
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2023, de modificació de la Resolució de 30 de gener de 2023, per la qual es
convoquen les proves de la primera convocatòria de l'any de 2023 per a l'obtenció dels certificats de
coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

1. El Consorci Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull, d'acord amb el que disposa l'article 4.3
d) dels Estatuts, organitza les convocatòries de les proves per a l'avaluació del coneixement del català fora del
domini lingüístic i n'expedeix els certificats oficials corresponents, d'acord amb la normativa de caràcter
general que l'Institut Ramon Llull aprova per regular aquesta matèria.

2. Per resolució de 30 de gener de 2023, del director del Consorci Institut Ramon Llull es va publicar la
resolució per la qual es convoquen les proves de la primera convocatòria de l'any 2023 per a l'obtenció dels
certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8848 de
6.02.2023).

3. Atès que existeix una consolidada doctrina que té declarat que es admissible qualsevol prova admesa en
dret per acreditar la residència habitual dels interessats,

RESOLC:

1. Modificar els punts 2, 3.2a) i 8.2 de l'Annex 2 Condicions d'inscripció a les proves, de la resolució de 30 de
gener de 2023, del director del Consorci Institut Ramon Llull, per la qual es convoquen les proves de la primera
convocatòria de l'any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci de
l'Institut Ramon Llull ( DOGC núm. 8848 de 6.02.2023), que passa a tenir el contingut següent:

2 Dates i terminis d'inscripció:

- Presentació de sol·licituds d'inscripció i pagament: del 21.02.2023 al 27.03.2023

- Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 31.03.2023

- Període d'esmena de la llista provisional: del 03.04.2023 al 18.04.2023

- Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 26.04.2023

3.2 Amb la sol·licitud d'inscripció cal adjuntar la documentació acreditativa de la residència fora del domini
lingüístic de la llengua catalana o a l'Alguer:

a) Per al cas de persones residents a l'Estat espanyol fora del domini lingüístic de la llengua catalana:

- Certificat d'empadronament

- Qualsevol mitjà de prova admès en dret

8.2 El canvi de localitat o la sol·licitud de retorn de l'import corresponent al preu d'inscripció a les proves
s'haurà de formalitzar dins el termini següent: 
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-Termini: 27.04.2023 i el 28.04.2023

2. Modificar l'Annex 4 Calendari de proves, amb el contingut següent:

Calendari de proves

Data de publicació de resultats: 28 de setembre de 2023

Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar
recurs d'alçada davant de la persona titular de la Presidència del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull,
en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la publicació d'aquesta
resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de març de 2023

Pere Almeda i Samaranch

Director

(23.061.008)
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