per exemple: 
Pels candidats preinscrits fins el 7 d'abril (inclòs), la data fi modificació hauria de ser fins la data fi de la fase (17 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 8 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 1 dia (18 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 9 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 2 dies (19 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 10 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 3 dies (20 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 11 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 4 dies (21 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 12 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 5 dies (22 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 13 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 6 dies (23 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 14 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 7 dies (24 d’abril) 

OBSERVACIONS: 
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Pels candidats preinscrits el 15 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 8 dies (25 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 16 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 9 dies (26 d’abril) 
Pels candidats preinscrits el 17 d'abril, la data fi modificació hauria de ser la data fi de la fase + 10 dies (27 d’abril) 
 

o El gestor documental es tancarà automàticament quan la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus informi a l’aplicatiu de 
preinscripció els estats següents, i els candidats no podran pujar documentació, modificar- la ni esborrar- la; però sí tenir accés per a 
fer consultes: 

 
 Llista d’espera 
 Exclusió acadèmica 
 Exclusió tècnica (abans i després de l’admissió) 
 Renúncia 

 
o Els candidats que es trobin en aquesta situació tindran accés al gestor documental fins l’últim dia de matrícula de la fase en la qual 

s’hagin preinscrit. 
 
 Admès pendent requisits documentació 
 Admès pendent acreditació del títol 
 Admès pendent acreditació del títol amb CF 
 Admès pendent d’originals 
 Admès pendent d’originals amb CF 
 Accés a Matrícula 
 Accés a Matrícula amb CF 

. 
 

o Els candidats admesos pendent d’acreditació del títol durant la 1a i 2a fase podran acreditar el títol fins 20 de juliol, si acrediten el títol 
a la convocatòria de juny,, i fins el 29 de setembre de 2023, si acrediten el títol en aquesta convocatòria. 
. 

o Els candidats admesos pendent requisits documentació o admesos pendent originals (amb o sense CF) podran acreditar els documents 
fins l’últim dia de matrícula del període corresponent. Si no ho fan en aquesta data, seran exclosos tècnicament. 
 

o L’estat d’Accés a Matrícula condicionada (amb o sense CF) permet l’accés al gestor documental fins el dia 30 d’abril de 2024 ja que 
és la data límit per poder lliurar la documentació pendent amb els requisits formals exigits. Si arribada aquesta data no s’ha lliurat la 
documentació es procedirà a l’anul·lació de la matrícula corresponent. 
 

o Els candidats als que se’ls admet per la Coordinació en fases posteriors a la que van realitzar la preinscripció, podran completar requisits 
fins el darrer dia de matrícula de la fase en que hagin estat admesos acadèmicament. Quan des de la Secretaria detecteu aquests 
casos, haureu de demanar accés manual al gestor documental al SRIiTIC en el moment que siguin admesos per la Coordinació del 
màster. 


