CONVOCATÒRIA DE PROVES
PER A L’OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS DE CATALÀ

2020

CERTIFICATS

A2 | Certificat de nivell bàsic de català | anterior nivell A bàsic
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
Prova escrita: 06.06.2020
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats: 07.09.2020

B1 | Certificat de nivell elemental de català | anterior nivell A elemental
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
Prova escrita: 13.06.2020
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats: 07.09.2020

B2 | Certificat de nivell intermedi de català | anterior nivell B
Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona,
Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.
Prova escrita: 16.05.2020
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats: 07.09.2020

C1 | Certificat de nivell de suficiència de català | anterior nivell C
Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus,
Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.
Prova escrita: 23.05.2020
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats: 07.09.2020

C2 | Certificat de nivell superior de català | anterior nivell D
Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell,
Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.
Prova escrita: 25.04.2020
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats: 07.09.2020

CALENDARI
Presentació de sol·licituds

27.01.2020 – 12.02.2020

Pagament de sol·licituds

27.01.2020 – 13.02.2020
(fins a les 22 h)

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses
i excloses
Període d’esmena de la llista provisional

25.02.2020
26.02.2020 – 10.03.2020

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses
i excloses

24.03.2020

CANALS D’INSCRIPCIÓ
Per Internet
(10% de bonificació)

Tràmits gencat
tramits.gencat.cat

Presencialment

A les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona
o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l’Ebre
Horari d’atenció al públic:
Barcelona i Tortosa
Girona, Lleida i Tarragona:

8.30 h – 14.30 h
9.00 h – 14.00 h

Es poden fer consultes al telèfon 012.

IMPORT DE LES TAXES
A2 | B1 | B2

C1 | C2

Taxa ordinària

22,05 €

53,05 €

Amb bonificació per Internet (10%)

19,85 €

47,75 €

Amb bonificació per títol de família monoparental
o de família nombrosa de categoria general (30%)

15,45 €

37,15 €

Amb bonificació per títol de família monoparental
o nombrosa de categoria especial (50%)

11,05 €

26,55 €

Amb bonificació per títol de família monoparental
o de família nombrosa de categoria general i
sol·licitud per Internet (40%)

13,25 €

31,85 €

Amb bonificació per títol de família monoparental
o nombrosa de categoria especial i sol·licitud per
Internet (60%)

8,85 €

21,25 €

Exempció de pagament: per situació d’atur sense prestació i per situació de jubilació

Instruccions per a la inscripció per Internet
Entreu a l’adreça tramits.gencat.cat i cerqueu el tràmit “Proves per a l’obtenció de certificats de llengua
catalana”. Arribareu a aquesta pantalla, des d’on podreu:
Dur a terme el tràmit d’inscripció a les proves
Accedir a tota la informació relacionada amb la inscripció a les proves. Dins la pestanya
“Documentació relacionada” trobareu la Guia del procés d’inscripció i pagament.

Descàrrega directa de la Guia del procés d’inscripció i pagament:
llengua.gencat.cat/certificats_guiainscripcio

Més informació: a la bústia de consultes: llengua.gencat.cat/bustiacertificats
o al telèfon 012

llengua.gencat.cat/certificats

