
 
Convocatòria de proves per a l’obtenció dels certif icats de català 2018 

Calendari  Canals d’inscripció 
 
Certificat de nivell bàsic de català (A2)                anterior nivell A bàsic  
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà. 
Data de la prova escrita: 9.6.2018 
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita. 
Data de publicació de resultats: 6.9.2018 
 
Certificat de nivell elemental de català (B1)    anterior nivell A elemental  
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà. 
Data de la prova escrita: 16.6.2018 
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita. 
Data de publicació de resultats: 6.9.2018 
 
Certificat de nivell intermedi de català (B2)               anterior nivell B  
Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, 
Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i 
Perpinyà. 
Data de la prova escrita: 5.5.2018 
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita. 
Data de publicació de resultats: 6.9.2018 
 
Certificat de nivell de suficiència de català (C1)        anterior nivell C  
Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, 
Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, 
Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà. 
Data de la prova escrita: 26.5.2018 
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita. 
Data de publicació de resultats: 6.9.2018 
 
Certificat de nivell superior de català (C2)                   anterior nivell D  
Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, 
Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la 
Geltrú. 
Data de la prova escrita: 12.5.2018 
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita. 
Data de publicació de resultats: 6.9.2018 

   � Per Internet : Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).  
� 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: de 8.30 h a 14.30 h a Barcelona i Tortosa, i de 9 h a 
14 h a Girona, Lleida i Tarragona. 

 Es poden fer consultes al telèfon 012. 

 Terminis d’inscripció  

 � Presentació de sol·licituds: del 29.1.2018 al 14.2.2018. 
� Pagament de sol·licituds: del 29.1.2018 a les 22 h del 15.2.2018. 
� Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 

27.2.2018 
� Període d’esmena de la llista provisional: del 28.2.2018 al 9.3.2018. 
� Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 

22.3.2018. 

 Import de les taxes 
  Certificats de nivell 

bàsic (A2), elemental 
(B1) i intermedi (B2) 

Certificats de nivell  
 de suficiència (C1) 

i superior (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 

http://www.gencat.cat/llengua/certificats  Inscripció per Internet, 10% de bonificació. Més in formació al revers 



 
 

Instruccions per a la inscripció per Internet 
 

Entreu a l’adreça d’Internet web.gencat.cat/ca/tramits/  i escriviu en la pantalla de cerca: Proves per a l’obtenció de certificats de llengua 

catalana. Arribareu a aquesta pantalla, on podreu accedir al formulari d’inscripció i on us podreu descarregar la Guia del procés 

d’inscripció i pagament , que us conduirà pas a pas en la inscripció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si necessiteu més informació , podeu fer-nos consultes a la bústia (www.gencat.cat/llengua/bustia ) o per telèfon (012). 
 

 

Descàrrega directa de la Guia:  http://www.gencat.cat/llengua/certificats/guia_inscripcio 
 

Guia 

Inscripció 
a les proves 


