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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

3847

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 14 de maig de 2020 per la
qual s’amplia de manera excepcional, a causa de l’epidèmia COVID-19, el termini d’inscripció a les
proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les
Illes Balears per a l’any 2020

Fets
1. Segons l'establert a l'article 7 del Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), pel qual es fixen les
exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat
C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i
s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest reial
decret, les administracions educatives han d'organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats de
competència general dels nivells i idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes del seu àmbit de gestió.
2. El Reial Decret 1/2019, d'11 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener), estableix els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les
proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim
especial.
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3. El Decret 34/2019 de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), estableix l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic,
intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
4. La Resolució del director general Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener (BOIB núm. 11, de 25 de gener) convoca les proves
lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2020.
5. La situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar
contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.
6. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm.67 de 14 de març de 2020), estableix a la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius.
Concretament, el punt 1 estableix que es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de
sector públic; i el punt 2 estableix que la suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39
/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. L'estat d'alarma fou prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, posteriorment pel Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, i pel Reial
Decret 492/2020, de 24 d'abril, així com per Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
8. La Resolució de 6 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga
de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix que la pròrroga s'estendrà des de les 00:00 hores del dia 10 de
maig de 2020 fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020 i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463
/2020, de 14 de març, i en les disposicions que el modifiquen, apliquen i desenvolupen, sense perjudici del que s'estableix en els apartats
següents de la mateixa resolució.
9. La suspensió dels terminis va afectar el calendari del procés d'inscripció per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de
proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2020, que
s'havia de tramitar de manera telemàtica del dia 25 de febrer al 17 de març de 2020, d'acord amb la resolució del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020.
10. El dia 13 de maig de 2020, la Cap de Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, emeté informe favorable i proposà a la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres l'ampliació del termini de matrícula a les proves lliures de certificació dels nivells bàsic A2,
intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyament d'idiomes de règim especial a la convocatòria 2020.
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11. Encara que el procés d'inscripció a les proves, una vegada decretat l'estat d'alarma, va continuar de manera telemàtica els dies 16 i 17 de
març en totes les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, es considera necessari ampliar el termini de matrícula dos dies més, per tal de
no causar perjudici al ciutadà en l'ús dels serveis bàsics durant l'estat d'alarma.
12. En data de 13 de maig de 2020 la resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca declara indispensable per poder garantir el
funcionament bàsic de les escoles oficials d'idiomes l'expedient del procediment administratiu pel qual es convoquen les proves lliures de
certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2020, i s'estableix el període
d'inscripció a les mateixes dins del període de l'estat d'alarma derivada de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19, mitjançant la
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de gener de 2020.
Fonaments de dret
1. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53, de 7 d'abril) per la qual es dicten les
instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés, a la secció III regula
l'accés a la modalitat d'ensenyament lliure. El punt 1 de l'article 13 d'aquesta resolució estableix que el procés per matricular-se a les proves i
per dur-les a terme s'ha de fer d'acord amb una resolució específica de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. El punt 2 de
l'article 12 estableix que l'òrgan esmentat estableix el lloc i les dates en què s'han de realitzar les proves a la Resolució que aprova les
instruccions que regulen la convocatòria cada any.
2. La Resolució del director general Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener (BOIB núm. 11, de 25 de gener) per la qual es
convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any
2020.
3. La Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de juny de 2010 (BOIB núm. 95, de 24 de juny) autoritza la implantació a totes les
escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears dels nivells C1 i C2 del Consell d'Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc
europeu comú de referència per a les llengües.
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4. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), en redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), (BOE de 10 de desembre) inclou els ensenyaments d'idiomes dins els
ensenyaments del sistema educatiu i els dóna la consideració de règim especial.
5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d'1 de març), reformat per
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), que a l'article 36.2
estableix que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament
legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que disposen els
articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola.
6. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost), pel qual es modifica el Decret 12
/2019, de 2 de juliol, 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 (BOIB núm. 106, de 2 d'agost).
7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3, de 7 de gener), per la qual s'estableix
l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2020.
8. El Decret 64/2019 de 2 d'agost (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9. El Decret llei 4/2020, de 20 de març (BOIB núm. 40, de 20 de març), pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació,
convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19.
10. El Decret llei 7/2020, de 8 de maig (BOIB núm. 77, de 9 de maig), pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer
front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.
Per tot això, a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dict la següent
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RESOLUCIÓ
Primer
Ampliar el termini d'inscripció a les proves lliures de certificació dels nivell bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2
dels idiomes impartits a les EOI de les Illes Balears. Aquesta ampliació serà efectiva des de les 9:00 hores del dia 27 de maig fins a les 22:00
hores del dia 28 de maig. El portal per inscriure's ha de ser accessible des de la web de les escoles oficials d'idiomes de Palma, Calvià,
Manacor, Inca, Eivissa i Formentera, Maó, i Ciutadella.
Segon
1. Per tal de formalitzar la matrícula les persones interessades han d'enviar, en un únic correu, a la adreça electrònica de l'EOI on vulguin
realitzar les proves, detallada al punt 3 d'aquesta resolució, la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s'ha d'adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un
altre document per acreditar la identitat. Aquesta documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials
del centre on es matriculen (antics alumnes).
- Justificant de pagament de la taxa de matrícula. S'ha d'acreditar el pagament de la taxa corresponent, adjuntant la còpia del
formulari “Model 046”, que ha d'indicar nom, llinatges, el concepte “inscripció prova lliure”, l'idioma o idiomes i el nivell en què
s'inscriu.
Aquestes taxes, que es poden abonar telemàticament, estan actualitzades a la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
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Les persones que desitgin matricular-se per realitzar la prova de certificació de qualsevol dels idiomes i nivells oferts a les escoles oficials
d'idiomes de les Illes Balears han de pagar la quantitat de 46,12 EUR corresponent a la taxa de “drets d'examen de la prova de certificació
d'un nivell” i que permet presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària de l'any en què es paguen aquest drets. A més, s'hauran
d'abonar 11,53 EUR en concepte de “serveis generals”.
En el cas de nous alumnes, que es matriculen per primera vegada a l'EOI, és necessari abonar també la taxa de “obertura d'expedient”: 24,21
EUR.
2. Exempcions i bonificacions:
- Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l'exempció o a la bonificació de la taxa que, d'acord amb la seva
categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de
la sol·licitud.
- Les persones en situació d'atur estan exemptes d'abonar les taxes educatives a les escoles oficials d'idiomes, sempre que acreditin
aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
- Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l'exempció total de les taxes,
sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la
resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.
- Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
- Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l'exempció total de la taxa, sempre que acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant qualsevol dels
documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.
3. Les adreces electròniques a les quals s'ha d'enviar la documentació són les següents:
EOI Palma: eoipalma.secretaria@gmail.com
EOI Manacor: eoimanacor@educaib.eu
EOI Inca: eoiinca@educaib.eu
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EOI Calvià: administracio@eoicalvia.com
EOI Eivissa i Formentera: eoieivissa@educaib.eu
EOI Maó: informacio@eoimao.com
EOI Ciutadella: info@eoiciutadella.com
Una vegada rebut el correu amb tota la documentació, la secretaria del centre ha de contactar amb l'alumne per correu electrònic en un
termini de 15 dies per confirmar que la matrícula està formalitzada i és correcta.
Tercer
Les bases que regeixen aquesta ampliació del termini de matrícula seran les mateixes que es disposen a l'annex 1 de la Resolució del director
general Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener (BOIB núm. 11, de 25 de gener) per la qual es convoquen les proves lliures de
certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2020.
Quart
Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears

Palma, 14 de maig de 2020
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El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antoni Morante Milla

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

