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Modificació del Decret 15/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula 
l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent 
 
A l’exposició de motius  
 
En matèria d’accés als cossos docents a les Illes Balears cal esmentar que l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, en l’article 4 atribueix a la llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears, el caràcter d’idioma oficial. 
Així mateix, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes 
Balears proclama a l’article 17 l’oficialitat de la llengua catalana a tots els nivells 
educatius, estableix a l’article 22.1 que el Govern de la Comunitat Autònoma, per 
tal de fer efectiu el dret a l’ensenyament en llengua catalana, ha d’establir els 
mitjans necessaris encaminats a fer realitat l’ús normal d’aquest idioma com a 
vehicle usual en l’àmbit de l’ensenyament en tots els centres docents i determina 
en l’article 23.2, que els professors, d’acord amb l’exigència de la seva tasca 
docent, han de dominar les dues llengües oficials a les Illes Balears. 
D’altra part, la Llei, 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears estableix a 
l’article  138.1 que el Govern de les Illes Balears ha d’establir els requisits 
d’acreditació de la capacitació lingüística en llengua catalana per exercir la funció 
docent a les Illes Balears tant als centres públics com als privats. 
Cal tenir en compte que la Llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública determina en la 
disposició addicional sisena que les administracions públiques han de convocar 
amb caràcter excepcional i d’acord amb el que preveuen els articles 61.6 i 7 del 
TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits 
establerts en l’article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma 
ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. 
Aquesta mateixa Llei 20/2021 determina a l’article 2 que la publicació de les 
convocatòries dels processos selectius d’estabilització s’ha de fer abans del 31 de 
desembre de 2022. 
Amb aquesta finalitat es va publicar el Reial Decret 270/2022, de 12 d’abril, pel 
qual es modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves 
especialitats en els cossos docents als quals es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés al que es refereix la 
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disposició transitòria dissetena de l’esmentada llei, aprovat pel Reial decret 
276/2007, de 23 de febrer; el qual en la disposició transitòria quarta, apartat 3, 
estableix que en les comunitats autònomes amb llengua cooficial, les 
administracions educatives han d’establir la forma d’acreditació del coneixement 
de la respectiva llengua cooficial. 
Així, s’han d’establir i actualitzar, amb caràcter urgent i abans de la publicació de 
les convocatòries dels processos selectius esmentats, els requisits lingüístics en 
llengua catalana que han d’acreditar els candidats a funcionaris docents per optar 
a aquests processos selectius, ja que els que estan determinants al Decret 
115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les 
llengües oficials al personal docent, han quedat en bona part desfasats per la qual 
cosa és necessària una modificació d’aquesta disposició i ajustar-la a l’evolució 
que han tengut les acreditacions dels requisits lingüístics.  
De fet ja es va determinar la formació necessària que donava lloc a l’acreditació 
dels requisits lingüístics del personal docent -amb la finalitat d’actualitzar les 
titulacions i acreditacions que fins aleshores havien sofert modificacions- per 
mitjà de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la 
qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, 
pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen 
les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es 
regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i 
literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la 
composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en 
Llengua Catalana.  
En conseqüència, per raons de seguretat jurídica, resulta necessari incorporar 
amb caràcter urgent al Decret 115/2001 les acreditacions corresponents. 
 
Disposició final XXX 
Modificació de l’article 2.2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es 
regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. 
1. El punt 2 de l’article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es 
regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, 
queda redactat de la manera següent: 

“2. L’acreditació del domini de la llengua catalana en els casos prevists en l’apartat 
anterior i en els concursos d’accés als cossos docents serà efectiva si es posseeixen, 
per a cada etapa, els certificats de capacitació següents: 

a) Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació 
infantil i primària (CCIP) o equivalent que habilita per exercir la docència a 
l’educació infantil i a l’educació primària i, en els casos que es determinin, en el 
primer cicle de l’educació secundària obligatòria. 

b) Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació 
secundària (CCS) o equivalent que habilita per exercir la docència en llengua 
catalana a l’educació secundària, a la formació professional, a l’educació de 
persones adultes i als ensenyaments de règim especial. 
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Per determinar les equivalències es podran tenir en compte, si s’escau, les 
titulacions o certificats establerts a l’Annex I. ” 

2. L’epígraf primer (apartats 1 a 4) de l’Annex I del Decret 115/2001 esmentat 
queda sense contingut. 
 
Disposició final XXX 
Deslegalització 
 
El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que conté el 
punt 1 de la disposició final XX d’aquest Decret llei. 
 
 
 


