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Política de descomptes 
de la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de 
la Universitat de Barcelona 
 
Objectius de la política de descomptes 
 
La política de descomptes1 de la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona (en endavant, “Fundació IL3-UB”) té com a objectiu: 
 
 Establir les reduccions que es poden aplicar als preus aprovats2 dels productes 

formatius i serveis que presta la Fundació IL3-UB. 
 Publicar la informació per tal que qualsevol usuari o client sàpiga quin descompte pot 

obtenir i en quines condicions. 
 
Descomptes per a particulars 
 
Els descomptes per a particulars tenen les característiques següents: 
 
 No tenen caràcter retroactiu.3 
 No són acumulatius. 
 Només s’apliquen quan la persona beneficiària acredita degudament que compleix els 

requisits per obtenir el descompte en el període establert. 
 Les condicions que hi donen dret han de ser vigents en la data d’inici de 

l’activitat 
 formativa o de la prestació del servei. 
 En cas d’impagament, el descompte aplicat deixa de ser vigent i la Fundació IL3-

UB reclamarà el 100% del preu aprovat sense descompte. 
 

1. Pagament total abans de l’inici del curs 
Descompte variable, d’entre el 0% i el 10% del preu de la matrícula, per pagament al 
comptat en dos cops, un mes abans de l’inici del curs, tal com s’estableix a 
continuació: 

 L’alumne ha de fer un primer pagament de reserva de la plaça (20%) dins 
del període promocional delimitat per dates. 

 L’alumne ha de fer el segon pagament abonant l’import restant (80%), 
sempre dins del mes previ a l’inici del curs (en cas que no compleixi aquest 
requisit, perd el descompte). 

 
 
 
 

1 Descompte: és la reducció o disminució, d’entre el 0% i el 100%, del preu aprovat d’un programa formatiu o d’un servei. 
2 Preu aprovat: en el cas d’un programa formatiu, és el preu de matrícula de què s’ha informat l’Agència de Postgrau i que s’ajusta als 
criteris fixats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona o el preu aprovat per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UB. 
3 Els descomptes han d’aplicar-se abans d’efectuar l’últim pagament. Quan ja s’ha pagat l’import total (100%) de la matrícula, no s’efectua 
cap devolució en concepte de descompte no aplicat. 
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2.  Pagament fraccionat 
 
   Descompte variable, d’entre el 0% i el 10% del preu de la matrícula, en el pagament        
   fraccionat dels cursos de màster i postgrau. Aquest descompte s’aplica: 
 

1. En cursos anuals, si l’alumne paga l’import de reserva de la plaça (20%) dins del 
període promocional delimitat per dates, abona el 30% un mes abans d’iniciar el 
curs i paga l’import restant ―quotes de 25% i 25%― en el transcurs de l’any 
acadèmic. 
 

2. En cursos bianuals: 

1) Si l’alumne paga l’import de reserva de la plaça (20% del preu del primer 
any) dins del període promocional delimitat per dates, abona el 80% restant 
del primer any un mes abans d’iniciar el curs i fa el pagament íntegre (100%) 
del segon any abans que s’iniciï el segon curs. 

2) Si l’alumne paga l’import de reserva de la plaça (20% del preu del primer 
any) dins del període promocional delimitat per dates, abona el 30% abans 
d’iniciar el curs, paga l’import restant (quotes de 25% i 25%) en el transcurs 
de l’any acadèmic i fa el pagament del segon any en les quotes següents: 
50% + 25% + 25%. 

 
En cas que l’alumne incompleixi els terminis o les condicions de pagament de les quotes, 
perd el descompte. 

 
 Alumnat i exalumnat de la Fundació IL3-UB 

 
Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula. 

 
Per beneficiar-se del descompte s’ha d’estar al corrent dels pagaments de la formació i 
no s’ha d’haver incorregut en cap irregularitat relativa a la normativa acadèmica. 

 
 Alumni UB 

 
Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula, amb una limitació màxima de 200 € 
per matrícula i any acadèmic, exclusivament per a membres que abonin la quota 
Màsters4 d’Alumni UB. 

 
Per beneficiar-se del descompte cal acreditar que s’és soci d’Alumni UB i que s’està al 
corrent de l’abonament de la quota Màsters, mitjançant el certificat de permanència 
emès per Alumni UB. 

 
 

 
4 Aquest descompte no s’aplica amb cap altra quota (Bàsica, Premium o Experiència). Vegeu el Pla d’avantatges de la 
Universitat de Barcelona (avantatges en màsters i postgraus propis): 
http://www.ub.edu/avantatges/ca/avantatge/m%C3%A0sters-i-postgraus-propis
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 Alumnat i exalumnat de Gaudir UB, Els Juliols, Escola d’Idiomes Moderns, 
Estudis Hispànics i Universitat de l’Experiència 
Descompte del 15% sobre el preu de la matrícula, aplicable únicament als cursos de 
Gaudir UB i Els Juliols. 

 
 Alumnat d’ensenyaments oficials de la UB5 

Descompte del 15% sobre el preu de la matrícula, aplicable únicament als cursos de 
Gaudir UB i Els Juliols. 

 
Perquè s’apliqui el descompte, cal acreditar que s’és estudiant d’un ensenyament 
oficial de la UB. 

 
 Persones amb discapacitat acreditada 

 
Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula per a les persones amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Perquè s’apliqui el descompte, s’ha de presentar el certificat de reconeixement del grau 
de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat). 

 
 Família nombrosa 

Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula per a les persones amb família 
nombrosa (categories general i especial). 

 
Perquè s’apliqui el descompte, s’ha de presentar una fotocòpia del títol de família 
nombrosa (vigent en començar el curs acadèmic) o bé una fotocòpia del resguard 
acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació, juntament amb una 
declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. 

 
 Víctimes de terrorisme 

Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula per a les víctimes d’actes 
terroristes i per als seus cònjuges i fills. 

 
Perquè s’apliqui el descompte, s’ha de presentar un certificat expedit pel Ministerio 
del Interior que acrediti la condició de víctima, i en el cas de fills i cònjuges, també 
una fotocòpia del llibre de família. 

 
 
 
 

 
 
5 Tal com consta al full d’aprovació de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UB de les tarifes vigents tant d’Els Juliols 
com de Gaudir UB.
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 Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats 
Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula per a les víctimes de violència de 
gènere i per als fills afectats. 

 
Perquè s’apliqui el descompte, s’han de presentar tots els documents acreditatius6 
vàlids de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella. 

 
 Personal contractat laboralment per la Fundació IL3-UB 

Descompte del 25%, fins a un màxim de 2.000 €/any, per al personal contractat 
laboralment per la Fundació IL3-UB amb una antiguitat mínima de 2 anys. Aquest 
descompte només és vàlid en els programes formatius que estan sota la 
responsabilitat i la gestió de la Fundació IL3-UB i en els quals no hi ha cap partner. 

 
Per a la resta de programes formatius de la Fundació IL3-UB, els descomptes per al 
personal contractat laboralment per la Fundació IL3-UB són equiparables als dels 
membres del col·lectiu UB: 15% de descompte en cursos d’Els Juliols i Gaudir UB i 
10% de descompte en la resta de cursos. 

 
 Membres del col·lectiu UB 

 
1. Descompte del 10% sobre el preu de la matrícula als programes formatius de la 

Fundació IL3-UB per al PDI i el PAS de la UB o del Grup UB. Perquè s’apliqui el 
descompte, s’ha de presentar l’última nòmina o certificat de l’entitat del Grup 
UB o de la UB. 

2. Descompte del 15% sobre el preu de la matrícula, aplicable únicament als cursos 
de Gaudir UB o Els Juliols. 

 
 Col·legis, associacions professionals i altres entitats 

 
Descompte variable sobre el preu de la matrícula de programes formatius específics per 
a col·lectius definits de forma expressa en els acords o convenis signats amb col·legis 
professionals, associacions o altres entitats. 
 
Els descomptes entren en vigor un cop signat el conveni i són vigents durant el període 
establert en el conveni. 

 
 
 
 
 
 

6 La relació completa dels documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella està 
disponible a la normativa de matrícula de la UB (apartat Informació econòmica, modalitat de matrícula exempta o bonificada): 
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html 

mailto:info.il3@ub.edu
http://www.il3.ub.edu/
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html


Districte 22@ 
Ciutat de Granada, 131 
08018 Barcelona 

+34 934 039 696 
info.il3@ub.edu 
www.il3.ub.edu 

 

 

 
 

 Descompte acordat en conveni de col·laboració amb un partner de negoci de 
la Fundació IL3-UB 
Descompte variable, d’entre el 0% i el 100% del preu de la matrícula, a un o més 
alumnes d’un producte formatiu concret. 

 
Perquè s’apliqui el descompte és imprescindible: 
 

1. Que hi hagi un conveni de col·laboració entre la Fundació IL3-UB i un o més 
partners. 

2. Que al conveni s’estableixi el percentatge de descompte que assumeix cada 
partner: 

3. La Fundació IL3-UB assumeix com a màxim el 50% del total del descompte. 
4. El partner assumeix com a mínim el mateix percentatge que la Fundació IL3-UB 

del total del descompte i és possible que assumeixi un percentatge superior al 
de la Fundació IL3-UB. 

5. Que al conveni s’estableixi que a l’inici del curs les despeses previstes no poden 
superar els ingressos. 

 
 Descomptes excepcionals 

 
1. Descompte del 100% sobre el preu de la matrícula a un curs de Gaudir UB o Els 

Juliols per al guanyador de la Panera Solidària de la UB. Aquest descompte és 
personal i intransferible (no se’n pot beneficiar cap altra persona, en cap cas). 

2. En cas que es presenti una situació que així ho justifiqui, la Fundació IL3-UB pot 
proposar la concessió d’un descompte que permeti afrontar circumstàncies 
extraordinàries. Aquest descompte s’eleva al Consell Social de la Universitat de 
Barcelona perquè l’aprovi i posteriorment l’apliqui. 
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Descomptes per a empreses 
 
En el marc d’acords o convenis signats amb la Fundació IL3-UB i impulsats per Talent Hub o pel 
departament de Serveis a Empreses, una empresa pot gaudir de descomptes en l’oferta 
formativa de màsters, postgraus i cursos d’especialització. 
 
Els descomptes per a empreses tenen les característiques següents: 
 

1. No són acumulatius. 
2. Entren en vigor un cop signat el conveni. 
3. Són vigents durant el període establert al conveni. 

 
 Descompte per matrícula 

Descompte del 10% sobre l’import de la matrícula en els programes formatius que 
estan sota la responsabilitat i la gestió de la Fundació IL3-UB, a excepció del Programa 
de cursos d’especialització per a la indústria farmacèutica i dels cursos inferiors a 7 
ECTS. 

 
 Descompte per contractació de projectes In Company 

Descompte d’entre el 12% i el 20% (en funció de la contractació anual de projectes de 
formació In Company de cursos en obert) sobre l’import de la matrícula en els 
programes formatius que estan sota la responsabilitat i la gestió de la Fundació IL3-
UB, a excepció del Programa de cursos d’especialització per a la indústria 
farmacèutica i dels cursos inferiors a 7 ECTS. 
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Descomptes per a la utilització d’espais propis de la Fundació IL3- 
UB 
 
Descompte d’entre el 10% i el 50% sobre les tarifes vigents de lloguer d’espais: 
 

1. Descompte del 50% per a la Universitat de Barcelona 
2. Descompte del 20% per a entitats del Grup UB 
3. Descompte del 20% per als clients de Serveis a Empreses de la Fundació IL3- UB 

 
    Aquest descompte pot arribar al 50%: 
 

1. Si s’acredita la matrícula de 5 alumnes que pertanyen a l’empresa en el mateix any 
natural en programes de l’oferta formativa de la Fundació IL3-UB, a excepció dels 
cursos d’especialització en indústria farmacèutica i dels cursos inferiors a 7 ECTS. 

2. Si s’acredita la contractació de projectes In Company per un import mínim de 25.000 € 
(més IVA) anuals. 

 
 Descompte del 20% per al partner de negoci de la Fundació IL3-UB 

Aquest descompte pot arribar al 50% en funció de la durada del lloguer, el nombre 
d’espais llogats i la recurrència en el lloguer. 

 
 Descompte del 20% per al client del lloguer d’espais de la Fundació IL3-UB 

Aquest descompte pot arribar al 50% en funció de la durada del lloguer, el nombre 
d’espais llogats i la recurrència en el lloguer. 

 
 Descompte del 10% per a membres de les xarxes d’afiliació a les quals 

pertany la Fundació IL3-UB 
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