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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

22295

Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

El Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, preveu, en l’article 3, la possibilitat que la
Direcció General de Cultura i Joventut encarregui la convocatòria i l’administració de les proves de coneixements de llengua catalana a algun
ens del sector públic instrumental de l’Administració, sempre que ho permeti l’objecte previst en els Estatuts d’aquest ens.
Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de febrer de 2012, es va encarregar la gestió de la convocatòria i
l’administració de les proves de coneixements de llengua catalana per a l’any 2012 al Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (Cofuc), atès que una de les seves finalitats, d’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts, és
la formació lingüística no reglada i l’avaluació de coneixements de llengua catalana de la ciutadania de les Illes Balears.
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D’altra banda, la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2012, autoritza el Govern de les Illes Balears a fer totes les actuacions que siguin necessàries per racionalitzar i
reduir el conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les transformacions, les extincions, les fusions i
les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 va aprovar la primera fase del Projecte de reestructuració del sector públic instrumental
de les Illes Balears. En el punt 2 de l’annex d’aquest Acord es preveu l’extinció de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), la modificació dels
Estatuts del Cofuc, per assumir les funcions del primer, i el canvi de denominació del Cofuc, que passa a ser consorci Institut d’Estudis
Baleàrics.
Es va considerar que la figura jurídica més adequada per exercir les funcions d’aquest nou organisme integrat pel Cofuc i l’IEB era un
consorci, atès que és l’única figura que permet la participació d’altres administracions públiques. D’aquesta manera, tant la Universitat de les
Illes Balears com els diversos consells insulars poden tenir representació en el Consell de Direcció del nou ens.
Mitjançant el Decret 55/2012, de 13 de juliol, es va extingir l’organisme autònom IEB i es va integrar en el Cofuc i, mitjançant l’Acord de
Consell de Govern de 13 de juliol, es va autoritzar la modificació del Cofuc, la modificació dels seus Estatuts i el canvi de denominació a
Institut d’Estudis Baleàrics.
El consorci IEB, d’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts, té entre les seves finalitats la formació lingüística no reglada en llengua catalana
dels ciutadans de les Illes Balears i l’avaluació de coneixements de llengua catalana, mitjançant la convocatòria i l’administració de les
proves per obtenir els diferents certificats que expedeix la direcció general corresponent.
En data 6 d’octubre es va publicar el Decret 20/2012, de 5 d’octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret
12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el qual la competència relativa a la gestió de les
proves de coneixements de la llengua catalana per a la població adulta fora de l’ensenyament reglat, fins ara exercida per la Direcció General
de Cultura i Joventut, correspon al consorci Institut d’Estudis Baleàrics.
El present Decret regula la convocatòria i la gestió de les proves de llengua catalana que ha de dur a terme l’IEB d’acord amb l’esmentat
Decret 20/2012.
Amb aquest canvi de titularitat en la competència s’aconsegueix centralitzar la formació i l’avaluació en un mateix organisme, se simplifica
l’estructura administrativa i es facilita als ciutadans el procés d’obtenció dels certificats de llengua catalana.
D’altra banda, l’Administració redueix la seva despesa mitjançant l’aplicació de tot un seguit de mesures d’estalvi mitjançant les quals la
gestió de les proves s’autofinançarà amb el cobrament de les taxes. A aquest efecte, en aplicació de la disposició final quarta de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, que modifica l’apartat 2
de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, el titular dels recursos derivats de la gestió de
les proves serà l’IEB, el qual durà a terme la gestió recaptatòria en període voluntari.
En aquest Decret es modifica la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català per als certificats de
coneixements generals i específics de llengua catalana, amb l’objectiu de fer-la més eficient, i es preveu la creació d’una borsa d’auxiliars
col·laboradors i una borsa d’examinadors de les proves de llengua catalana.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 170
17 de novembre de 2012
Fascicle 39 - Sec. I. - Pàg. 7662

Per tot això, per facilitar el compliment dels articles 2, 35 i 36 i de la disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, d’acord amb el Consell Consultiu i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de novembre de 2012,
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquest Decret és regular els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i les proves per obtenir-los, al marge dels estudis reglats de català.
Article 2
Competència
1. L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és l’encarregat de convocar i administrar les proves de coneixements de llengua catalana.
2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, per mitjà de la Direcció General de Cultura i Joventut, ha d’expedir els certificats que
regula aquest Decret.
3. L’IEB ha de dur a terme la gestió recaptatòria en període voluntari de la taxa per matrícula a les proves de llengua catalana.
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4. L’IEB, amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, ha de vetlar perquè les proves que preveu aquest Decret siguin
adequades a la funció social que compleixen d’acord amb la realitat sociolingüística de cada moment, els criteris pedagògics, l’evolució del
sistema educatiu, el respecte a la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, els avenços de la lingüística i els criteris d’avaluació de llengües
europees. També ha de procurar que es garanteixi la coordinació de les proves amb les dels altres organismes encarregats de l’avaluació de
coneixements de català, inclosos els dels altres territoris de parla catalana. A més, ha de garantir que les proves mesurin els objectius
explicitats en els annexos 1 i 2.
5. El president de l’IEB ha de nomenar els tribunals avaluadors de coneixements generals i específics de llengua catalana.
6. Per organitzar i administrar les proves, l’IEB pot recórrer al personal auxiliar col·laborador que formi part de la borsa de col·laboradors de
l’IEB, el qual ha d’acreditar, com a mínim, el nivell B2 de coneixements de català, mitjançant un certificat expedit o homologat per la
Direcció General de Cultura i Joventut.
7. L’IEB s’ha d’encarregar de gestionar la borsa d’auxiliars col·laboradors i la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves de llengua
catalana. A aquest efecte l’IEB convocarà una borsa d’auxiliars col·laboradors i una borsa d’examinadors mitjançant una resolució del
president de l’IEB, amb l’informe preceptiu de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.
Capítol II
Certificats
Article 3
Certificats
La Direcció General de Cultura i Joventut expedeix dos tipus de certificats oficials de coneixements de llengua catalana: certificats de
coneixements generals i certificats de coneixements específics.
Article 4
Certificats de coneixements generals de llengua catalana
Els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana són els següents:
a) Certificat de nivell A2 (nivell bàsic): acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb
autonomia una activitat comunicativa bàsica, però suficient, pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 170
17 de novembre de 2012
Fascicle 39 - Sec. I. - Pàg. 7663

b) Certificat de nivell B1 (nivell llindar): acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part
de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci.
c) Certificat de nivell B2 (nivell avançat): acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions
lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de
l’especialització professional del parlant.
d) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al
parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l’expressió com a la
comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notables, i amb un ús
controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.
e) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a
situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge;
reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.
Article 5
Certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu
El certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu acredita la capacitat de comprendre els textos administratius usuals i
d’elaborar-los amb adequació i correcció.
Capítol III
Proves de llengua catalana
Article 6
Convocatòria de les proves
1. Correspon al president de l’IEB convocar les proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana a què fan
referència els articles 4 i 5 d’aquest Decret. La convocatòria s’ha de fer sempre mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el BOIB.
2. Per a cada certificat, cal preveure, com a mínim, una convocatòria anual.
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3. Les convocatòries han d’indicar:
a) Els certificats objecte de convocatòria.
b) Les dates de les proves escrites i les localitats on es duran a terme.
c Les dates, els terminis i els llocs —inclosos els llocs web— d’inscripció.
d) L’import de les taxes per matrícula.
e) Les dates i els llocs —inclosos els llocs web— en què es publicaran els resultats i el procediment de revisió d’examen.
f) Els requisits necessaris per sol·licitar l’adaptació de la prova.
g) La composició dels tribunals.
4. Mitjançant una resolució del president de l’IEB es poden convocar proves extraordinàries de coneixements generals i específics de llengua
catalana, sempre que hi hagi un motiu justificat de demanda social d’aquestes proves, com ara un procés selectiu de llocs de treball.
Article 7
Requisits per inscriure’s a les proves
1. Les persones que es vulguin inscriure a les proves regulades en aquest Decret han de tenir més de setze anys en la data de realització de
les proves.
2. Per inscriure’s a les proves regulades en aquest Decret no s’exigeix cap requisit acadèmic.
3. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu, com a requisit previ s’ha d’acreditar, com
a mínim, el certificat C1 de llengua catalana o un altre que la Direcció General de Cultura i Joventut hagi declarat equivalent a aquest.
4. No és possible inscriure’s a les proves d’un certificat obtingut en una convocatòria anterior.
Article 8
Estructura i contingut de les proves
La descripció dels coneixements de llengua i l’estructura i les àrees corresponents a la prova de cada un dels certificats són les que figuren en
els annexos 1 i 2 d’aquest Decret.
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Capítol IV
Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català i tribunals avaluadors
Article 9
Funcions de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català i requisits dels seus membres
1. Per a l’avaluació de les proves per obtenir els certificats de coneixements generals i específics de llengua catalana als quals es fa
referència en els articles 4 i 5 d’aquest Decret, es constituirà la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.
2. Els membres de la Comissió han de complir almenys un dels requisits següents:
a) Ser personal funcionari o laboral amb tasques d’assessorament lingüístic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d’altres administracions.
b) Ser personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels cossos de professors d’ensenyament
secundari o d’escola oficial d’idiomes de l’especialitat de llengua catalana i literatura, o ser professor d’universitat de l’àrea de coneixement
de filologia catalana.
c) Tenir la llicenciatura en filologia catalana o el grau de llengua i literatura catalanes i acreditar com a mínim dos anys d’experiència en
avaluació o en tasques d’assessorament lingüístic.
3. La Direcció General de Cultura i Joventut ha de garantir que tots els membres de la Comissió rebin la formació pertinent en avaluació de
llengua, segons les directrius del Consell d’Europa.
Article 10
Nomenament de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català
1. La Comissió ha d’estar integrada per un nombre no superior a quinze membres:
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a) Un president, que ha de ser el cap del Departament de Llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut o la persona que delegui.
b) Un secretari, que ha de ser el cap de secció de l’Àrea d’Avaluació i Ensenyament de l’IEB o la persona que delegui.
c) Un nombre no superior a tretze vocals i els suplents corresponents, designats per les institucions i entitats següents:
— Dos vocals designats pel Departament de Llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut
— Dos vocals designats per l’IEB
— Un vocal designat pel Departament de Formació i Selecció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
— Un vocal designat pel Servei d’Ensenyament del Català
— Un vocal designat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
— Un vocal designat per l’Obra Cultural Balear (OCB)
— Un vocal designat per l’Escola Municipal de Mallorquí
— Un vocal designat pel Consell Insular de Mallorca
— Un vocal designat pel Consell Insular de Menorca
— Un vocal designat pel Consell Insular d’Eivissa
— Un vocal designat pel Consell Insular de Formentera
2. Els membres de la Comissió són nomenats mitjançant una resolució del director general de Cultura i Joventut, que s’ha de publicar en el
BOIB, per un període de dos anys, transcorreguts els quals poden tornar a ser designats i nomenats. La Comissió vigent pot actuar, un cop
finalitzat el període de dos anys, fins que no se’n nomeni una de nova.
3. Els òrgans que designen els vocals als quals es refereix la lletra c de l’apartat 1 d’aquest article poden, de manera motivada, demanar que
es revoqui el nomenament del vocal corresponent per designar-ne un altre.
4. Els membres de la Comissió poden renunciar a seguir formant-ne part en qualsevol moment, encara que no hagi finalitzat el període de dos
anys del seu nomenament. En aquest cas, han d’exposar els motius de la renúncia per escrit al president de la Comissió. Si s’accepta la
renúncia, en el lloc del renunciant, hi actuarà el seu suplent fins que acabi el període esmentat o es pot nomenar un altre membre titular,
designat per l’organisme o institució pertinent, fins que acabi el període de dos anys del seu nomenament.
5. Els membres de la Comissió no tenen dret a percebre cap tipus d’indemnització per assistir a les sessions.
Article 11
Funcions de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català
1. Les funcions de la Comissió són les següents:
a) Garantir la validesa, la fiabilitat i la viabilitat de les proves per obtenir els certificats oficials de coneixements generals i específics de
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llengua catalana.
b) Garantir que les proves i els certificats de coneixements generals de llengua catalana regulats en aquest Decret s’ajustin a les directrius del
Consell d’Europa proposades en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.
c) Establir els criteris de puntuació i correcció de les proves.
d) Emetre informes sobre títols, diplomes i certificats de llengua catalana no inclosos en la normativa que desplegui aquest Decret i, si
escau, proposar l’equivalència corresponent a la Direcció General de Cultura i Joventut perquè la tramiti mitjançant una ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, tal com estableix la disposició addicional segona d’aquest Decret.
e) Emetre informes sobre estudis de llengua catalana no inclosos en la normativa que desplegui aquest Decret i, si escau, proposar a la
Direcció General de Cultura i Joventut que resolgui l’equivalència corresponent, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera
d’aquest Decret.
2. Per agilitar les tasques derivades de les seves funcions, la Comissió es pot organitzar en subcomissions, les quals han d’estar integrades
per un president, un secretari i, com a mínim, un vocal. Les decisions d’aquestes subcomissions hauran de ser validades per la Comissió.
Article 12
Constitució de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català
Un cop nomenats els membres de la Comissió, titulars i suplents, el president els ha de convocar perquè es constitueixi. Perquè la constitució
de la Comissió sigui vàlida, hi han d’assistir, com a mínim, el president, el secretari i set vocals.
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Article 13
Règim de funcionament de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català
1. La Comissió s’ha de reunir, mitjançant una convocatòria del president, abans que es duguin a terme les proves per obtenir els certificats
oficials de coneixements generals i específics de llengua catalana.
2. La Comissió s’ha de reunir cada vegada que alguna institució o organisme públic creï un títol, diploma o certificat de coneixements
generals o específics de llengua catalana no reconegut fins aleshores per la Direcció General de Cultura i Joventut, amb la finalitat d’emetre
un informe sobre la conveniència o no d’establir-ne l’equivalència amb els certificats d’aquesta Direcció General.
3. La Comissió s’ha de reunir, en sessió extraordinària, a iniciativa del president o a petició, com a mínim, de la meitat dels membres que la
integren.
4. En cas que hi hagi empat a l’hora d’adoptar acords, el president decidirà amb el seu vot de qualitat.
5. Quant al funcionament, la Comissió s’ha de regir pel que recullen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els quals regulen el règim de funcionament dels òrgans
col·legiats.
Capítol V
Constitució i funcionament dels tribunals avaluadors
Article 14
Constitució dels tribunals avaluadors de coneixements generals i específics de llengua catalana

1. Per a cada convocatòria de proves de coneixements generals i específics de llengua catalana a què fan referència els articles 4 i 5
d’aquest Decret, el president de l’IEB ha de nomenar un tribunal per a cada certificat del qual es convoquin proves.
2. Aquests tribunals han d’actuar autònomament per a cada certificat del qual s’hagin convocat proves.
3. Els tribunals han de seguir les directrius de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català pel que fa als criteris de
puntuació i correcció de les proves.
4. Aquests tribunals han d’estar integrats, com a mínim, per un president, un secretari i tres vocals, amb els suplents corresponents.
Almenys un dels components de cada tribunal ha de ser membre de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català a
què fa referència l’article 10 d’aquest Decret.
5. Els membres dels tribunals avaluadors de coneixements generals han de complir algun dels requisits de l’article 9.2 d’aquest Decret.
D’altra banda, els membres dels tribunals avaluadors de coneixements específics, a part de complir algun dels requisits de l’article
9.2 d’aquest Decret, també han d’acreditar el certificat de coneixements de llenguatge administratiu o bé una experiència mínima de
dos anys en tasques d’assessorament en llenguatge administratiu.
6. Per a la constitució dels tribunals i per poder actuar, hi han de ser presents, com a mínim, el president, el secretari i un vocal.
7. El secretari ha d’estendre acta de cada sessió, que han de signar tots els membres assistents. Qualsevol membre del tribunal pot fer
constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit favorable del seu vot.
D’acord amb l’article 24 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
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administratiu comú, cal tenir present que no es poden abstenir en les votacions les persones que, per la seva condició d’autoritats o
personal al servei de les administracions públiques, tenguin la condició de membres d’òrgans col·legiats.
8. Les funcions dels tribunals són les següents:
a) Elaborar les proves.
b) Supervisar el desenvolupament de les proves.
c) Corregir les proves.
d) Revisar les proves dels examinands que ho sol·licitin.
e) Aprovar els resultats de les proves.
f) Informar sobre els recursos d’alçada que es presentin contra les decisions dels tribunals.
9. Contra les decisions dels tribunals es pot interposar un recurs d’alçada davant el president de l’IEB.
10. Per a l’elaboració de les proves els tribunals poden recórrer al personal propi del Departament de Llengua de la Direcció General de
Cultura i Joventut o de l’IEB, que actuarà sota la supervisió dels tribunals.
11. Per a la correcció de les proves de coneixements generals, els tribunals poden recórrer als col·laboradors que formin part de la borsa de
l’IEB, sempre que aquesta tasca no es pugui cobrir amb el personal propi de la Direcció General de Cultura i Joventut o de l’IEB que
compleixi algun dels requisits de l’article 9.2 d’aquest Decret. Aquests col·laboradors, que actuaran sempre sota la direcció del tribunal i no
intervindran en la qualificació final dels exercicis, han de complir algun dels requisits assenyalats en l’article 9.2 d’aquest Decret o bé tenir
altres titulacions sempre que acreditin una experiència mínima de dos anys en avaluació o en tasques d’assessorament lingüístic i disposin del
certificat C2 de coneixements de català o un d’equivalent.
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L’IEB ha de garantir que els col·laboradors rebin la formació pertinent sobre avaluació de coneixements de català segons les directrius del
Consell d’Europa.
12. Per a la correcció de les proves del certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu, el tribunal pot recórrer, sempre que
aquesta tasca no es pugui cobrir amb el personal propi de la Direcció General de Cultura i Joventut o de l’IEB que compleixi algun dels
requisits de l’article 9.2 d’aquest Decret, als col·laboradors que formin part de la borsa de l’IEB. Aquests correctors han de complir algun
dels requisits assenyalats en l’article 9.2 d’aquest Decret i acreditar el certificat de coneixements de llenguatge administratiu o bé una
experiència mínima de dos anys en tasques d’assessorament en llenguatge administratiu. Aquests col·laboradors actuaran sempre sota la
direcció del tribunal i no intervindran en la qualificació final de les proves.
13. Un cop acabat el procés d’avaluació de cada convocatòria, després del tràmit de revisió dels exàmens, els tribunals han de lliurar a l’IEB
les actes de cada sessió, la documentació complementària i una còpia de la prova en suport informàtic, perquè l’IEB publiqui en el BOIB una
resolució amb la relació d’aptes de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals. Finalment, l’IEB ha de lliurar les actes, la
documentació complementària i el suport informàtic a la Direcció General de Cultura i Joventut perquè emeti els certificats corresponents.
Capítol VI
Expedició i registre de certificats
Article 15
Expedició i registre de certificats
1. Correspon al director general de Cultura i Joventut expedir els certificats a les persones que hagin superat les proves corresponents,
d’acord amb aquest Decret. Aquests certificats han d’incorporar senyals d’autenticitat i s’han de numerar mitjançant sèries alfanumèriques.
2. Correspon a la Direcció General de Cultura i Joventut portar el Registre de certificats de coneixements de català, que té caràcter
administratiu, en el qual s’han d’inscriure les dades estrictament identificatives de les persones que els han obtingut i la identificació
alfanumèrica dels certificats.
Disposició addicional primera
Aquest Decret no és d’aplicació als certificats de coneixements de català que expedeix l’Institut Ramon Llull ni a les proves per obtenir-los
dins l’àmbit de les seves competències.
Disposició addicional segona
Els títols, diplomes i certificats que, d’acord amb l’article 13.2, siguin considerats equivalents als certificats que regula aquest Decret a
proposta de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català, s’han d’establir mitjançant una ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats.
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Disposició addicional tercera
La Direcció General de Cultura i Joventut, amb l’informe previ de la Comissió, ha de resoldre les sol·licituds d’equivalència dels estudis
acadèmics amb els certificats que regula aquest Decret, excepte els de l’ensenyament secundari obligatori i batxillerat, que s’establiran
mitjançant una ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
Disposició addicional quarta
La Direcció General de Cultura i Joventut traspassarà a l’IEB les aplicacions informàtiques emprades per gestionar les proves per a la
certificació de coneixements de català en un termini no superior a un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret. L’IEB passarà a tenir la
titularitat dels fitxers personals que conté aquesta aplicació informàtica.
Disposició transitòria única
Mentre no es convoqui la borsa d’auxiliars col·laboradors i la borsa d’examinadors col·laboradors, per seleccionar els col·laboradors els
tribunals es regiran pel que disposa l’article 15 del Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua
catalana.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret o el contradiguin i,
expressament, el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, sense perjudici del que
estableix la disposició transitòria única d’aquest Decret.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller d’Educació, Cultura i Universitats a dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret i, en
concret, a poder actualitzar-ne els annexos mitjançant resolució.
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Disposició final segona
S’autoritza el Consell de Direcció de l’IEB a actualitzar (esmenar, augmentar o reduir), d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, els
imports de les indemnitzacions que han de percebre els auxiliars col·laboradors i els examinadors col·laboradors de les proves de
coneixements de llengua catalana, d’acord amb els annexos X i XI del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions
per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. Per a la resta d’indemnitzacions, és d’aplicació el
Decret 54/2002, amb les actualitzacions en les quanties que aprovi el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
Aquestes actualitzacions s’hauran de publicar en el BOIB.
Disposició final tercera
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de novembre 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

El president
José Ramón Bauzá Díaz
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