
ANNEX I (anglés)

Entitat A2 B1 B2 C1

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Avançat 
(B2) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Cambridge University Key (KET) Preliminary (PET)
FCE (First Certificate in 
English)BEC Vantage 
(Business English Certificate)

CAE (Certificate in Advanced 
English)BEC Higher 
(Business English Certificate)

Cambridge University 
ESOLExaminationsIDP 
IELTS Australia

IELTS de 3’0 a 3’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 4’0 a 4’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 5’5 a 6’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 6’5 a 7 punts 
(International English 
Language Testing System)

Trinity College
ISE Foundation (Integrated 
Skills in English Certificate) 
A2

ISE I (Integrated Skills in 
English Certificate) B1

ISE II (Integrated Skills in 
English Certificate)

ISE III (Integrated Skills in 
English Certificate)

Educational Testing Service 
(ETS)

TOEFL iBT de 87 a 109 punts 
(Test of English as a Foreign 
Language – Internet Based 
Test)TOEIC de 785 a 945 
punts (Test of English for 
International Communication)

TOEFL iBT de 110 a 120 
punts (Test of English as a 
Foreign Language – Internet 
Based Test)TOEIC de 946 a 
990 punts (Test of English for 
International Communication)

Pearson Test of English (PTE) PTE General Level 1 PTE General Level 2 PTE General Level 3 PTE General Level 4

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc)

Telc English A2 Telc English B1 Telc English B2 Telc English C1

Oxford University Press 

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 51-80) 

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 81-110)

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 111-140) 

Linguaskill Linguaskill English Test 
(puntuació entre 120-139)

Linguaskill English Test 
(puntuació entre 140-159)

Linguaskill English Test 
(puntuació entre 160-179)

Linguaskill English Test 
(puntuació 180+)

LanguageCert(Requisit 
imprescindible: presentar els 
dos certificats conjuntament) 

LanguageCert Level 
1Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) 
(Communicator B2)+ 
LanguageCert Level 
1Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Communicator B2) 

LanguageCert Level 
2Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) (Expert 
C1)+ LanguageCert Level 
2Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Expert C1)

Anglia Examinations

AIM AWARDS Entry 
Level Certificate in ESOL 
International (Entry 3) (B1) 
(Anglia Intermediate) 

AIM AWARDS Level 
1 Certificate in ESOL 
International (B2) (Anglia 
Advanced)

AIM AWARDS Level 
2 Certificate in ESOL 
International (C1) (Anglia 
Proficiency)

APTISBritish Council
Aptis General A2Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
A2)

Aptis General B1Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
B1)

Aptis General B2Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
B2)

Aptis Advanced CAptis ESOL 
Advanced (Overall CEFR 
grade C)

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
anglés com a primera llengua 
estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat 
Llengua Estrangera 
AnglésAccés a la universitat 
(1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per 
a estudis realitzats en anglés 
com a llengua vehicular

(1) Graduats de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que hauran d’acreditar documental-
ment estar en condicions d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan este sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o 
aquella que la substituïsca, així com graduats de sistemes educatius estrangers no contemplats anteriorment, que hauran d’acreditar documentalment estar en condicions 
d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent juntament amb l’homologació dels seus estudis corresponent al títol de Batxillerat de l’Estat espanyol.

ANNEX I (anglés)

A2 B1 B2 C1

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Avançat 
(B2) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Cambridge University Key (KET) Preliminary (PET)
FCE (First Certificate in 
English)BEC Vantage 
(Business English Certificate)

CAE (Certificate in Advanced 
English)BEC Higher 
(Business English Certificate)

Cambridge University 
ESOLExaminationsIDP 
IELTS Australia

IELTS de 3’0 a 3’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 4’0 a 4’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 5’5 a 6’5 punts 
(International English 
Language Testing System)

IELTS de 6’5 a 7 punts 
(International English 
Language Testing System)

Trinity College
ISE Foundation (Integrated 
Skills in English Certificate) 
A2

ISE I (Integrated Skills in 
English Certificate) B1

ISE II (Integrated Skills in 
English Certificate)

ISE III (Integrated Skills in 
English Certificate)

Educational Testing Service 
(ETS)

TOEFL iBT de 87 a 109 punts 
(Test of English as a Foreign 
Language – Internet Based 
Test)TOEIC de 785 a 945 
punts (Test of English for 
International Communication)

TOEFL iBT de 110 a 120 
punts (Test of English as a 
Foreign Language – Internet 
Based Test)TOEIC de 946 a 
990 punts (Test of English for 
International Communication)

Pearson Test of English (PTE) PTE General Level 1 PTE General Level 2 PTE General Level 3 PTE General Level 4

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc)

Telc English A2 Telc English B1 Telc English B2 Telc English C1
d’Idiomes (telc)

Oxford University Press 

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 51-80) 

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 81-110)

Oxford Test of English 
(Puntuació Speaking, 
Listening, Reading, Writing 
entre 111-140) 

Linguaskill Linguaskill English Test 
(puntuació entre 120-139)

Linguaskill English Test 
(puntuació entre 140-159)

Linguaskill English Test 
(puntuació entre 160-179)

Linguaskill English Test 
(puntuació 180+)(puntuació entre 120-139) (puntuació entre 140-159) (puntuació entre 160-179) (puntuació 180+)

LanguageCert(Requisit 
imprescindible: presentar els 
dos certificats conjuntament) 

LanguageCert Level 
1Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) 
(Communicator B2)+ 
LanguageCert Level 
1Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Communicator B2) 

LanguageCert Level 
2Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) (Expert 
C1)+ LanguageCert Level 
2Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Expert C1)(Communicator B2) 

Anglia Examinations

AIM AWARDS Entry 
Level Certificate in ESOL 
International (Entry 3) (B1) 
(Anglia Intermediate) 

AIM AWARDS Level 
1 Certificate in ESOL 
International (B2) (Anglia 
Advanced)

AIM AWARDS Level 
2 Certificate in ESOL 
International (C1) (Anglia 
Proficiency)

APTISBritish Council
Aptis General A2Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
A2)

Aptis General B1Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
B1)

Aptis General B2Aptis ESOL 
General (Overall CEFR grade 
B2)

Aptis Advanced CAptis ESOL 
Advanced (Overall CEFR 
grade C)

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
anglés com a primera llengua 
estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat 
Llengua Estrangera 
AnglésAccés a la universitat 
(1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per 
a estudis realitzats en anglés 
com a llengua vehicular

Entitat



Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengua anglesa només en el nivell i les convocatòries especificades

Nivell Entitats acreditadores Convocatòria

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idioma 
anglés,
nivell B2

Universitat de València
Universitat Miguel Hernández
CEU-Universidad Cardenal Herrera
Universitat Internacional de València (VIU)
Florida Universitària
Universitat Catòlica de València
Cambra de Comerç de València
Cambra de Comerç de Castelló
Cámara de Comercio de Orihuela
Complex Educatiu Mas Camarena

Per a tots els certificats d’aquesta secció, en el certificat 
haurà de constar la data de realització de la prova de 
certificació, o, a falta d’això, s’acompanyarà d’un 
certificat oficial emés per l’entitat certificadora on 
s’indique la data esmentada. Seran vàlids els certificats les 
proves de certificació dels quals s’hagen realitzat entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2013.

Universitat Cardenal Herrera-CEU 21 de juny de 2014

Florida Universitària
5 de juliol de 2014
13 de desembre de 2014

Complex Educatiu Mas Camarena 28 de juny de 2014
27 de juny de 2015

Aula Campus Burjassot

25 de juny de 2014
6 de novembre de 2014
15 de juliol de 2015
9 de desembre de 2015

Ases in Lingua
27 de juny de 2015
28 de novembre de 2015

Audio Gil
25 de juliol de 2014
25 d’abril de 2015
26 de setembre de 2015

Colegio Iale 12 de desembre de 2015

Universitat Internacional de València (VIU) 21 de novembre de 2015

Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 12 de desembre de 2015

Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana

23 de maig de 2015
20 de desembre de 2015

ANNEX II (francés)

Entitat A2 B1 B2 C1

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Bàsic (A2) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Intermedi (B1) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Avançat (B2) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell C1.

CIEP,Ministère de l’Éducation 
Nationale

DELF A2 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DELF B1 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DELF B2 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DALF C1 (Diplôme Approfondi 
de Langue Française)

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris

TEF 2 (Test d’évaluation de 
français)

TEF 3 (Test d’évaluation de 
français)

DFP B2 (Diplôme de Français 
Professionnel)

DFP C1 (Diplôme de Français 
Professionnel)

DU(Diplôme universitaire)

DUEF B2 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises)CPLF B2 (Certificat 
Pratique de Langue Française)
DEF B2 (Diplôme d’Études 
Françaises)

DUEF C1 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises)CPLF C1 (Certificat 
Pratique de Langue Française)
DAEF C1 (Diplôme Approfondi 
d’Études Françaises)

Alliance Française BULATS de 20 a 39 punts BULATS de 40 a 59 punts BULATS de 60 a 74 punts BULATS de 75 a 89 punts

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc) telc Français B1 telc Français B2 telc Français C1

Sistema educatiu
Accés a primer de B1 amb títol 
de Batxillerat amb francés com 
a primera llengua estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat Llengua 
estrangera FrancésAccés a la 
universitat (1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en francés com 
a llengua vehicular

(1) Graduats de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que hauran d’acreditar documental-
ment estar en condicions d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan este sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o 
aquella que la substituïsca, així com graduats de sistemes educatius estrangers no contemplats anteriorment, que hauran d’acreditar documentalment estar en condicions 
d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent juntament amb l’homologació dels seus estudis corresponents al títol de Batxillerat de l’Estat espanyol.

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengua anglesa només en el nivell i les convocatòries especificadesCertificats i diplomes que acrediten la competència en llengua anglesa només en el nivell i les convocatòries especificades

Universitat de València
Universitat Miguel Hernández
CEU-Universidad Cardenal Herrera
Universitat Internacional de València (VIU)
Florida Universitària
Universitat Catòlica de València
Cambra de Comerç de València
Cambra de Comerç de Castelló
Cámara de Comercio de Orihuela
Complex Educatiu Mas Camarena

Per a tots els certificats d’aquesta secció, en el certificat 
haurà de constar la data de realització de la prova de 
certificació, o, a falta d’això, s’acompanyarà d’un 
certificat oficial emés per l’entitat certificadora on 
s’indique la data esmentada. Seran vàlids els certificats les 
proves de certificació dels quals s’hagen realitzat entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2013.

Universitat Cardenal Herrera-CEU 21 de juny de 2014

Florida Universitària
5 de juliol de 2014
13 de desembre de 2014

21 de juny de 201421 de juny de 2014

Complex Educatiu Mas Camarena 28 de juny de 2014
27 de juny de 201527 de juny de 2015

Aula Campus Burjassot

25 de juny de 2014
6 de novembre de 2014
15 de juliol de 2015
9 de desembre de 2015

Ases in Lingua
27 de juny de 2015
28 de novembre de 201528 de novembre de 2015

Audio Gil
25 de juliol de 2014
25 d’abril de 2015
26 de setembre de 2015

Colegio Iale 12 de desembre de 2015

Universitat Internacional de València (VIU) 21 de novembre de 2015

Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 12 de desembre de 2015

Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana

23 de maig de 2015
20 de desembre de 2015

Certificat de superació de la Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idioma prova de certificació d’idioma 
anglés,anglés,
nivell B2

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Bàsic (A2) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Intermedi (B1) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell Avançat (B2) o 
equivalent

Certificat de superació de la 
prova de certificació d’idiomes 
de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell del 
model d’acreditació d’exàmens 
d’ACLES, nivell C1.

DU(Diplôme universitaire)

DUEF B2 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises)CPLF B2 (Certificat 
Pratique de Langue Française)
DEF B2 (Diplôme d’Études 
Françaises)

DUEF C1 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises)CPLF C1 (Certificat 
Pratique de Langue Française)
DAEF C1 (Diplôme Approfondi DAEF C1 (Diplôme Approfondi 
d’Études Françaises)

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris

TEF 2 (Test d’évaluation de 
français)

TEF 3 (Test d’évaluation de 
français)

DFP B2 (Diplôme de Français 
Professionnel)

DFP C1 (Diplôme de Français 
Professionnel)

CIEP,Ministère de l’Éducation 
Nationale

DELF A2 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DELF B1 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DELF B2 (Diplôme d’Études 
en Langue Française)

DALF C1 (Diplôme Approfondi DALF C1 (Diplôme Approfondi 
de Langue Française)

Alliance Française BULATS de 20 a 39 punts BULATS de 40 a 59 punts BULATS de 60 a 74 punts BULATS de 75 a 89 punts

Françaises) d’Études Françaises)

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc) telc Français B1 telc Français B2 telc Français C1

Sistema educatiu
Accés a primer de B1 amb títol 
de Batxillerat amb francés com 
a primera llengua estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat Llengua 
estrangera FrancésAccés a la 
universitat (1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en francés com estudis realitzats en francés com 
a llengua vehicular

Nivell Entitats acreditadores Convocatòria

Entitat A2 B1 B2 C1

ANNEX II (francés)



Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengua francesa només en el nivell i les convocatòries especificades

Nivell Entitats acreditadores Convocatòria

Certificat de superació de la prova de certificació 
d’idioma francés, nivell B2 Universitat de València – Centre d’Idiomes

26 de juny de 2014
25 de juny de 2015
3 d’octubre de 2015

ANNEX III (alemany)

Entitat A2 B1 B2 C1

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Avançat 
(B2) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Goethe Institut

Goethe-Zertifikat A2: Fit 
in Deutsch 2 (Fit 2)Goethe-
Zertifikat A2: Start Deutsch 2 
(SD2)Bulats 20 -39

Goethe-Zertifikat B1BULATS 
49-59

Goethe Zertifikat B2ZDfB 
(Zertifikat Deutsch für den 
Beruf)BULATS de 60 a 74 
punts

Goethe Zertifikat C1ZDfB 
(Zertifikat Deutsch für 
den Beruf)PWD (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch 
International)BULATS de 75 
a 89 punts

TestDaF Institut TDN 3 (TestDaf Nivel 3)TDN 
4 (TestDaf Nivel 4)

TDN 5 (TestDaf Nivel 5)

Certificats Europeusd’Idiomes 
(telc) telc Deutsch A2 telc Deutsch B1

telc Deutsch B2 (Zertifikat 
Deutsch Plus)telc Deutsch B2 
– Beruf (Zertifikat Deutsch für 
den Beruf)

telc Deutsch C1 (Zertifikat 
Deutsch C1)

Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) ÖSD A2 ÖSD B1

MD (Mittelstufe Deutsch)
ÖSD B2

OD (Oberstufe Deutsch) ÖSD 
C1

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
alemany com a primera 
llengua estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat 
Llengua estrangera 
AlemanyAccés a la universitat 
(1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en alemany 
com a llengua vehicular

(1) Graduats de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que hauran d’acreditar documental-
ment estar en condicions d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan este sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o 
aquella que la substituïsca, així com graduats de sistemes educatius estrangers no contemplats anteriorment, que hauran d’acreditar documentalment estar en condicions 
d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent juntament amb l’homologació dels seus estudis corresponent al títol de Batxillerat de l’Estat espanyol.

ANNEX IV (italià)

Entitat A2 B1 B2 C1

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes nivell Avançat (B2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Università per Stranieri di 
Perugia

CELI 1 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 2 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 3 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 4 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)CIC Avanzato C1 
(Certificato di Italiano 
Commerciale)

Università per Stranieri di 
Siena

CILS Uno-B1(Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)

CILS Due-B2 (Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)

CILS Tre-C1 (Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes nivell Avançat (B2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Certificat de superació de la prova de certificació 
d’idioma francés, nivell B2 Universitat de València – Centre d’Idiomes

26 de juny de 2014
25 de juny de 2015
3 d’octubre de 2015

ANNEX III (alemany)

Nivell Entitats acreditadores Convocatòria

Escola Oficial d’Idiomes

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Bàsic (A2) 
o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Intermedi 
(B1) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell Avançat 
(B2) o equivalent

Certificat de superació de 
la prova de certificació 
d’idiomes de nivell C1

Entitat A2 B1 B2 C1

Goethe Institut

Goethe-Zertifikat A2: Fit 
in Deutsch 2 (Fit 2)Goethe-
Zertifikat A2: Start Deutsch 2 
(SD2)Bulats 20 -39

Goethe-Zertifikat B1BULATS 
49-59

Goethe Zertifikat B2ZDfB 
(Zertifikat Deutsch für den 
Beruf)BULATS de 60 a 74 
punts

Goethe Zertifikat C1ZDfB 
(Zertifikat Deutsch für 
den Beruf)PWD (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch 
International)BULATS de 75 
a 89 punts

Certificats Europeusd’Idiomes 
(telc) telc Deutsch A2 telc Deutsch B1

telc Deutsch B2 (Zertifikat 
Deutsch Plus)telc Deutsch B2 
– Beruf (Zertifikat Deutsch für 
den Beruf)

telc Deutsch C1 (Zertifikat 
Deutsch C1)

den Beruf)

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
alemany com a primera 
llengua estrangera

Títol de mestre o grau 
equivalent, especialitat 
Llengua estrangera 
AlemanyAccés a la universitat 
(1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en alemany 
com a llengua vehicular(1) com a llengua vehicular

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) ÖSD A2 ÖSD B1

MD (Mittelstufe Deutsch)
ÖSD B2

OD (Oberstufe Deutsch) ÖSD 
C1

TestDaF Institut TDN 3 (TestDaf Nivel 3)TDN 
4 (TestDaf Nivel 4)

TDN 5 (TestDaf Nivel 5)

ANNEX IV (italià)

Università per Stranieri di 
Perugia

CELI 1 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 2 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 3 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)

CELI 4 (Certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana)CIC Avanzato C1 
(Certificato di Italiano 
Commerciale)

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació 
de Centres d’Educació 
Superior (ACLES)

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
A2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B1.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
B2.

Títols, diplomes i certificats 
que continguen el segell 
del model d’acreditació 
d’exàmens d’ACLES, nivell 
C1.

Università per Stranieri di 
Siena

CILS Uno-B1(Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)

CILS Due-B2 (Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)

CILS Tre-C1 (Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera)Straniera) Straniera) Straniera)



Università degli Studi di 
Roma Tre

int.IT (Certificato di 
competenza intermedia in 
italiano come lingua straniera)

Società Dante Alighieri
PLIDA B2 (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri)
PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1 (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri)
PLIDA Commerciale C1

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc)

telc Italiano A2 telc Italiano B1 telc Italiano B2 telc Italiano C1

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
italià com a primera llengua 
estrangera

Accés a la universitat (1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en italià com 
a llengua vehicular

(1) Graduats de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que hauran d’acreditar documental-
ment estar en condicions d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan este sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o 
aquella que la substituïsca, així com graduats de sistemes educatius estrangers no contemplats anteriorment, que hauran d’acreditar documentalment estar en condicions 
d’accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent juntament amb l’homologació dels seus estudis corresponent al títol de Batxillerat de l’Estat espanyol.

ANNEX V (valencià)

Entitat A2 B1 B2 C1

Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana

Certificat d’aptitud per a 
l’ensenyament en valencià

Accés a B2 amb títol de 
Batxillerat amb l’assignatura 
de valencià superada

Accés a C1 amb títol de 
Batxillerat cursat en el 
Programa d’Ensenyament en 
Valencià

Diploma de mestre de valencià 
(fins al 15 d’abril de 2013)
Certificat de capacitació per 
a l’ensenyament en valencià 
(fins al de 15 d’abril de 2013)

Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià

Certificat oral del valencià 
(1986-1988)Certificat de 
coneixements orals de 
valencià

Certificat de grau elemental de 
coneixements de valencià

Certificat de coneixement 
elemental (oral i escrit) del 
valencià 1986-1988Certificat 
de grau mitjà de coneixements 
de valencià

Universitats públiques 
valencianes

Certificat de coneixements 
orals de valenciàCertificat de 
nivell A2 (bàsic)

Certificat de grau elemental 
de coneixements de 
valenciàCertificat de nivell B1 
(elemental)

Certificat de nivell B2 
(intermedi)

Certificat de grau mitjà de 
coneixements de valencià (per 
superació de prova)Certificat 
de nivell C1 - suficiència (per 
superació de prova)

Comissió Interuniversitària 
d’Estandardització 
d’Acreditacions de 
Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA)

Certificat de nivell A2 (bàsic), 
a partir de juny de 2016

Certificat de nivell B1 
(elemental), a partir de juny 
de 2016

Certificat de nivell B2 
(intermedi), a partir de juny 
de 2016

Certificat de nivell C1 
(suficiència), a partir de juny 
de 2016

Junta Permanent de 
CatalàSecretaria de Política 
LingüísticaDirecció 
General de Política 
Lingüística(Generalitat de 
Catalunya)

Certificat de coneixements 
orals bàsics de llengua 
catalana (certificat A)
Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)Certificat de 
nivell bàsic de català (A2)
Certificat internacional de 
català de nivell bàsic

Certificat de nivell elemental 
de català (A elemental)
Certificat de nivell elemental 
de català (B1)Certificat 
internacional de català de 
nivell llindar

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(orals i escrits) (certificat B)
Certificat de nivell intermedi 
de català (B)Certificat de 
nivell intermedi de català (B2)
Certificat internacional de 
català de nivell avançat

Certificat de coneixements 
mitjans de llengua catalana 
(orals i escrits) (certificat 
C)Certificat de nivell de 
suficiència de català (C)
Certificat de nivell de 
suficiència de català (C1)

Escola d’Administració 
Pública de Catalunya

Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)

Certificat de nivell elemental 
de català (A elemental)

Certificat d’assistència i 
aprofitament d’un curs de 
llengua catalana del nivell 
BCertificat de nivell intermedi 
de català (B)Certificat 
d’assistència i aprofitament 
d’un curs de llengua catalana 
del nivell elemental per a 
catalanoparlants

Certificat d’assistència i 
aprofitament d’un curs de 
llengua catalana del nivell 
CCertificat de nivell de 
suficiència de català (C)

Consorci per a la 
Normalització Lingüística

Certificat de coneixements 
orals bàsics de llengua 
catalanaCertificat de nivell 
bàsic de català

Certificat de nivell elemental 
de català

Certificat de coneixements 
elementals, orals i escrits, 
de llengua catalana (a partir 
del mes de gener de 1999)
Certificat de nivell intermedi 
de català

Certificat de coneixements 
avançats orals i escrits de 
llengua catalana (a partir 
del mes de gener de 1999)
Certificat de nivell de 
suficiència de català

Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada

Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)

Certificat de nivell bàsic de 
català (A elemental)

Certificat de nivell intermedi 
de català (B)

Certificat de nivell suficiència 
de català

Università degli Studi di 
Roma Tre

int.IT (Certificato di 
competenza intermedia in 
italiano come lingua straniera)

Certificats Europeus 
d’Idiomes (telc)

telc Italiano A2 telc Italiano B1 telc Italiano B2 telc Italiano C1

Società Dante Alighieri
PLIDA B2 (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri)
PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1 (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri)
PLIDA Commerciale C1

Sistema educatiu

Accés a primer de B1 amb 
títol de Batxillerat amb 
italià com a primera llengua 
estrangera

Accés a la universitat (1)

Titulacions de grau o 
equivalents, expedides per 
universitats estrangeres, per a 
estudis realitzats en italià com 
a llengua vehiculara llengua vehicular

ANNEX V (valencià)

Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià

Certificat oral del valencià 
(1986-1988)Certificat de 
coneixements orals de 
valencià

Certificat de grau elemental de 
coneixements de valencià

Certificat de coneixement 
elemental (oral i escrit) del 
valencià 1986-1988Certificat 
de grau mitjà de coneixements 
de valencià

Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana

Certificat d’aptitud per a 
l’ensenyament en valencià

Accés a B2 amb títol de 
Batxillerat amb l’assignatura 
de valencià superada

Accés a C1 amb títol de 
Batxillerat cursat en el 
Programa d’Ensenyament en 
Valencià

Diploma de mestre de valencià 
(fins al 15 d’abril de 2013)
Certificat de capacitació per 
a l’ensenyament en valencià 
(fins al de 15 d’abril de 2013)(fins al de 15 d’abril de 2013)

Entitat A2 B1 B2 C1

Universitats públiques 
valencianes

Certificat de coneixements 
orals de valenciàCertificat de 
nivell A2 (bàsic)

Certificat de grau elemental 
de coneixements de 
valenciàCertificat de nivell B1 
(elemental)

Certificat de nivell B2 
(intermedi)

Certificat de grau mitjà de 
coneixements de valencià (per 
superació de prova)Certificat 
de nivell C1 - suficiència (per 
superació de prova)superació de prova)

Junta Permanent de 
CatalàSecretaria de Política 
LingüísticaDirecció 
General de Política 
Lingüística(Generalitat de 
Catalunya)

Certificat de coneixements 
orals bàsics de llengua 
catalana (certificat A)
Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)Certificat de 
nivell bàsic de català (A2)
Certificat internacional de 
català de nivell bàsic

Certificat de nivell elemental 
de català (A elemental)
Certificat de nivell elemental 
de català (B1)Certificat 
internacional de català de 
nivell llindar

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(orals i escrits) (certificat B)
Certificat de nivell intermedi 
de català (B)Certificat de 
nivell intermedi de català (B2)
Certificat internacional de 
català de nivell avançat

Certificat de coneixements 
mitjans de llengua catalana 
(orals i escrits) (certificat 
C)Certificat de nivell de 
suficiència de català (C)
Certificat de nivell de 
suficiència de català (C1)

català de nivell avançat

Comissió Interuniversitària 
d’Estandardització 
d’Acreditacions de 
Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA)

Certificat de nivell A2 (bàsic), 
a partir de juny de 2016

Certificat de nivell B1 
(elemental), a partir de juny 
de 2016

Certificat de nivell B2 
(intermedi), a partir de juny 
de 2016

Certificat de nivell C1 
(suficiència), a partir de juny 
de 2016

Escola d’Administració 
Pública de Catalunya

Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)

Certificat de nivell elemental 
de català (A elemental)

Certificat d’assistència i 
aprofitament d’un curs de 
llengua catalana del nivell 
BCertificat de nivell intermedi 
de català (B)Certificat 
d’assistència i aprofitament 
d’un curs de llengua catalana 
del nivell elemental per a 
catalanoparlants

Certificat d’assistència i 
aprofitament d’un curs de 
llengua catalana del nivell 
CCertificat de nivell de 
suficiència de català (C)

Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada

Certificat de nivell bàsic de 
català (A bàsic)

Certificat de nivell bàsic de 
català (A elemental)

Certificat de nivell intermedi 
de català (B)

Certificat de nivell suficiència 
de català

Consorci per a la 
Normalització Lingüística

Certificat de coneixements 
orals bàsics de llengua 
catalanaCertificat de nivell 
bàsic de català

Certificat de nivell elemental 
de català

Certificat de coneixements 
elementals, orals i escrits, 
de llengua catalana (a partir 
del mes de gener de 1999)
Certificat de nivell intermedi 
de català

Certificat de coneixements 
avançats orals i escrits de 
llengua catalana (a partir 
del mes de gener de 1999)
Certificat de nivell de 
suficiència de català



Universitats de Catalunya 
integrades en la Xarxa Vives 
d’Universitats

Certificat de nivell bàsic de 
llengua catalana

Certificat de nivell elemental 
de llengua catalana

Certificat de nivell intermedi 
de llengua catalana

Certificat de nivell de 
suficiència de llengua catalana

Institut Francocatalà de la 
Universitat de Perpinyà

Diploma d’estudis 
universitaris generals (DEUG) 
de català

Institut Ramon Llull
Certificat de nivell bàsic de 
català

Certificat de nivell elemental 
de català

Certificat de nivell intermedi 
de català

Certificat de nivell de 
suficiència de català

Junta Avaluadora de 
CatalàDirecció General 
de Cultura i Joventut 
Direcció General de Política 
Lingüística(Govern de les Illes 
Balears)

Certificat de coneixements 
orals de català (certificat A)
Certificat de nivell A2

Certificat de nivell B1

Certificat de coneixements 
elementals de català, orals i 
escrits (certificat B)Certificat 
de nivell B2

Certificat de coneixements 
mitjans de català, orals i 
escrits, (certificat C)Certificat 
de nivell C1

Institut/Escola Balear 
d’Administració Pública

Certificat de coneixements 
orals de llengua catalana (A) 
(fins al 2012 inclòs)

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(B) (fins al 2012 inclòs)

Certificat de coneixements 
mitjans de llengua catalana 
(C) (fins al 2012 inclòs)

Escola Municipal de 
Mallorquí de Manacor

Certificat de coneixements 
orals de català (fins al 1991 
inclòs)

Certificat de coneixements 
elementals de català (fins al 
1991 inclòs)

Certificat de coneixements 
mitjans de català (fins al 1991 
inclòs)

Obra Cultural Balear

Acreditació d’haver superat el 
curs de coneixements orals de 
llengua catalana (A2) (fins al 
1991 inclòs)

Acreditació d’haver superat 
el curs de grau elemental de 
llengua catalana (fins al 1991 
inclòs)

Acreditació d’haver superat el 
curs de grau mitjà de llengua 
catalana (fins al 1991 inclòs)

Universitat de les Illes Balears

Certificat de coneixements 
orals de llengua catalana (fins 
al 1991 inclòs)Certificat de 
llengua catalana del nivell A2, 
expedit pel Servei Lingüístic

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(fins al 1991 inclòs)Certificat 
de llengua catalana del 
nivell B1, expedit pel Servei 
Lingüístic

Certificat de llengua catalana 
del nivell B2, expedit pel 
Servei Lingüístic

Certificat de coneixements 
mitjans de català (fins al 1991 
inclòs)Certificat de llengua 
catalana del nivell C1, expedit 
pel Servei Lingüístic

Govern d’Andorra

Diploma del nivell A de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari bàsic, nivell A2 de 
llengua catalana

Diploma d’usuari independent, 
nivell B1 de llengua catalana

Diploma de nivell B de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari independent, nivell 
B2 de llengua catalana

Diploma de nivell C de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari experimentat, nivell 
C1 de llengua catalana

Escoles oficials d’idiomes

Acreditació d’haver aprovat el 
segon curs del cicle elemental 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell bàsic 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell A2 de 
valencià /català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat de cicle elemental 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell intermedi 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell B1 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat d’aptitud de 
valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell avançat 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell B2 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat de nivell C1 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

ANNEX VI (altres idiomes)

RUS

A2 B1 B2 C1 C2

(Ministeri d’Educació i Ciència de la 
Federació de Rússia)

ÀRAB

A2 B1 B2 C1 C2

Vegeu la taula de certificats reconeguts per a totes les llengües.

XINÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Hanban HSK Nivell 2 juntament 
amb HSKK Nivell Bàsic

HSK Nivell 3 juntament 
amb HSKK Nivell 
Intermedi

HSK Nivell 4 juntament 
amb 
HSKK Nivell Intermedi

HSK Nivell 5 juntament 
amb HSKK Nivell 
Avançat

HSK Nivell 6 juntament 
amb HSKK Nivell 
Avançat

RUS

A2 B1 B2 C1 C2

(Ministeri d’Educació i Ciència de la 
Federació de Rússia)

Universitats de Catalunya 
integrades en la Xarxa Vives 
d’Universitats

Certificat de nivell bàsic de 
llengua catalana

Certificat de nivell elemental 
de llengua catalana

Certificat de nivell intermedi 
de llengua catalana

Certificat de nivell de 
suficiència de llengua catalana

Institut Francocatalà de la 
Universitat de Perpinyà

Diploma d’estudis 
universitaris generals (DEUG) 
de català

Junta Avaluadora de 
CatalàDirecció General 
de Cultura i Joventut 
Direcció General de Política 
Lingüística(Govern de les Illes 
Balears)

Certificat de coneixements 
orals de català (certificat A)
Certificat de nivell A2

Certificat de nivell B1

Certificat de coneixements 
elementals de català, orals i 
escrits (certificat B)Certificat 
de nivell B2

Certificat de coneixements 
mitjans de català, orals i 
escrits, (certificat C)Certificat 
de nivell C1

Balears)

Escola Municipal de 
Mallorquí de Manacor

Certificat de coneixements 
orals de català (fins al 1991 
inclòs)

Certificat de coneixements 
elementals de català (fins al 
1991 inclòs)

Certificat de coneixements 
mitjans de català (fins al 1991 
inclòs)

Universitat de les Illes Balears

Certificat de coneixements 
orals de llengua catalana (fins 
al 1991 inclòs)Certificat de 
llengua catalana del nivell A2, 
expedit pel Servei Lingüístic

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(fins al 1991 inclòs)Certificat 
de llengua catalana del 
nivell B1, expedit pel Servei 
Lingüístic

Certificat de llengua catalana 
del nivell B2, expedit pel 
Servei Lingüístic

Certificat de coneixements 
mitjans de català (fins al 1991 
inclòs)Certificat de llengua 
catalana del nivell C1, expedit 
pel Servei Lingüístic

Escoles oficials d’idiomes

Acreditació d’haver aprovat el 
segon curs del cicle elemental 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell bàsic 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell A2 de 
valencià /català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat de cicle elemental 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell intermedi 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell B1 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat d’aptitud de 
valencià/català (a partir 
del Reial decret 967/1988)
Certificat de nivell avançat 
de valencià/català (a partir 
del Reial decret 1629/2006)
Certificat de nivell B2 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Certificat de nivell C1 de 
valencià/català (a partir de la 
Llei orgànica 8/2013)

Institut Ramon Llull
Certificat de nivell bàsic de 
català

Certificat de nivell elemental 
de català

Certificat de nivell intermedi 
de català

Certificat de nivell de 
suficiència de català

Institut/Escola Balear 
d’Administració Pública

Certificat de coneixements 
orals de llengua catalana (A) 
(fins al 2012 inclòs)

Certificat de coneixements 
elementals de llengua catalana 
(B) (fins al 2012 inclòs)

Certificat de coneixements 
mitjans de llengua catalana 
(C) (fins al 2012 inclòs)

Obra Cultural Balear

Acreditació d’haver superat el 
curs de coneixements orals de 
llengua catalana (A2) (fins al 
1991 inclòs)

Acreditació d’haver superat 
el curs de grau elemental de 
llengua catalana (fins al 1991 
inclòs)

Acreditació d’haver superat el 
curs de grau mitjà de llengua 
catalana (fins al 1991 inclòs)

Govern d’Andorra

Diploma del nivell A de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari bàsic, nivell A2 de 
llengua catalana

Diploma d’usuari independent, 
nivell B1 de llengua catalana

Diploma de nivell B de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari independent, nivell 
B2 de llengua catalana

Diploma de nivell C de 
llengua catalanaDiploma 
d’usuari experimentat, nivell 
C1 de llengua catalana

ÀRAB

A2 B1 B2 C1 C2

Vegeu la taula de certificats reconeguts per a totes les llengües.

XINÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Hanban HSK Nivell 2 juntament 
amb HSKK Nivell Bàsic

HSK Nivell 3 juntament 
amb HSKK Nivell 
Intermedi

HSK Nivell 4 juntament 
amb 
HSKK Nivell Intermedi

HSK Nivell 5 juntament 
amb HSKK Nivell 
Avançat

HSK Nivell 6 juntament 
amb HSKK Nivell 
Avançat



Ministry of Education 
Republic of China 
(Taiwan)
Steering Committee 
for the Test Of 
Proficiency-Huayu

TOCFL (Test of Chinese as a 
Foreign Language) Nivell 2 
en totes les destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 3 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 4 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 5 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 6 en totes les 
destreses

PORTUGUÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Centro de Avaliação 
de Português Língua 
Estrangeira (CAPLE)
Universidade de 
Lisboa

CIPLE (Certificado 
Inicial de Português 
Língua Estrangeira)

DEPLE (Diploma 
Elementar de Português 
Língua Estrangeira)

DIPLE (Diploma 
Intermedio de Português 
Língua Estrangeira)

DAPLE (Diploma 
Avançado de Português 
Língua Estrangeira)

DUPLE (Diploma 
Universitário de 
Português Língua 
Estrangeira)

JAPONÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Vegeu la taula de certificats reconeguts per a totes les llengües.

GREC MODERN

A2 B1 B2 C1 C2

Centre for the Greek Language (Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

Modern Greek Language Teaching 
Centre: National and Kapodistrian 
University of Athens

(Certificate of Greek 
Language Knowledge)

ROMANÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Institutul Limbii Române Test ACLro 
ÎNCEPÃTOR A2

Test ACLro 
INTERMEDIAR B1

Test ACLro 
INTERMEDIAR B2

Test ACLro 
AVANSAT C1

Test ACLro 
AVANSAT C2

ÈUSCAR

A2 B1 B2 C1 C2

HABE(Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea)

Lehenengo mailaNivel 
1 HABE Intermedio

Bigarren mailaNivel 2 HABE 
Avanzado Hirugarren mailaNivel 3 HABE

Laugarren 
mailaNivel 4 HABE

EGA(Euskararen Gaitasun 
Agiria / Certificado de Aptitud de 
Conocimiento del Euskera)

EGA(Euskararen Gaitasun 
Agiria - C1)

Departamento de 
Educación, Universidades e 
InvestigaciónGobierno Vasco

PL1 DocentesHLEA(Hezkuntzako 
Langileen Euskera Agiria)

PL2 DocentesEGA(Euskararen 
Gaitasun Agiria)

HAEE-IVAP Perfil Lingüístico 1 Perfil Lingüístico 2 Perfil Lingüístico 3 Perfil Lingüístico 4

NEERLANDÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal (CNaVT)

Maatschappelijk 
Informeel Maatschappelijk Formeel

Zakelijk ProfessioneelEducatief 
Startbekwaam Educatief Professioneel

College voor Toetsen en 
Examens

Staatsexamens Nederlands als 
tweede taal (Nt2) Programme I

Staatsexamens Nederlands als 
tweede taal (Nt2) Programme II

ÈUSCAR

A2 B1 B2 C1 C2

HABE(Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea)

Lehenengo mailaNivel 
1 HABE Intermedio

Bigarren mailaNivel 2 HABE 
Avanzado Hirugarren mailaNivel 3 HABE

Laugarren 
mailaNivel 4 HABE

EGA(Euskararen Gaitasun 
Agiria / Certificado de Aptitud de 
Conocimiento del Euskera)

EGA(Euskararen Gaitasun 
Agiria - C1)

Departamento de 
Educación, Universidades e 
InvestigaciónGobierno Vasco

PL1 DocentesHLEA(Hezkuntzako 
Langileen Euskera Agiria)

PL2 DocentesEGA(Euskararen 
Gaitasun Agiria)

HAEE-IVAP Perfil Lingüístico 1 Perfil Lingüístico 2 Perfil Lingüístico 3 Perfil Lingüístico 4

Ministry of Education 
Republic of China 
(Taiwan)
Steering Committee 
for the Test Of 
Proficiency-Huayu

TOCFL (Test of Chinese as a 
Foreign Language) Nivell 2 
en totes les destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 3 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 4 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 5 en totes les 
destreses

TOCFL (Test of Chinese 
as a Foreign Language) 
Nivell 6 en totes les 
destreses

PORTUGUÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Centro de Avaliação 
de Português Língua 
Estrangeira (CAPLE)
Universidade de 
Lisboa

CIPLE (Certificado 
Inicial de Português 
Língua Estrangeira)

DEPLE (Diploma 
Elementar de Português 
Língua Estrangeira)

DIPLE (Diploma 
Intermedio de Português 
Língua Estrangeira)

DAPLE (Diploma 
Avançado de Português 
Língua Estrangeira)

DUPLE (Diploma 
Universitário de 
Português Língua 
Estrangeira)

JAPONÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Vegeu la taula de certificats reconeguts per a totes les llengües.

GREC MODERN

A2 B1 B2 C1 C2

Centre for the Greek Language (Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

(Certificate of 
Attainment in Greek) 

Modern Greek Language Teaching 
Centre: National and Kapodistrian 
University of Athens

(Certificate of Greek 
Language Knowledge)

ROMANÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Institutul Limbii Române Test ACLro 
ÎNCEPÃTOR A2

Test ACLro 
INTERMEDIAR B1

Test ACLro 
INTERMEDIAR B2

Test ACLro 
AVANSAT C1

Test ACLro 
AVANSAT C2

NEERLANDÉS

A2 B1 B2 C1 C2

Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal (CNaVT)

Maatschappelijk 
Informeel Maatschappelijk Formeel

Zakelijk ProfessioneelEducatief 
Startbekwaam Educatief Professioneel

College voor Toetsen en 
Examens

Staatsexamens Nederlands als 
tweede taal (Nt2) Programme I

Staatsexamens Nederlands als 
tweede taal (Nt2) Programme IItweede taal (Nt2) Programme I tweede taal (Nt2) Programme II



ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA

A2 B1 B2 C1 C2

Instituto Cervantes DELE nivel A2
DELE nivel B1
DELE Nivel inicial 
(sistema anterior)

DELE nivel B2
DELE Nivel intermedio 
(sistema anterior)

DELE nivel C1
DELE nivel C2
DELE Nivel superior
(sistema anterior)

ANNEX VII

TAXES DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 2022(a estes taxes cal aplicar el 10% de reducció establit en el Decret Llei 2/2022)III. Ensenyaments 
d’idiomes1. Pla d’Estudis Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre i RD 1041/2017

1.1 Alumnat oficial

1.1.1 Matrícula dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 90,00 €

1.1.2 Matrícula del nivell C2 (per idioma i curs) 105,00 €

1.1.3 Repetició de curs dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 105,00 €

1.1.4 Prova de nivell (ensenyament presencial) o valoració inicial de l’alumne (ensenyament a distància) 12,00 €

1.1.5 Matrícula d’un curs intensiu dels nivells A2, B1 i B2 i C1 (per idioma i curs) 65,00 €

1.2  Matrícula per a la prova de certificació

1.2.1 Matrícula per a la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2 i C1 67,28 €

1.2.2 Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2 94,18 €

1.2.3 Matrícula per a la prova de certificació de valencià del nivell A2 15,20 €

1.2.4 Matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells B1 i B2 20,40 € 

1.2.5 Matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells C1 i C2 25,50 €

1.2.2 Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2 94,18 €

1.3 Curs formatiu o d’actualització de 120 hores 90,00 €

1.4 Curs formatiu o d’actualització de 60 hores 45,00 €

1.5 Curs formatiu o d’actualització de 30 hores 22,50 €

2. Certificacions acadèmiques

2.1
Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència a través de prova de 
certificació o prova homologada en centres d’educació secundària i formació professional 13,74 €

2.2 Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència 18,12 €

2.3 Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència 22,86 €

2.4 Certificat (o un duplicat) de superació dels nivells C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència 22,86 €

2.5 Certificats acadèmics i trasllat d’expedient 2,45 €

2.6 Certificat d’Aptitud del Cicle Superior d’Idiomes (B2) 24,08 €

2.7 Certificat del Cicle Elemental (B1) 18,12 €

2.8 Certificat supletori provisional del títol 2,17 €

3. Taxes per serveis administratius

3.1 Expedició del carnet de l’alumne 2,22 €

3.2 Obertura d’expedient 25,50 €

3.3 Expedició del carnet de mediateca lingüística 26,00 €

Este quadre arreplega els apartats que afecten les escoles oficials d’idiomes de la normativa que regula les taxes: 
– Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
– Llei 9/2019, de 23 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.
– Decret Llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte 

de la inflació.

ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA

A2 B1 B2 C1 C2

Instituto Cervantes DELE nivel A2
DELE nivel B1
DELE Nivel inicial 
(sistema anterior)

DELE nivel B2
DELE Nivel intermedio 
(sistema anterior)

DELE nivel C1
DELE nivel C2
DELE Nivel superior
(sistema anterior)


