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La reclamació dels resultats de les 
proves d’accés a la universitat i el 
procés de matrícula universitària

Enguany  s’han  presentat  algunes  queixes  que 
denunciaven la situació de desavantatge en què 
es troben alguns estudiants que opten per pre-
sentar  una  reclamació  pel  desacord  amb  els 
resultats  obtinguts  a  les  proves  d’accés  a  la 
universitat  (PAU)  respecte d’altres estudiants 
que han optat per no fer-ho. 

Alguns  estudiants  que  han  presentat  una 
reclamació o sol·licitud de doble correcció, tot 
i haver aconseguit millors qualificacions a les 
proves  d’accés  a  la  universitat,  accedeixen  a 
horaris,  assignatures  optatives  i,  fins  i  tot, 
campus  on  cursar  els  estudis  universitaris 
posteriorment que els que no n’han presentat 
cap.

Aquesta  situació  esdevé  dissuasòria  a  l’hora 
de decidir si es presenta una reclamació o sol-
licitud de doble correcció respecte d’una ava-
luació  poc  satisfactòria  amb  relació  a  les 
expectatives de  l’estudiant.   A més, contravé 
els  principis  de  publicitat,  igualtat,  mèrit  i 
capacitat que han de regir les condicions per a 
l’accés  als  ensenyaments  universitaris  ofici-
als de grau i els procediments d’admissió a les 
universitats públiques espanyoles.

El problema s’origina en el solapament que hi 
ha entre les dates de resolució de la reclama-
ció  o  sol·licitud  de  doble  correcció  presenta-
des, les dates en què es fan les assignacions de 
places  i  els  terminis  de  matriculació  a  la 
universitat.

Cal que es respectin els 
principis de mèrit, 
capacitat, igualtat i 
publicitat en el procés 
d’accés i matrícula a la 
universitat 

Així, a la primera assignació de la convocatò-
ria de juny d’enguany, el 12 de juliol, hi figu-
raven  els  estudiants  que  no  haguessin  pre-
sentat  cap  sol·licitud  de  doble  correcció  i 
haguessin  obtingut  la  primera  preferència 
assenyalada d’acord amb la qualificació de les 
proves d’accés a  la universitat. A  l’assignació 
definitiva del  18 de  juliol,  ja hi  figuraven els 

estudiants  que,  després  d’obtenir  el  resultat 
de  la  doble  correcció  sol·licitada,  i  també  de 
les  reclamacions,  poguessin  ser  assignats 
d’acord amb aquesta qualificació a la seva pri-
mera preferència.

El  termini de matriculació per als estudiants 
que  van obtenir  la  primera preferència  en  la 
primera assignació en la convocatòria de juny 
va ser del 16 al 20 de  juliol. En canvi, per als 
estudiants que van  sol·licitar doble  correcció 
o que accedien a  la seva primera preferència 
després  de  la  resolució  de  la  reclamació  a  la 
comissió organitzadora de les PAU, la data de 
matrícula va ser el dia 20 de juliol.

Durant aquest primer termini de matriculació 
els  estudiants  que  accedeixen  en  la  primera 
assignació a la seva primera preferència escu-
llen,  en molts  casos,  i  d’acord  amb  la  gestió 
del  procés  de  matriculació  que  estableixi  la 
universitat,  horaris,  assignatures  optatives  i 
fins i tot el campus on cursar els estudis.

S’ha d’adaptar el 
calendari de preinscripció 
i matrícula universitàries 
als terminis per resoldre 
les sol·licituds de doble 
correcció de les PAU 

El dia 20 de juliol van formalitzar la matrícula els 
estudiants a qui se’ls havia resolt la sol·licitud de 
doble  correcció  o  que  havien  millorat  amb  la 
reclamació presentada la qualificació obtinguda i 
podien accedir a la seva primera preferència. En 
molts casos, aquests només van poder escollir les 
opcions  d’horaris,  assignatures  i  campus  res-
tants,  independentment  de  la  qualificació 
obtinguda.

Atesa aquesta situació, la informació rebuda i  la 
normativa  vigent,  el  Síndic  ha  fet  arribar  una 
sèrie de recomanacions al Departament d’Econo-
mia i Coneixement perquè es respectin els princi-
pis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat en tot 
el procés d’accés i de matrícula a la universitat.

El sistema de reclamacions contra els resultats 
de  les proves d’accés a  la universitat està pre-
vist  en  el  Reial  decret  1892/2008,  de  14  de 
novembre,  pel  qual  es  regulen  les  condicions 
per  a  l’accés  als  ensenyaments  universitaris 
oficial de grau i els procediments d’admissió a 
les universitats públiques espanyoles. Aquesta 
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normativa,  de  caràcter  estatal,  s’accepta  i 
s’adopta en l’àmbit català. El Síndic ha demanat 
a l’Administració catalana, no obstant això, que 
s’agiliti al màxim el procés de resolució de  les 
sol·licituds  de  reclamació  i  doble  correcció  de 
les PAU.

La fixació del calendari de preinscripció i matrí-
cula universitàries, l’adopta la Junta del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. Atesa la situació 
constatada,  el  Síndic  suggereix  que  s’adapti  el 
calendari de preinscripció  i matrícula universi-
tàries als terminis necessaris i establerts per la 
normativa vigent per sol·licitar i resoldre les sol-
licituds de reclamació i doble correcció.

D’altra  banda,  el  Síndic  entén  que  també 
forma part de  la funció del Consell  Interuni-
versitari  de  Catalunya  vetllar  perquè  en  el 
procés d’accés i de matrícula a la Universitat 
es respectin els principis de mèrit, capacitat, 
igualtat i publicitat. Tot i l’autonomia univer-
sitària en  la gestió de  la matrícula,  la prefe-
rència  en  l’elecció  d’horaris,  assignatures 
optatives i campus s’ha de fer també d’acord 
amb la qualificació final obtinguda a les PAU.

Finalment, es demana que es garanteixi una 
informació acurada i detallada als estudiants 
sobre les opcions de presentar reclamacions i 
sol·licituds de doble correcció a les PAU.

Queixa 05285/2012 

La persona interessada, professora de secundària, posa de manifest que alumnes que han obtingut 
pitjors qualificacions a les proves de selectivitat tenen prioritat en l’elecció de campus, assignatures 
i horaris pel fet de no haver presentat cap reclamació respecte d’altres que sí que ho han fet.

El Síndic va demanar informació a la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el 
funcionament de la preinscripció universitària per a les persones que han optat per presentar recla-
macions sobre els resultats de les PAU.

Atesa la informació rebuda, el Síndic fa arribar al Departament d’Economia i Coneixement una sèrie 
de suggeriments perquè el procés de resolució de les sol·licituds de reclamació i doble correcció dels 
resultats de les PAU sigui més àgil i s’adaptin els calendaris de preinscripció i matrícula università-
ries a la data de resolució de les reclamacions presentades.

Així mateix, el Síndic suggereix que, tot respectant el principi d’autonomia universitària, es vetlli 
perquè també en l’àmbit universitari es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publici-
tat en el procés de matrícula i es garanteixi una informació detallada sobre aquestes qüestions. 
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