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Acord 66/2018, de 24 d'abril de 2018 pel qual s’estableixen els 
certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei 
de Política Lingüística de la Universitat de València i les 
equivalències d’altres títols, diplomes i certificats 

Preàmbul 

El Servei de Política Lingüística és l’òrgan que expedeix els certificats de coneixements 
de valencià al si de la Universitat de València des del moment mateix de la seua 
creació. 

En 1996 les quatre universitats públiques, Universitat de València, Universitat 
Politècnica de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló de la 
Plana, van signar un conveni per a l’homologació del certificats que expedien els 
corresponents serveis lingüístics. En 1999 es va incorporar al conveni la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx. 

Els canvis metodològics introduïts en els darrers anys i, especialment, l’adaptació dels 
nivells de llengua al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, 
ensenyar i avaluar, aconsellaven d’adaptar-s’hi i, per això, les cinc universitats 
públiques signaven en 2008 un nou conveni on s’establien els nous nivells, les 
nomenclatures i els descriptors dels certificats de valencià.  

Així mateix, les diverses administracions que expedeixen títols, certificats i diplomes 
que acrediten el coneixement de valencià/català també hi han adaptat les 
nomenclatures i continguts. 

El 2015 la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Universitat Catòlica de València Sant 
Vicent Màrtir s’incorporaven també al conveni de 2008 i mitjançant una addenda es 
creava la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de 
Coneixements de Valencià (CIEACOVA). 

Finalment, cal destacar que l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport reconeix explícitament la validesa dels certificats expedits 
per la Universitat de València, tal com ja ho feien el Govern Balear i la Generalitat de 
Catalunya. 

És per això que, a fi de fixar d’una manera clara, inequívoca i estable els certificats de 
coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat 
de València i les equivalències d’altres títols, diplomes i certificats, el Consell de 
Govern de la Universitat de València aprova el següent 

Aprovat en Consell de Govern de 24 d'abril de 2018
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ACORD 

Primer 
Els certificats de coneixements de valencià que expedeix el Servei de Política 
Lingüística de la Universitat de València són els següents:  

1. Certificat de nivell A1 (inicial)
2. Certificat de nivell A2 (bàsic)
3. Certificat de nivell B1 (elemental)
4. Certificat de nivell B2 (intermedi)
5. Certificat de nivell C1 (suficiència)
6. Certificat de nivell C2 (superior)

Segon 
Es consideren equivalents a tots els efectes els certificats, títols i diplomes que 
s'especifiquen en l’annex d’aquest Acord. 

Tercer 
A l’efecte de les convalidacions es tindran en compte, a més dels certificats, títols i 
diplomes abans esmentats, les disposicions normatives en vigor dels diversos territoris 
on el valencià/català és llengua oficial. 

Disposició addicional 
Les sol·licituds d’equivalència de coneixements de valencià que no figuren en aquest 
Acord les ha de resoldre el director del Servei de Política Lingüística mitjançant acord 
motivat. 

Disposició derogatòria 
Queden derogats l’Acord del Consell de Govern 14/2004, de 27 de gener, i l’Acord del 
Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre, sobre equivalències entre certificats 
de coneixements de valencià que actualment expedeix la Universitat de València i 
altres certificats, títols i diplomes. 

Disposició final 
Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació en el Consell de Govern de la 
Universitat de València. 
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ANNEX 
Taula d’equivalències dels certificats de coneixement de valencià de la 

Universitat de València 

1. Certificat de nivell A1 (inicial) de valencià

1.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de nivell A1 (inicial)

1.2. Govern d’Andorra 
a) Diploma d’usuari bàsic, nivell A1 de llengua catalana

1.3. Escoles Oficials d’Idiomes 
a) Superació del primer curs del nivell bàsic de valencià/català

2. Certificat de nivell A2 (bàsic) de valencià

2.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de coneixements orals de valencià
b) Certificat de nivell A2 (bàsic)

2.2. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA) 
a) Certificat de nivell A2 (bàsic) (a partir de juny de 2016)

2.3. Universitat de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló 
a) Nivell 0 dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de Formació
Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 5
d’octubre de 2009 de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
b) Certificat d’Iniciació (o d’Iniciació 1 + Iniciació 2 + Iniciació 3 o d’Iniciació A + Iniciació
B), Certificat de No Valencianoparlants (o de No Valencianoparlants I + No
Valencianoparlants II) i Certificat d’Aprofundiment de l'Expressió Oral, tots tres
certificats de 80 hores cadascun, de la Universitat de València - Estudi General.
c) Nivell No Valencianoparlants dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica
fins al curs acadèmic 1982-1983 inclusivament.
d) Nivell No Valencianoparlants dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica
corresponent als cursos acadèmics 1983-1984 i 1984-1985 (Decret de 3 de desembre
de 1982 del Govern Valencià i Ordre de 3 de febrer de 1983 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana).
e) Nivell No Valencianoparlants del Pla de Reciclatge del Professorat, regulat per
l’Ordre de 21 de maig de 1985 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana.
f) Domini Oral dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de
Reciclatge en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 15 de
juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
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2.4. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana 
a) Certificat d’aptitud per a l’ensenyament en valencià

2.5. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
a) Certificat oral del valencià (1986-1988)
b) Certificat de coneixements orals de valencià
c) Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià

2.6. Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Cultura i Joventut / Direcció 
General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears) 
a) Certificat de coneixements orals de català (certificat A)
b) Certificat de nivell A2

2.7. Institut/Escola Balear d’Administració Pública 
a) Certificat de coneixements orals de llengua catalana (A) (fins al 2012 inclusivament)

2.8. Universitat de les Illes Balears 
a) Certificat de coneixements orals de llengua catalana (fins al 1991 inclusivament)
b) Certificat de llengua catalana del nivell A2, expedit pel Servei Lingüístic

2.9. Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General 
de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A)
b) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
c) Certificat de nivell bàsic de català (A2)
d) Certificat internacional de català de nivell bàsic

2.10. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

2.11. Consorci per a la Normalització Lingüística 
a) Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana
b) Certificat de nivell bàsic de català

2.12. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

2.13. Universitats de Catalunya integrades en la Xarxa Vives d'Universitats 
a) Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

2.14. Institut Ramon Llull 
a) Certificat de nivell bàsic de català

2.15. Govern d’Andorra 
a) Diploma de nivell A2 de llengua catalana
b) Diploma d’usuari bàsic, nivell A2 de llengua catalana
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2.16. Escoles oficials d’idiomes 
a) Acreditació d'haver aprovat el segon curs del cicle elemental de valencià/català (a
partir del Reial decret 967/1988).
b) Certificat de nivell bàsic de valencià/català (a partir del Reial decret 1629/2006)
c) Certificat de nivell A2 de valencià /català (a partir de la Llei orgànica 8/2013)

3. Certificat de nivell B1 (elemental) de valencià

3.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de grau elemental de coneixements de valencià
b) Certificat de nivell B1 (elemental)

3.2. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA) 
a) Certificat de nivell B1 (elemental), acreditat per la CIEACOVA (a partir de juny de
2016)

3.3. Universitat de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló 
a) Nivell 0 dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de Formació
Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 5
d’octubre de 2009 de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
b) Certificat de nivell Bàsic (o de Bàsic 1 + Bàsic 2 + Bàsic 3 o de Bàsic A + Bàsic B) i
Certificat de nivell Elemental (o d’Elemental I + Elemental II), tots dos certificats de 80
hores cadascun, de la Universitat de València.
c) Nivell Elemental dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica fins al curs
acadèmic 1982-1983 inclusivament.
d) Nivell Elemental dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica
corresponent als cursos acadèmics 1983-1984 i 1984-1985 (Decret de 3 de desembre
de 1982 del Govern Valencià i Ordre de 3 de febrer de 1983 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana).
e) Nivell Elemental del Pla de Reciclatge del Professorat, regulat per l’Ordre de 21 de
maig de 1985 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana.
f) Nivell Elemental dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de
Reciclatge en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 15 de
juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

3.4. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
a) Certificat de grau elemental de coneixements de valencià
b) Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià

3.5. Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Cultura i Joventut / Direcció 
General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears) 
a) Certificat de nivell B1
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3.6. Universitat de les Illes Balears 
a) Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (fins al 1991
inclusivament)
b) Certificat de llengua catalana del nivell B1, expedit pel Servei Lingüístic

3.7. Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General 
de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de nivell elemental de català (A elemental)
b) Certificat de nivell elemental de català (B1)
c) Certificat internacional de català de nivell llindar

3.8. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
a) Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

3.9. Consorci per a la Normalització Lingüística 
a) Certificat de nivell elemental de català

3.10. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
a) Certificat de nivell bàsic de català (A elemental)

3.11. Universitats de Catalunya integrades en la Xarxa Vives d’Universitats 
a) Certificat de nivell elemental de llengua catalana

3.12. Institut Ramon Llull 
a) Certificat de nivell elemental de català

3.13. Govern d’Andorra 
a) Diploma d’usuari independent, nivell B1 de llengua catalana

3.14. Escoles oficials d’idiomes 
a) Certificat de cicle elemental de valencià/català (a partir del Reial decret 967/1988)
b) Certificat de nivell intermedi de valencià/català (a partir del Reial decret 1629/2006)
c) Certificat de nivell B1 de valencià/català (a partir de la Llei orgànica 8/2013)

4. Certificat de nivell B2 (intermedi) de valencià

4.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de nivell B2 (intermedi)

4.2. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA) 
a) Certificat de nivell B2 (intermedi), acreditat per la CIEACOVA (a partir de juny de
2016)
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4.3. Universitat de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló 
a) Nivell II (Primer Cicle) del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del 
Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 5 d’octubre de 2009 de la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 
 
4.4. Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Cultura i Joventut / Direcció 
General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears) 
a) Certificat de coneixements elementals de català, orals i escrits, (certificat B)  
b) Certificat de nivell B2 
 
4.5. Institut/Escola Balear d’Administració Pública 
a) Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (B) (fins al 2012 inclòs)  
 
4.6. Universitat de les Illes Balears 
a) Certificat de llengua catalana del nivell B2, expedit pel Servei Lingüístic 
 
4.7. Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General 
de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (orals i escrits) (certificat 
B)  
b) Certificat de nivell intermedi de català (B) 
c) Certificat de nivell intermedi de català (B2) 
d) Certificat internacional de català de nivell avançat 
 
4.8. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
a) Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell B 
b) Certificat de nivell intermedi de català (B) 
c) Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell 
elemental per a catalanoparlants  
 
4.9. Consorci per a la Normalització Lingüística 
a) Certificat de coneixements elementals, orals i escrits, de llengua catalana (a partir 
de gener de 1999)  
b) Certificat de nivell intermedi de català 
 
4.10. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
a) Certificat de nivell intermedi de català (B) 
 
4.11. Universitats de Catalunya integrades en la Xarxa Vives d’Universitats 
a) Certificat de nivell intermedi de llengua catalana 
 
4.12. Institut Ramon Llull 
a) Certificat de nivell intermedi de català 
 
4.13. Govern d’Andorra  
a) Diploma de nivell B de llengua catalana 
b) Diploma d’usuari independent, nivell B2 de llengua catalana 
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4.14. Escoles oficials d’idiomes 
a) Certificat d’aptitud de valencià/català (a partir del Reial decret 967/1988).
b) Certificat de nivell avançat de valencià/català (a partir del Reial decret 1629/2006)
c) Certificat de nivell B2 de valencià/català (a partir de la Llei orgànica 8/2013)

5. Certificat de nivell C1 (suficiència) de valencià

5.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
b) Certificat de nivell C1 (suficiència)
c) Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià (a partir del 18 d’abril de
2013)

5.2. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA) 
a) Certificat de nivell C1 (suficiència), acreditat per la CIEACOVA (a partir de juny de
2016)

5.3. Universitat de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló 
a) Nivell III (Segon Cicle) del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del
Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre de 5 d’octubre de 2009 de la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
b) Certificat de nivell d'Aprofundiment en l'Expressió Escrita (o d’Aprofundiment en
Expressió Escrita A + Aprofundiment en Expressió Escrita B o d’Expressió Escrita A +
Expressió Escrita B), de 80 hores, de la Universitat de València, sempre que la persona
interessada acredite estar en possessió del Certificat de nivell B1 (Elemental) o
equivalent.
c) Nivell Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica fins al curs
acadèmic 1982-1983 inclusivament.
d) Nivell Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica corresponent als
cursos acadèmics 1983-1984 i 1984-1985 (Decret de 3 de desembre de 1982 del
Govern Valencià i Ordre de 3 de febrer de 1983 de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana).
e) Nivell Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de
Reciclatge del Professorat, regulat per l’Ordre de 21 de maig de 1985 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
f) Nivell Mitjà (Primer Cicle) dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del
Pla de Reciclatge en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre 15 de
juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
g) Nivell Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica corresponent
als cursos acadèmics 1983-1984 i 1984-1985 (Decret de 3 de desembre de 1982 del
Govern Valencià i Ordre de 3 de febrer de 1983 de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana).
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h) Nivell Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica del Pla de
Reciclatge del Professorat, regulat per l’Ordre de 21 de maig de 1985 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
i) Nivell Superior (Segon Cicle) dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica
del Pla de Reciclatge en Valencià del Professorat No Universitari, regulat per l’Ordre 15
de juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

5.4. Universitat de València 
a) Certificat de Llenguatge Administratiu (o de Llenguatge Administratiu I + Llenguatge
Administratiu II + Llenguatge Administratiu III) i Certificat d'Aprofundiment en
Llenguatge Administratiu (o d’Aprofundiment en Llenguatge Administratiu 1 +
Aprofundiment en Llenguatge Administratiu 2 + Aprofundiment en Llenguatge
Administratiu 3), tots dos certificats de 80 hores cadascun, de la Universitat de
València, sempre que la persona interessada acredite estar en possessió del Certificat
de nivell B1 (elemental) o B2 (intermedi) o equivalents.
b) Ensenyament reglat universitari:
b.1) Títol de grau de Mestre en Educació Infantil
b.2) Títol de grau de Mestre en Educació Primària

5.5. Conselleria d’Educació (Generalitat Valenciana) 
a) Diploma de mestre de valencià (fins al 18 d’abril de 2013)
b) Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià

5.6. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
a) Certificat de coneixement elemental (oral i escrit) del valencià (1986-1988)
b) Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
c) Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià

5.7. Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Cultura i Joventut/ Direcció 
General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears) 
a) Certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits, (certificat C)
b) Certificat de nivell C1

5.8. Conselleria d’Educació (Govern Balear) 
a) Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació
secundària
b) Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació
infantil i primària

5.9. Institut/Escola Balear d’Administració Pública 
a) Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (C) (fins al 2012 inclòs)

5.10. Universitat de les Illes Balears 
a) Certificat de coneixements mitjans de català (fins al 1991 inclòs)
b) Certificat de llengua catalana del nivell C1, expedit pel Servei Lingüístic
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5.11. Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General 
de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C) 
b) Certificat de nivell de suficiència de català (C) 
c) Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
 
5.12. Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de capacitació en llengua catalana  
 
5.13. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
a) Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell C 
b) Certificat de nivell de suficiència de català (C) 
 
5.14. Consorci per a la Normalització Lingüística 
a) Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir de 
gener de 1999) 
b) Certificat de nivell de suficiència de català 
 
5.15. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
a) Certificat de nivell suficiència de català 
 
5.16. Universitats de Catalunya integrades en la Xarxa Vives d’Universitats 
a) Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana 
 
5.17. Institut Ramon Llull 
a) Certificat de nivell de suficiència de català 
 
5.18. Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà 
a) Diploma d’estudis universitaris generals (DEUG) de català 
 
5.19. Govern d’Andorra  
a) Diploma de nivell C de llengua catalana 
b) Diploma d’usuari experimentat, nivell C1 de llengua catalana 
 
5.20. Escoles oficials d’idiomes 
a) Certificat de nivell C1 de valencià/català (a partir de la Llei orgànica 8/2013) 
 
 
6. Certificat de nivell C2 de valencià 
 
6.1. Universitats públiques valencianes 
a) Certificat de grau superior de coneixements de valencià 
b) Certificat de nivell C2 (superior) 
c) Diploma de mestre de valencià (a partir del 18 d’abril de 2013) 
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6.2. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA) 
a) Certificat de nivell C2 (superior), acreditat per la CIEACOVA (a partir de juny de 
2016) 
 
6.3. Universitat de València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló 
a) Nivell Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica fins al curs 
acadèmic 1982-1983 inclusivament. 
 
6.4. Universitat de València 
a) Certificat de Llenguatge Administratiu (o de Llenguatge Administratiu I + Llenguatge 
Administratiu II + Llenguatge Administratiu III) i Certificat d'Aprofundiment en 
Llenguatge Administratiu (o d’Aprofundiment en Llenguatge Administratiu 1 + 
Aprofundiment en Llenguatge Administratiu 2 + Aprofundiment en Llenguatge 
Administratiu 3), tots dos certificats de 80 hores cadascun, de la Universitat de 
València, sempre que la persona interessada acredite estar en possessió del Certificat 
de nivell C1 (Suficiència) o equivalent. 
 
6.5. Ensenyament reglat universitari 
a) Llicenciatura en Filologia, Secció Filologia Valenciana  
b) Llicenciatura en Filologia, Secció Filologia Catalana  
c) Llicenciatura en Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana) 
d) Llicenciatura en Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Catalana) 
e) Llicenciatura en Filologia Catalana 
f) Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el 
català o que l’itinerari de traducció és al català) 
g) Grau en Filologia Catalana 
h) Grau de Llengua i Literatura Catalanes 
i) Grau d’Estudis Catalans i Occitans 
j) Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que 
l’itinerari de traducció és al català) 
 
6.6. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
a) Certificat superior (oral i escrit) del valencià 
b) Certificat de grau superior de coneixements de valencià 
c) Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià 
 
6.7. Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Cultura i Joventut/ Direcció 
General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears) 
a) Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D) 
b) Certificat de nivell C2 
 
6.8. Institut/Escola Balear d’Administració Pública 
a) Certificat de coneixements superiors de llengua catalana (D) (fins al 2012 inclòs) 
 
6.9. Conselleria d’Educació i Cultura (Govern Balear) 
a) Títol de professor de llengua catalana 
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6.10. Universitat de les Illes Balears 
a) Certificat de coneixements superiors de català (fins al 1991 inclòs) 
b) Certificat de llengua catalana del nivell C2, expedit pel Servei Lingüístic 
 
6.11. Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General 
de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) 
a) Certificat de coneixements superiors de català (orals i escrits) (certificat D) 
b) Certificat de nivell superior de català (D) 
c) Certificat de nivell superior de català (C2) 
 
6.12. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
a) Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell D 
 
6.13. Consorci per a la Normalització Lingüística 
a) Certificat de nivell superior de català (a partir de juny de 2001) 
 
6.14. Universitats de Catalunya integrades en la Xarxa Vives d’Universitats 
a) Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior) 
b) Certificat de nivell superior de llengua catalana 
 
6.15. Institut Ramon Llull 
a) Certificat de nivell superior de català 
 
6.16. Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà 
a) Diploma de llicenciatura de català, llengua viva estrangera 
 
6.17. Govern d’Andorra  
a) Diploma d’usuari experimentat, nivell C2 de llengua catalana 
 
6.18. Escoles oficials d’idiomes 
a) Certificat de nivell C2 de valencià/català (a partir de la Llei orgànica 8/2013) 
  
 




