
 

FULL D’INFORMACIÓ 

 

INSCRIPCIÓ A LES PROVES PER OBTENIR ELS CERTIFICATS OFICIALS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA 

CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2017 
 
CERTIFICATS 

Certificats de coneixements generals 

 Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2  
Certificat de coneixements de llenguatge administratiu 

 Certificat LA 
 

Us podeu inscriure a un o dos certificats, però heu de tenir en compte el calendari de proves, ja que el dia i l’hora de 

diversos nivells coincideixen. 
 

LLOCS DE LES PROVES 

Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Ciutadella, Eivissa i Formentera. 
 

CALENDARI 
 

— Termini d’inscripció: del 2 al 16 de novembre 
— Data de les proves escrites: —28 de gener: certificats B1, C1 i LA —4 de febrer: certificats A2, B2  i C2 

— Data de les proves orals de tots els nivells: 11 de març 
 

— Publicació de les relacions provisionals d’admesos i exclosos: 5 de desembre 
— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 7 al 21 de desembre 
— Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 16 de gener 

— Publicació dels resultats provisionals de les proves escrites dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2: 21 de febrer 
— Publicació dels resultats definitius de les proves escrites dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2: 8 de març 
— Publicació dels resultats provisionals de les proves orals i de les proves del nivell LA: 15 de març 

— Publicació dels resultats definitius de les proves orals i de les proves del nivell LA: 31 de març 
 

PROVES ESCRITES 
L’hora i el lloc en què es faran les proves escrites es publicaran el 16 de gener a partir de les 15 h, al tauler d’anuncis i 
al web (<http://dgpoling.caib.cat>) de la Direcció General de Política Lingüística. 
 

PROVES ORALS 
L’hora i el lloc en què es faran les proves orals es publicaran el 8 de març a partir de les 15 h, al tauler d’anuncis i al 
web (<http://dgpoling.caib.cat>) de la Direcció General de Política Lingüística. 
 

IMPORTANT: NOMÉS FARAN LA PROVA ORAL LES PERSONES QUE HAGIN SUPERAT LA PROVA ESCRITA. 
 

REQUISITS 

 Tenir 16 anys en el moment de fer la prova. 
 Haver presentat la sol·licitud dins el termini establert. 

 Haver pagat la taxa d’inscripció. 
 Acreditar el certificat C1 o equivalent per poder-vos inscriure a la prova de nivell LA. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

 Comprovant de pagament de la taxa, en cas que pagueu al banc. 
 Document que acrediti, si escau, el dret a reducció de la taxa. 

 Nivell C1, en cas que us presenteu al certificat LA. 
 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

Inscripció telemàtica  
— Les persones que no han de presentar documentació poden fer tot el tràmit d’inscripció (la sol·licitud i el 
pagament) telemàticament al web de la Direcció General de Política Lingüística (<http://dgpoling.caib.cat>). 
— Les persones que han de presentar documentació poden iniciar el tràmit telemàticament a 

<http://dgpoling.caib.cat>. Per completar el tràmit d’inscripció, i una vegada efectuat el pagament, han de presentar 
el justificant d’enviament i tots els documents requerits en els llocs indicats més endavant. 
 

Inscripció presencial 

1. DGPL i centres de català: us podeu inscriure, presentar la documentació i fer el pagament amb targeta bancària 
en el mateix moment, sense haver de recollir prèviament els impresos, a les oficines de la DGPL, al Centre de 
Català de Palma, al Centre de Català d’Inca, al Centre de Català de Ciutadella i al Centre de Català d’Eivissa. 



 

2. Punts d’inscripció: podeu recollir la sol·licitud d’inscripció i el full de pagament a qualsevol dels punts 
d’inscripció (consultau el document Punts d’inscripció). Una vegada efectuat el pagament al banc, heu de 
presentar, dins el termini establert, la sol·licitud emplenada i els documents requerits. 

 

Els documents es poden presentar a la DGPL, al Centre de Català de Palma, al Centre de Català d’Inca, al Centre de 

Català de Ciutadella i al Centre de Català d’Eivissa i a qualsevol dels punts d’inscripció. També els podeu presentar a 
qualsevol dels registres prevists en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 

En la sol·licitud cal incloure una adreça electrònica per tal que pugueu rebre el comprovant de confirmació “Inscripció 

a les proves” en haver completat el tràmit d’inscripció. 
 

TAXA 

Import de la taxa ordinària: A2, B1 i B2: 16,33 € 
C1, C2 i LA: 23,18 € 

Import de la taxa reduïda: A2, B1 i B2: 8,17 € 
C1, C2 i LA: 11,59 € 

 

REDUCCIÓ DEL PAGAMENT: 50 % 
 

Motiu de la reducció Documentació per acreditar-la 

Estar en situació de desocupació Fotocòpia compulsada de la targeta o de l’informe del SOIB (o 

l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti 
específicament la situació de desocupat. La data d’expedició de 
l’informe ha de ser posterior al 3 d’octubre de 2016. 

Percebre una pensió pública Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social. 

Estar reclòs en un centre penitenciari Fotocòpia compulsada del certificat expedit pel centre penitenciari. 

Ser membre de família nombrosa Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor. 

Tenir una discapacitat del 33 % o superior Fotocòpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de 
discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de 
Dependència. 

Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple, el 
Carnet Jove<26) 

Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta 
bancària, només cal presentar-ne l’original. 

 

IMPORTANT: als centres de català no es poden compulsar les fotocòpies. 
 

SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ DE LA PROVA  

 Les persones que tenguin reconeguda legalment una discapacitat igual o superior al 33 % i vulguin sol·licitar una 
prova adaptada han de presentar un informe expedit per la Direcció General de Dependència (original i 

fotocòpia). 
 

Aquest informe es pot obtenir als centres base de persones amb discapacitat i dependència següents: 
 

Palma: c. de Joan Crespí, 11 (entrada per c. de Vinyet) 
Manacor: c. del Pou Fondo, 17, bxs. 

Inca: av. del Raiguer, 95, bxs. 
Maó: av. de Vives Llull, 42 
Eivissa: c. d’Abad y Lasierra, 47 

 

 Les persones que tenguin diagnosticat un trastorn de la lectoescriptura (dislèxia) poden sol·licitar també una 

prova adaptada. En aquest cas, els examinands han de presentar un informe en què es reconegui aquesta 
condició. 

 

En els dos casos, el termini màxim per presentar l’informe és fins al dia 30 de novembre. En cas contrari, el tribunal no 
farà l’adaptació de la prova. 
 

MOLT IMPORTANT 
 

Recordau que heu de consultar la relació provisional d’admesos i exclosos que es publicarà el dia 5 de desembre i 

esmenar qualsevol error que hi detecteu dins el termini establert. 

 
El dia de la prova, els examinands us heu d’identificar amb el DNI, el NIE (amb fotografia), el passaport o amb el nou 

model de carnet de conduir (amb la fotografia integrada). Qui no els aporti no es podrà examinar. Per a persones 
amb NIE o passaport: el document d’identitat que utilitzeu per fer la inscripció ha de ser el mateix que el que 
presenteu el dia de la prova. 

 

 


