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1. Informació general 
 
Les persones que no tenen acreditat cap nivell de català i volen un certificat oficial 
de coneixements de llengua catalana, o bé les persones que volen acreditar un 
nivell superior, poden obtenir un dels certificats que expedeix la Conselleria 
d’Educació, Universitat i Recerca superant les proves que cada any convoca la 
Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb el Decret 21/2019, de 15 de 
març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 
35, de 16 de març), que regula els certificats oficials de coneixements de llengua 
catalana i les proves per obtenir-los. 
 
La Direcció General de Política Lingüística expedeix dos tipus de certificats: 
 
 Els de coneixements generals de llengua catalana: nivells A2, B1, B2, C1 i C2. 
 Els de coneixements específics: el certificat de llenguatge administratiu (LA). 
 
Requisits per inscriure’s a les proves 
 
 Tenir setze anys o més en el moment de fer la prova. 
 Tenir el DNI o NIE en vigor. 
 Dins el termini d’inscripció establert, haver formalitzat correctament la 

inscripció d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria. 
 
Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals no s’exigeix 
acreditar cap certificat inferior. 
 
Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge 
administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el certificat de nivell C1 de llengua 
catalana. 
 
En cap cas, no s’exigeix cap requisit acadèmic. 
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2. Instruccions per al tràmit telemàtic 
 
Es pot accedir al tràmit telemàtic d’inscripció de les proves de llengua catalana de 
la Direcció General de Política Lingüística, durant el termini establert en el 
calendari, mitjançant una de les dues vies següents: 
 

 L’ENLLAÇ que hi ha disponible a la web de la Direcció General de Política 
Lingüística (http://dgpoling.caib.cat). 
 

 La SEU ELECTRÒNICA de la CAIB, en el procediment de proves de llengua 
catalana de la convocatòria corresponent (seuelectronica.caib.cat). 

 
Una vegada heu accedit al tràmit telemàtic, en primer lloc, l’assistent us sol·licita 
que seleccioneu un mètode d’autenticació de la persona que fa el tràmit. 
 

 
 
En cas de seleccionar el mètode d’autenticació cl@ve, l’assistent autentica la 
identificació de la persona que fa la inscripció i, per tant, no facilita cap clau. 
Directament s’inicia el tràmit d’inscripció i el vostre nom apareix identificat com a 
usuari a dalt de la pantalla. 
 

http://dgpoling.caib.cat/
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En canvi, si seleccionau l’opció sense autenticar, l’assistent us facilita una clau 
per poder identificar la persona que fa el tràmit i per poder fer el seguiment de 
l’estat d’aquest tràmit. 
 

 
 
Heu de desar la clau i després us deixarà continuar el tràmit d’inscripció. 
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La primera passa és informar-vos del funcionament del tràmit, per la qual cosa us 
recomanam que llegiu amb atenció totes les indicacions, fins i tot l’explicació 
detallada. 
 
A més, se us informa de la data límit del termini per presentar el justificant 
d’enviament i la documentació complementària, si escau. 
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Una vegada que hàgiu llegit tota la informació, clicau sobre el camp SEGÜENT. Tot 
seguit apareixerà la pantalla següent de la sol·licitud d’inscripció a les proves. 
 

 
 
Pitjau sobre l’opció SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES DE CATALÀ i s’obrirà la 
pantalla de dades personals que heu d’emplenar. 
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Emplenau les dades d’aquesta pantalla seguint les indicacions següents: 
 
1. Emplenau tots els camps obligatoris que apareixen amb un asterisc. 
2. Escriviu el vostre nom complet i correcte (nom coincident amb el que apareix 

al vostre DNI o NIE). Escriviu els accents corresponents tenint en compte que 
al document d’identitat no hi figuren. 

3. Tot i que el segon llinatge no és un camp obligatori indicau-lo, si escau. 
4. Si us heu autenticat amb cl@ve, algunes de les dades personals poden 

aparèixer emplenades. Revisau que són correctes. Si el nom es mostra alterat, 
és a dir, amb l’ordre del nom i els llinatges intercanviat, una vegada acabat el 
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tràmit enviau un missatge electrònic a provescatala@dgpoling.caib.es per 
informar d’aquesta errada i l’ordre correcte de les partícules del nom. 

5. L’adreça electrònica és un camp obligatori perquè és el canal de tramesa dels 
documents que es generen a la convocatòria: justificant d’inscripció, justificant 
de sol·licitud de revisió de proves i certificat oficial de català. 

6. Encara que el telèfon no és un camp obligatori, per tal de facilitar la 
comunicació us recomanam que indiqueu un número de contacte. 

 
Exemple 
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Una vegada emplenades les dades personals del sol·licitant, feis clic a l’opció 
PANTALLA SEGÜENT. 
 
A la pantalla que hi ha a continuació heu d’emplenar les dades de la convocatòria 
a la qual us voleu inscriure. 
 

 
 
Important! 
 
1. En cas que faceu una matrícula reduïda (50 %) o exempta, abans de marcar el 

motiu de reducció o d’exempció comprovau que disposau o podeu disposar 
dins termini de la documentació exigida per acreditar el motiu de reducció o 
exempció. 
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2. Només poden sol·licitar l’adaptació de la prova: 

 
 Les persones que tenguin reconeguda legalment una discapacitat igual o 

superior al 33 % han de presentar un informe d’adaptació de la Direcció 
General de d’Atenció a la Dependència. Aquest document s’ha de sol·licitar 
en una de les delegacions del Servei de Valoració i Orientació de la 
Discapacitat i la Dependència i del Servei d’Atenció a la Discapacitat. 

 Les persones que tenguin diagnosticat un trastorn de la lectoescriptura 
(dislèxia). En aquest cas, 'ha de presentar un informe d’una entitat 
competent en què es reconegui aquesta condició. 

 
En ambdós casos, la prova adaptada s’ha de sol·licitar en formalitzar-se la 
inscripció i cal presentar l’informe o la còpia del document que acrediti que 
s’ha sol·licitat aquest informe d’adaptació. 
 
Tot i així, l’informe s’ha de lliurar en el termini de deu dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de l’acabament del període d’inscripció. En cas contrari, 
les persones que hagin sol·licitat adaptació de la prova constaran com a inscrites, 
però el tribunal no adaptarà la prova. 
 
Us recordam que es tracta d’una adaptació no significativa perquè no es 
modifiquen els continguts de la prova (coneixements), sinó que s'adapten algunes 
de les condicions de la prova d’acord amb els informes presentats de les entitats 
competents (p. ex., disposar de més temps per fer la prova). 
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Una vegada emplenades les dades de la convocatòria a la qual us voleu inscriure 
feis clic a l’opció FINALITZAR EL FORMULARI. 
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A continuació, a la pantalla de documentació, l’assistent del tràmit us informa de 
la documentació que heu de preparar per aportar juntament amb el justificant 
d’inscripció d’acord amb les dades que heu introduït a les pantalles anteriors. 
 
Si heu fet una inscripció amb tipus de matrícula normal, és a dir, de taxa 
completa, pagament telemàtic de la taxa i no heu sol·licitat prova adaptada, a 
la pantalla següent us indica que no heu d’aportar cap document de forma 
presencial. A continuació, feis clic sobre la icona SEGÜENT. Tot seguit apareixerà la 
pantalla per fer el pagament de la taxa d’inscripció a les proves. 
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Si heu fet una inscripció amb tipus de matrícula normal de pagament 
presencial, matrícula reduïda (50 %) o exempta o heu sol·licitat l’adaptació de 
la prova, llegiu detingudament la llegenda i les instruccions de presentació de la 
pantalla següent situant la busca del ratolí damunt del títol de cada document. 
 

 
 
Després de llegir tota la informació, feis clic a la icona SEGÜENT. Tot seguit 
apareixerà la pantalla per fer el pagament de la taxa d’inscripció a les proves. 
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Important! 
 
Quant al motiu de reducció de la taxa per desocupació, el document acreditatiu 
correcte és el següent: 
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Desprès de la pantalla de la documentació el tràmit continua amb el pagament de 
la taxa. 
 

 
 
Pitjau sobre l’opció INICIAU PROCÉS DE PAGAMENT i s’obrirà la pantalla amb les dues 
modalitats de pagament: pagament telemàtic (amb targeta bancària o per banca 
electrònica) o pagament presencial. 
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Feis clic sobre les instruccions de pagament per triar la modalitat que escolliu. 
 

 
1. 2. 3. 
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Opció 1: pagament telemàtic amb targeta bancària 
 

 
 
Si feis el pagament telemàtic amb targeta bancària, una vegada que hàgiu 
emplenat les dades de la targeta heu de fer clic sobre l’opció EFECTUAR PAGAMENT. 
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A continuació apareixerà la pantalla següent: llegiu amb atenció la informació que 
us indica i clicau l’opció CONTINUAR TRAMITACIÓ. 
 

 
 
Tot seguit apareixerà la finestra de diàleg següent: 
 

1. Descarregau el justificant de pagament i desau-lo com a comprovant del 
pagament de la taxa d’inscripció (no l’heu de lliurar enlloc). 

2. Pitjau sobre l’opció CONTINUAR AMB PAS REGISTRAR. 
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Opció 2: pagament telemàtic per banca electrònica 
 

 
 
Si feis el pagament telemàtic per la banca electrònica, heu de clicar sobre el 
logotip d’una de les entitats bancàries des de les quals es pot fer el pagament. 
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A continuació apareixerà la pantalla següent: llegiu amb atenció la informació que 
indica i feis clic sobre l’opció CONTINUAR TRAMITACIÓ. 
 

 
 
Tot seguit es mostra la finestra de diàleg següent: 
 

1. Descarregau el justificant de pagament i desau-lo com a comprovant del 
pagament de la taxa d’inscripció (no l’heu de lliurar enlloc). 

2. Pitjau sobre l’opció CONTINUAR AMB PAS REGISTRAR. 
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Exemple de justificant de pagament telemàtic 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Per la present 
declaració liquidació 
amb número 
046XXXXXXXXXX s’ha 
ingressat la quantitat 
de 20,00 € amb data 
21/11/2019 12:03 

  
 
Perquè aquest justificant sigui correcte ha d’incloure el segell de l’ATIB, la data, 
l’hora i l’import del pagament dins el termini d’inscripció establert. 
 
Important! 
 
Una vegada fet el pagament telemàtic si l’assistent us dona error, us treu del 
tràmit o us dona qualsevol altra incidència, no comenceu un tràmit nou i seguiu 
les passes següents: 
 

1. Accediu a la sol·licitud a través de CARPETA CIUTADANA de la SEU ELECTRÒNICA. I 
continuau el tràmit per acabar-lo (vegeu el punt 3 de les instruccions). 

2. Comprovau amb un extracte bancari que el pagament s’ha fet 
correctament. 
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En cas que l’assistent us retorni a la pantalla de pagament i comproveu que 
aquest no s’ha efectuat, intentau fer el pagament de nou per acabar el tràmit 
d’inscripció. 
 
En cas que l’assistent us retorni a la pantalla de pagament i comproveu que 
aquest s’ha efectuat correctament, no faceu un pagament nou ni tampoc inicieu 
un altre tràmit. Heu d’enviar un missatge electrònic a 
provescatala@dgpoling.caib.es per informar d’aquesta incidència. Al missatge heu 
d’adjuntar el justificant de pagament i indicar les dades següents: 
 

 Nom complet de la persona que ha fet el tràmit. 
 DNI o NIE. 
 Data i hora aproximada que ha intentat fer la inscripció. 
 Mètode d'autenticació utilitzat per fer el tràmit telemàtic. 
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Opció 3: pagament presencial 
 

 
 
Si voleu fer el pagament presencial heu de triar l’opció DOCUMENT DE PAGAMENT. 
L’assistent us genera un document model 046 de l’ATIB. 



 

C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis 
07004 Palma 
Tel.: 971 17 76 34 
http://dgpoling.caib.cat 

  

26 
 

Exemple de justificant de pagament presencial 
 

 
 
Heu d’imprimir les tres còpies d’aquest document i presentar-les a l’entitat 
bancària quan faceu el pagament. 
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Després d’imprimir el document 046 heu de continuar el tràmit. Heu de fer clic a 
l’opció CONTINUAR TRAMITACIÓ. 
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Una vegada heu fet la passa de pagament, telemàtic o presencial i, heu triat 
l’opció de continuar la tramitació, l’assistent us informa que registrarà el tràmit i: 
 
1. Si heu de presentar documentació complementària perquè heu fet el 

pagament presencial, heu d’acreditar el motiu de reducció o exempció de taxa 
o heu sol·licitat prova adaptada; l’assistent us informa que perquè la sol·licitud 
es formalitzi correctament heu d’imprimir el justificant d’enviament i 
presentar-lo juntament amb tots els documents a un dels punts de registre. 
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Exemple de justificant d’enviament 
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Una vegada finalitzat el tràmit, rebreu un missatge electrònic de l’Administració 
Digital del GOIB en què se us informa que la sol·licitud s’ha registrat correctament 
però que no serà vàlida fins que no presenteu el justificant d’enviament amb el 
codi de preregistre i la documentació complementària a un registre dins el 
termini establert. 
 
Exemple de correu electrònic per a inscripcions de preregistre (no formalitzades) 
 
De: noreply@caib.es 
Assumpte: ADMINISTRACIÓ DIGITAL GOVERN DE LES ILLES BALEARS: Alerta de tramitació 
 
Alerta de tramitació 
 
La vostra sol·licitud "Inscripció a les proves de català" ha estat registrada correctament. Recordeu 
que perquè la vostra sol·licitud sigui vàlida heu de lliurar presencialment la documentació 
requerida. Podeu realitzar el seguiment de l’estat de la vostra sol·licitud accedint a la Carpeta 
ciutadana. 
 
La clau d’accés al vostre tràmit és: V3M2ZDOV-G3DONRT8-T8AZNIWN 
 
El termini per completar el tràmit venç el dia 17/10/2020 13:02. 
 
Si necessitau ajuda contactau amb el nostre suport tècnic o trucau el telèfon 012 
 
MOLT IMPORTANT: Aquest correu ha estat generat de forma automàtica, per favor no respongueu 
a aquest correu. 
 
El justificant d’enviament s'ha de presentar juntament amb tots els documents 
necessaris, dins el termini d’inscripció, al registre de la Direcció General de Política 
Lingüística o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Si en convocatòries anteriors de proves la persona interessada ja ha presentat 
algun dels documents requerits i encara no han caducat, aquests no s’han de 
presentar novament i en el justificant d’enviament s’ha d’indicar de quin 
document es tracta i en quina convocatòria es va presentar. 
 
En el cas que el justificant d’enviament i la resta de la documentació requerida es 
presentin en un registre (vegeu el document «Canals de presentació de 
documentació» disponible al web de la Direcció General de Política Lingüística) 
que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, se n’ha d’enviar una 
còpia dins el termini d’inscripció a l’adreça electrònica 
provescatala@dgpoling.caib.es per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit. 
 
Una vegada que s’hagi rebut la documentació i s’hagi comprovat que és correcta, 
les persones interessades rebran per correu electrònic el justificant d’inscripció 
com a comprovant de la formalització de la inscripció. Si la persona interessada 

https://proves.caib.es/sistrafront/zonaperfront/protected/init.do?lang=ca
https://proves.caib.es/sistrafront/zonaperfront/protected/init.do?lang=ca
http://correu9.caib.es/sistrafront/protected/init.do?modelo=IN0014CON&version=1&centre=WEB&tipus_escrit=PTD&language=ca&asunto=Avís%20de%20comunicació
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no figura en la llista provisional d’admesos i exclosos, aquest document és el que 
haurà de presentar en el termini d’al·legacions per acreditar que realment es va 
inscriure en el termini corresponent. 
 
En tot cas, les persones interessades han de consultar les relacions provisionals i 
definitives d’admesos i d’exclosos que s’esmenten en la base sisena, atès que tan 
sols es consideraran inscrites i tindran dret a examen les persones que hi 
apareguin com a admeses. 
 
2. Si no heu de presentar documentació complementària perquè heu fet el 

pagament telemàtic de taxa completa i no heu sol·licitat prova adaptada, 
l’assistent us informa que la sol·licitud s’ha formalitzat correctament. Heu 
d’imprimir el justificant de registre i guardar-lo com a comprovant de la 
inscripció. No l’heu de presentar enlloc. 
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Exemple de justificant de registre 
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Una vegada finalitzat el tràmit, rebreu un missatge electrònic de la Direcció 
General de Política Lingüística en què se us informa que la sol·licitud s’ha registrat 
i formalitzat correctament. També rebreu, com a document adjunt, el justificant 
d’inscripció (document com a comprovant d’inscripció igualment vàlid que el 
justificant de registre que heu imprès del tràmit telemàtic). Si la persona 
interessada no figura en la llista provisional d’admesos i exclosos, aquest 
document és el que haurà de presentar en el termini d’al·legacions per acreditar 
que realment es va inscriure en el termini corresponent. 
 
Exemple de correu electrònic per a inscripcions formalitzades 
 
De: Direcció General de Política Lingüística 
Assumpte: Inscripció a les proves de català 
 
Senyor / Senyora, 
 
El tràmit d’inscripció a les proves de català s’ha formalitzat correctament. Per completar-lo, heu de 
comprovar que constau a la llista provisional d’admesos que es publicarà pròximament a la nostra 
web (consultau el calendari). Si no hi figurau, heu d’esmenar la vostra sol·licitud dins el termini 
corresponent i comprovar després la llista definitiva. 
 
Si no apareixeu a la llista definitiva d’admesos, no us podreu examinar. 
 
Us enviam, adjunt, el comprovant del tràmit. L’heu de conservar, ja que conté un codi necessari per 
a tràmits posteriors. Si hi detectau cap errada, podeu posar-vos en contacte amb la Direcció 
General de Política Lingüística a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es. 
 
Cordialment, 
Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català 
Direcció General de Política Lingüística 
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Exemple de justificant d’inscripció 
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3. Accés a carpeta ciutadana de la seu electrònica 
 
Per consultar l’estat del vostre tràmit, reprendre’l si no l’heu acabat, etc., hi podeu 
accedir així com s’explica a continuació. 
 
1. www.caib.es 
 

 
 
2. SEU ELECTRÒNICA de la CAIB 
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3. Carpeta ciutadana 
 

 
 
4. Si us heu identificat amb cl@ve heu de clicar sobre ACCEDEIX A LA CARPETA. 
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5. Si us heu identificat de forma anònima heu de clicar sobre ACCEDIU AQUÍ PER 
REPRENDRE TRAMITACIÓ ANÒNIMA. 
 

 
 
A continuació heu d'introduir la clau que heu desat a l’inici del tràmit. Aquesta 
clau també consta en el missatge electrònic que heu rebut d’alerta de tramitació. 
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A continuació es mostrarà la pantalla següent amb el detall del tràmit. 
 

 
 
Si clicau damunt el tràmit, podreu continuar-lo o imprimir els justificants 
corresponents. 


