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L’ICF i l’AGAUR avalen una línia de préstecs de 40 milions d’euros per al 
pagament fraccionat de les matrícules d’estudis superiors 
 

• Fins a 30.000 alumnes podran beneficiar-se d’aquesta nova línia de crèdits amb la 
garantia de la Generalitat 

 
• CaixaBank i Banc Sabadell atorgaran els préstecs amb un interès preferent d’entre el 

6,5% i el 7,5% 
 
L’Institut Català de Finances (ICF), en col·laboració amb l’Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) i les entitats financeres CaixaBank i Banc Sabadell, ha 
obert una línia de préstecs de fins a 40 milions d’euros per donar facilitats als estudiants que 
vulguin pagar la seva matrícula de manera fraccionada.  
 
Amb aquesta línia, la Generalitat pretén que tots els alumnes puguin accedir als estudis 
superiors en igualtat d’oportunitats. El principal avantatge és que es tracta d’un préstec 
directe a l’estudiant sense requeriment de garantia per part d’aquest o del seu entorn, ja que 
la garantia l’aporta la Generalitat. Es preveu que uns 30.000 alumnes puguin beneficiar-se 
de la nova línia de crèdits. 
  
L’ICF, com a entitat de crèdit públic, ha arribat a un acord amb CaixaBank i Banc Sabadell 
perquè aquestes entitats formalitzin els préstecs amb un interès preferent d’entre el 6,5% i el 
7,5%, sense comissions. L’import mínim dels crèdits oscil·larà entre 500 i 6.000 euros, amb 
un termini de 10 mesos per a la major part d’estudis i de 3 anys en el cas dels màsters. A 
més, no serà necessària la signatura d'un cotitular, excepte quan es tracti de menors d'edat.  
 
En el moment de fer la matrícula, l’estudiant haurà d’indicar que vol sol·licitar un crèdit per al 
pagament fraccionat i amb quina entitat el vol tramitar. Després haurà d’accedir al web de 
l’entitat i demanar el préstec adjuntant el document de la matrícula. Un cop aprovada la 
sol·licitud, l’estudiant podrà formalitzar el crèdit en qualsevol de les oficines de l’entitat 
escollida.   
 
D’entrada, vuit universitats catalanes oferiran aquesta opció de pagament fraccionat amb 
garantia de la Generalitat: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat 
de Lleida i la Universitat de Girona. La línia abastarà matrícules d’estudis superiors (graus, 
màsters i doctorats) i cicles formatius de grau superior (formació professional), entre d’altres. 
 
La línia estarà activa a partir del dilluns 16 de juliol. Es poden consultar més detalls sobre les 
característiques dels préstecs als webs www.gencat.cat/agaur, www.icf.cat, www.lacaixa.es i 
www.bancsabadell.com 
 
 


