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PROPOSTA DE PREUS DE MATRÍCULA 2017-2018 
 

1) Actualització del preu de l’assegurança 
 
El preu de l'assegurança de l'alumne (1,20 €) no s'ha actualitzat des de la creació del 
CPNL. Es proposa incrementar-ne el preu a 1,50 € per ajustar-lo a les necessitats 
actuals. 

 
2) Modificació dels preus dels cursos per l’actualització de l’assegurança 

 
Els preus base dels cursos (preu sense assegurança) es mantenen i només es 
modifica el preu de l’assegurança, per la qual cosa tots els preus de les matrícules 
s’incrementen 30 cèntims. 
 

 
 

Durada 

Subvenció 
aplicada al 
preu de la 
matrícula 

Ordinària 
Reducció 
del 50% 

Reducció  
del 70% 

Inicial Inicial 45 h 100% Gratuït 

Bàsic 

Bàsic: B1, B2, B3 45 h 90% 13,57 € 7,53 € 5,12 € 

Curs Bàsic (CB) 90 h 90% 25,63 € 13,57 € 8,74 € 

Bàsic  (BB) 120 h 90% 33,68 € 17,59 € 11,15 € 

Elemental 

Elemental: E1, E2, E3 45 h 70% 37,70 € 19,60 € 12,36 € 

Bàsic Elemental (BE) 90 h 80% 49,76 € 25,63 € 15,98 € 

Curs Elemental (CE) 90 h 70% 73,89 € 37,70 € 23,22 € 

Elemental (EE) 120 h 70% 98,03 € 49,76 € 30,46 € 

Intermedi  
Intermedi: I1, I2, I3 45 h 60% 49,76 € 25,63 € 15,98 € 

Intermedi (II) 120 h 60% 130,20 € 65,85 € 40,11 € 

Suficiència 

Suficiència: S1, S2, 
S3 

45 h 25% 91,99 € 46,75 € 28,65 € 

Suficiència (SS) 120 h 25% 242,82 € 122,16 € 73,90 € 

Superior Superior (C2) 

90 h 0% 242,82 € 

Sense reducció 100 h 0% 269,63 € 

120 h 0% 323,26 € 

Complementaris i específics 

6 h 40% 11,15 € 6,33 € 4,40 € 

10 h 40% 17,59 € 9,54 € 6,33 € 

20 h 40% 33,68 € 17,59 € 11,15 € 

60 h 40% 98,03 € 49,76 € 30,46 € 

Servei Obert 40% 49,76 € 25,63 € 15,98 € 

   

Preu de l’assegurança inclòs (1,50 €) 
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3) Manteniment de les reduccions de matrícula 

 
Es proposa mantenir les reduccions dels preus de matrícula: 
 

Reducció del 50% 
- els pensionistes de l’INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes 

per invalidesa permanent, total o  absoluta) 
- els membres de família nombrosa de categoria general 
- els membres de família monoparental de categoria general 
- les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més 

 
Reducció del 70% 

- els aturats 
- els membres de família nombrosa de categoria especial 
- els membres de família monoparental de categoria especial 

 
Els cursos de nivell C2 no tenen reducció de matrícula. 
 

4) Anul·lació del pagament per expedició de certificats i justificants 
 
El curs 2012-2013, en el marc de restriccions econòmiques a les administracions, es 
va veure la necessitat de revisar els serveis que es prestaven per incrementar els 
ingressos propis. En aquell moment es va acordar que l’usuari es fes càrrec d’una 
part del cost de l’expedició dels certificats i justificants dels cursos.  
 
Actualment, el CPNL està treballant en la implementació de mitjans electrònics per 
expedir el certificats, cosa que simplificarà els tràmits tant al CPNL com a l’usuari. 
Aquesta nova situació aconsella proposar que els certificats i els justificants deixin de 
ser de pagament. 
 

5) Anul·lació de la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula 
 
Fins ara, les persones inscrites als nivells intermedi II (I1 + I2 + I3) o suficiència SS 
(S1+ S2 + S3) de 90 hores o més, que no es podien acollir a cap de les reduccions 
indicades en el punt anterior, podien pagar la matrícula de forma fraccionada. 
 
De les 437 persones amb dret a pagament fraccionat (0,59% dels inscrits a cursos 
del CPNL) només s’hi van acollir 29 persones (0,04% dels inscrits). Aquest fet i la 
dificultat en la gestió d’aquests pagaments aconsella suprimir aquesta opció. 
 

6) Cursos amb connexió a material interactiu  
 
En el cas de cursos en línia amb material interactiu (CB, BE, CE, II i SS) i 
semipresencials amb material interactiu (CB, BE, CE, II I SS) que organitza el CNL de 
Barcelona, el CPNL proporciona l'accés a aquest material amb un cost de 10 € (CB) o 
20 € (resta de nivells). El material interactiu no té cap tipus de reducció. Es proposa 
mantenir aquest concepte. 

 
Alba Conesa Prunera 
Directora de l’Àmbit de Formació i Foment 
 
Barcelona, 7 de juny de 2017 


