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NOTA INFORMATIVA

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 per la COVID-19, assenyala:

«Article 3. Duració.

La duració de l'estat d'alarma que es declara pel present reial decret és de quinze dies naturals.»

Al mateix temps indica:

«Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius.

1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del

sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial

decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.»

La RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i

Gestió  del  Multilingüisme,  per  la  qual  es  convoquen  les  proves  per  a  l’obtenció  dels

certificats oficials administratius de coneixements de valencià i se’n nomenen la Comissió

Coordinadora i les comissions examinadores, indica:

«Quart. Inscripció

7. El termini d’inscripció per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà des del 25 de març fins al 8

d’abril de 2020, ambdues dates incloses»

D’acord amb Reial Decret adés referit, el termini d’inscripció per als nivells  A2, B1, C1 i

llenguatges específics serà des del 30 de març fins al 13 d’abril de 2020, ambdues dates

incloses, sempre que no es decreten pròrrogues del Reial Decret.

València, 17 de març de 2020
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