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Disposicions

DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ORDRE

VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modiicació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de 
novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certiicats 
equivalents als certiicats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).

L’ensenyament d’idiomes en règim especial, i particularment, el pla curricular 
dels ensenyaments de llengua catalana per part de les escoles oficials d’idiomes, ha 
estat modificat en els darrers anys, d’una banda, per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, que organitza els ensenyaments d’idiomes de règim especial en 
tres nivells: el bàsic, l’elemental i intermedi, i de l’altra, pel Reial decret 1629/2006, 
de 29 de desembre, que determina amb caràcter bàsic que els nivells bàsic, intermedi 
i avançat de les escoles oficials d’idiomes tenen com a referència les competències 
pròpies, respectivament, dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, segons es 
defineixen aquests nivells en el Marc europeu comú de referència per a les llen-
gües (en endavant, MECR). Finalment, el Decret 4/2009, de 13 de gener, (DOGC 
núm. 5293, de 15.1.2009) regula, en aplicació d’aquesta normativa bàsica estatal, 
l’organització i el currículum dels ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les 
escoles oficials d’idiomes, inclosa la certificació que se’n pot obtenir.

L’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen 
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català 
de la Secretaria de Política Lingüística, va incorporar les noves equivalències amb 
els certificats de català expedits per les escoles oficials d’idiomes o per l’òrgan com-
petent en matèria d’ensenyaments d’idiomes de règim especial de les comunitats 
autònomes, tenint en compte que els certificats de la Secretaria de Política Lingüís-
tica també tenen com a referència els nivells del MECR del Consell d’Europa. La 
correspondència dels certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística 
amb les competències pròpies dels nivells del MECR del Consell d’Europa és la 
següent: el nivell bàsic de la Secretaria es correspon amb l’A2 MECR; el nivell 
elemental de la Secretaria, amb el B1 MECR; el nivell intermedi de la Secretaria, 
amb el B2 MECR, el nivell de suficiència (C) de la Secretaria, amb el C1 MECR, i 
el certificat de nivell superior (D) de la Secretaria, amb el C2 MECR.

D’altra banda, tot i que la normativa sectorial de les escoles oficials d’idiomes 
esmentada abans regula els ensenyaments de llengües només fins a la certificació 
equivalent a un nivell B2 MECR, s’hi estableix també la facultat de les escoles 
oficials d’idiomes per organitzar cursos que prenguin com a referència els nivells 
C1 i C2 del MECR i certificar-ne els coneixements corresponents. D’acord amb 
aquesta facultat, i amb la manifestació feta pel Departament d’Educació d’organitzar 
properament el currículum corresponent al nivell C1, l’Ordre VCP/491/2009, de 12 
de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística, ja preveu a partir del 2009 l’equivalència del certificat C1 de les EOI 
amb el certificat de suficiència (C) de la Secretaria de Política Lingüística, atès que 
ambdós tenen com a referència el nivell C1 del MECR.

Amb la voluntat que l’aplicació del nou pla d’estudis derivat de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) a les escoles oficials d’idiomes no perjudiqui 
les expectatives d’obtenció d’equivalències amb els certificats de la Secretaria de 
Política Lingüística corresponents al pla antic de l’alumnat que ja hi havia començat 
la formació en llengua catalana, s’escau establir un període transitori de dos anys 
acadèmics a fi que l’alumnat afectat pel canvi de pla obtingui la mateixa equiva-
lència dels seus estudis de català amb els certificats de la Secretaria que hagués 
obtingut en el pla antic .
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D’altra banda, es preveu que el curs que les escoles oficials d’idiomes estableixin 
amb els continguts corresponents al nivell C2 MECR tingui l’equivalència amb el 
nivell superior (D) de la Secretaria de Política Lingüística.

Així mateix, es modifica, per millorar-ne la redacció, el text del punt 4.1 de 
l’apartat II de l’annex, dedicat als títols de l’ensenyament reglat no universitari, sense 
que, tanmateix, aquesta modificació del text comporti cap canvi en el contingut de 
la regulació ni en els requisits establerts per a l’equivalència, que es mantenen en 
termes idèntics als fixats per la normativa anterior esmentada.

Finalment, s’inclouen en la modificació els canvis esdevinguts en els certificats 
que expedeixen les universitats valencianes i la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià, com a conseqüència de l’adaptació dels seus certificats al MECR..

Per tot això,

ORDENO:

Article 1
Incloure la disposició transitòria següent en l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de 

novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística:

Disposició transitòria única. S’estableix un règim transitori per a l’alumnat de les 
Escoles oficials d’idiomes o els òrgans competents en matèria d’ensenyament d’idio-
mes de règim especial de les comunitats autònomes que en el moment d’implantar-se 
el nou pla d’estudis ja hi hagués iniciat la formació en llengua catalana, per tal que 
l’acreditació d’haver aprovat els cursos tingui l’equivalència amb els certificats de 
la Secretaria de Política Lingüística regulada abans de l’entrada en vigor de l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, d’acord amb la relació següent:

1. Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).
Acreditació d’haver aprovat el primer curs del nivell bàsic llengua catalana, en 

els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.
2. Certificat de nivell elemental de català (A elemental).
Acreditació d’haver aprovat el segon curs del nivell bàsic de llengua catalana en 

els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.
3. Certificat de nivell intermedi de català (B).
Acreditació d’haver aprovat el curs del nivell intermedi de llengua catalana en 

els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.
4. Certificat de nivell de suficiència de català (C).
Acreditació d’haver aprovat el quart curs (pla nou a partir del curs 1992-1993) 

en el curs 2008- 2009.
Acreditació d’haver aprovat el primer curs del nivell avançat de llengua catalana 

en els cursos acadèmics 2008-2009 o 2009-2010.
5. Certificat de nivell superior de català (D).
Acreditació d’haver aprovat el cinquè curs (pla a partir del curs 1993-1994) en 

el curs 2008-2009.
Acreditació d’haver aprovat el segon curs del nivell avançat de llengua catalana 

en els cursos 2008-2009 o 2009-2010.
El règim transitori establert en aquesta disposició s’aplica a partir de la data 

d’entrada en vigor de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

Article 2
Incorporar una nova titulació com a equivalent al certificat de nivell superior de 

català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, en l’apartat II de l’annex, punt 
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5.2, epígraf Escola Oficial d’Idiomes. Departament d’Ensenyament, amb el text 
següent:

Acreditació d’haver aprovat el nivell C2 de llengua catalana a partir del 2010.

Article 3
Modificar l’apartat II de l’annex, punt 4.1, que queda redactat de la manera 

següent:
4.1 Títols de l’ensenyament reglat no universitari.
Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s’hagin cursat a 

Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO, i s’hagi cursat i 
aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El 
requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als 
títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008. Per 
acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, 
a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària 
públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.

Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació 
de persones adultes, sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos 
qualssevol entre la primària i l’ESO, i que s’hagi cursat i aprovat l’àrea de llengua 
catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat 
expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes 
autoritzada de la manera que determina la Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats.

Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s’hagin cursat a Catalunya tres cursos 
qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat i s’hagi 
cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per 
acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, 
a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària 
públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.

Títol de batxillerat (BUP), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya 
i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels 
estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadè-
miques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona 
interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que 
determina la Direcció General d’Innovació.

Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i 
l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana 
en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les 
condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud 
de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la 
manera que determina la Direcció General d’Innovació.

Article 4
1. Incorporar en el punt 1 de l’apartat II de l’annex, les onze noves titulacions 

següents com a equivalents al certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) de la 
Secretaria de Política Lingüística:

Universitat de València:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
Certificat de nivell A2 (bàsic)
Universitat Politècnica de València-Estudi General:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
Certificat de nivell A2 (bàsic)
Universitat d’Alacant:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
Certificat de nivell A2 (bàsic)
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Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
Certificat de nivell A2 (bàsic)
Universitat Miguel Hernández:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
Certificat de nivell A2 (bàsic)
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana)
Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.
2. Incorporar en l’apartat II de l’annex, punt 2, les disset noves titulacions se-

güents com a equivalents al certificat de nivell elemental de català (A elemental) 
de la Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Universitat de València-Estudi 
General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat 
Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 

2010.
Universitat d’Alacant:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 

2010.
Certificat de nivell B1 (elemental)
Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 

2010.
Certificat de nivell B1 (Elemental).
Universitat Miguel Hernández:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 

2010.
Certificat de nivell B1 (elemental)
Universitat Politècnica de València:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 

2010.
Certificat de nivell B1 (elemental)
Universitat de València-Estudi General:
Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 

2010.
Certificat de nivell B1 (elemental)
3. Incorporar en l’apartat II de l’annex, punt 3.2, les onze noves titulacions següents 

com a equivalents al certificat de nivell intermedi de català (B) de la Secretaria 
de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià, la Universitat de València-Estudi General, Universitat 
Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i 
Universitat Miguel Hernández:

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
Universitat d’Alacant:
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de nivell B2 (intermedi).
Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
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Certificat de nivell B2 (intermedi).
Universitat Miguel Hernández:
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de nivell B2 (intermedi).
Universitat Politècnica de València:
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de nivell B2 (intermedi).
Universitat de València-Estudi General:
Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.
Certificat de nivell B2 (intermedi).
4. Incorporar, en l’apartat II de l’annex, punt 4.2, les cinc noves titulacions 

següents com a equivalents al certificat de nivell de suficiència de català (C) de la 
Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Universitat de 
València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, 
Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Universitat d’Alacant:
Certificat de nivell C1 (suficiència).
Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de nivell C1 (suficiència).
Universitat Miguel Hernández:
Certificat de nivell C1 (suficiència).
Universitat Politècnica de València:
Certificat de nivell C1 (suficiència).
Universitat de València-Estudi General:
Certificat de nivell C1 (suficiència).
5. Incorporar, en l’apartat II de l’annex, punt 5.2, les cinc noves titulacions següents 

com a equivalents al certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de 
Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Universitat de València-Es-
tudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat 
Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Universitat d’Alacant:
Certificat de nivell C2 (superior).
Universitat Jaume I de Castelló:
Certificat de nivell C2 (superior).
Universitat Miguel Hernández:
Certificat de nivell C2 (superior).
Universitat Politècnica de València:
Certificat de nivell C2 (superior).
Universitat de València-Estudi General:
Certificat de nivell C2 (superior).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al DOGC.

Contra aquesta Ordre es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació, segons el que 
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 d’abril de 2010

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

Vicepresident del Govern

(10.103.027)

*
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	673/VIII, de 15 d’abril de 2010, per la qual s’elegeix un membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 286-00004/08).
	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
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	004/09).
	RESOLUCIÓ
	JUS/1129/2010, de 12 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/
	005/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
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	a-DUI-2010).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1136/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de medicina de família (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocat
	òria Primària-MF-2010).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1137/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia (subgrup A1), pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primària-ODNT-2
	010).
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	SLT/1138/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de pediatria (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primà
	ria-PEDT-2010).
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	de 10 de març de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació del Projecte executiu i de declaració d’utilitat pública del parc eòlic Monclues, al terme municipal de la Granadella, d’autorització de la transmissió de la seva titularitat (exp. 877), i 
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	EDICTE
	de 7 d’abril de 2010, de notificació d’un acte administratiu dictat en l’expedient sancionador (TFS200900321).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan pública l’adjudicació definitiva d’un contracte (exp. 0154/10).
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	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Asociación de Trabajadores y Transportistas Latinoamericanos en Catalunya, ATLAC.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 24 de març de 2010, de notificació de desistiment d’un recurs d’alçada.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 62/10).
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 49/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de requeriment de documentació d’un expedient d’inscripció al Registre de nuclis zoològics de Catalunya (A/061/09).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes de serveis.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
	CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
	CONSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMBLE PRAT NORD
	ESPOTRIP, SCCL
	FIMEB, SCCL
	IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
	NOTARIA DEL SENYOR ELADI CREHUET SERRA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALELLA
	ALFARRÀS
	L’ARBOÇ
	ARENYS DE MUNT
	ASCÓ
	BALENYÀ
	BALSARENY
	BANYOLES
	BARCELONA
	BERGA
	LA BISBAL DEL PENEDÈS
	CALDES DE MALAVELLA
	CAMBRILS
	CARDONA
	CASTELLBELL I EL VILAR
	COLLSUSPINA
	CREIXELL
	ESPOLLA
	FONTANALS DE CERDANYA
	FORTIÀ
	GIRONA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LA LLAGOSTA
	LLAMBILLES
	LLERS
	LLORET DE MAR
	MAÇANET DE LA SELVA
	MALGRAT DE MAR
	MASPUJOLS
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	MONTBLANC
	MONTCADA I REIXAC
	NAVARCLES
	OLOT
	PALAMÓS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	RIBERA DE L’URGELLET
	RIELLS I VIABREA
	LA ROCA DEL VALLÈS
	RODA DE BARÀ
	ROSES
	RUPIÀ
	SALOU
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
	SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	SORA
	LA TALLADA D’EMPORDÀ
	TEIÀ
	TIANA
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	EL VENDRELL
	VERGES
	VILABERTRAN
	VILALBA SASSERRA
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	GARRIGUES
	PRIORAT
	TARRAGONÈS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 37/2010).
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