
 

 

PRÉSTECS MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISPRÉSTECS MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISPRÉSTECS MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISPRÉSTECS MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS    
 
La Generalitat Valenciana, a través de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis 
Superiors,  facilitarà que l’alumnat puga obtindre préstecs 
per al pagament de la matrícula en condicions preferents. 
 
Qui pot sol·licitar el préstec?  
Alumnat matriculat en universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana  en el curs acadèmic 2014-2015. 
 
Quins estudis estan coberts pel préstec?  
Les taxes de matrícula dels crèdits en primera matrícula 
dels estudis oficials de grau i màster universitari. 
 
Quins requisits són necessàries per a sol·licitar e l 
préstec?  
 

a) Estar matriculat en el curs acadèmic 2014-2015 en 
estudis oficials de grau o màster universitari en 
qualsevol universitat pública  de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Estar empadronat, durant el curs 2014-2015, en un 
municipi de la Comunitat Valenciana. 

c) No ser beneficiari d’una beca d’exempció de taxes 
universitàries en el curs 2014-2015. 

d) Complir les condicions que establisca l’entitat 
bancària on s'haja de formalitzar el préstec. 

 
En quin moment s’ha de sol·licitar el préstec?  
L’estudiant podrà sol·licitar el préstec després d’haver-se 
matriculat en una universitat pública de la Comunitat 
Valenciana i durant tot el curs acadèmic. 
 
On cal sol·licitar el préstec?  
L’alumnat es dirigirà directament a qualsevol de les 
següents entitats bancàries:  
 

BBVA 
Banc Sabadell 
Caixabank 
Grupo Cooperativo Cajamar 
Banco Cooperativo Español/Caixes rurals 
Bankia 
 

 
Quines condicions tindrà el préstec?  

 
a) El préstec tindrà un tipus d’interés que no superarà el 

5% anual. 
b) L’entitat financera no cobrarà cap comissió d’obertura 

ni d’estudi. 
c) Import dels crèdits en primera matrícula  fins a un 

màxim de: 
 -Per a alumnes matriculats en estudis de grau : 

1.700 euros 
 -Per a alumnes matriculats en un màster  

universitari: 3.000 euros 
 

Què ha de fer l’estudiant per a sol·licitar el prés tec?  
L’estudiant es dirigirà directament a l’entitat bancària, però 
abans ha de reunir la documentació següent : 

 
1) Un certificat de la universitat on estiga matricula t 
on constarà:  

 
- La denominació de l’ensenyança i centre que la 
impartix. 
- Nombre de crèdits de primera matrícula.  
- Import de les taxes de crèdits de primera matrícula. 
- Si l’estudiant és o no sol·licitant de beca per a 
l’exempció de les taxes acadèmiques. 
 
- Quan l’estudiant siga sol·licitant de qualsevol 
tipus de beca  o ajuda d’exempció de taxes, la 
concessió efectiva del préstec sol·licitat quedarà 
supeditada a la resolució  de la convocatòria de beca 
o ajuda, a la qual haurà d’aportar el certificat on 
conste que esta ha sigut denegada o concedida . 
 
- Quan el sol·licitant del préstec-matrícula, haja 
pagat totalment o parcialment  l’import de les taxes 
de matrícula, la quantia del préstec que es 
concedisca serà distribuïda per la Fundació entre 
l’alumne, per l’import del pagament realitzat, i la 
universitat on estiga matriculat, per l’import de la 
matrícula pendent de desembossar. Per a això, 
haurà d’aportar a la sol·licitud del préstec, un 
certificat on conste l’import de la matrícula 
efectivament pagat  i, si és el cas, la quantia 
pendent de pagament i el seu fraccionament. 
 

 
2) Un certificat d’empadronament . L’alumne haurà 
d’estar empadronat  en un municipi de la Comunitat 
Valenciana durant el curs acadèmic 2014-2015. 
 
3) L’estudiant entregarà una autorització  a l’entitat 
bancària perquè esta puga cedir a la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis 
Superiors  les seues dades personals, les dades de 
la financera i perquè es transferisca a la Fundació 
l’import de les disposicions del préstec. 
 
4) Qualsevol altra documentació que li sol·licite 
l’entitat bancària. 

 
 
 
 
 


