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CALENDARI DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT · 2n període MAIG 2022 

 

DATES DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Del 02 al 12 de 
MAIG de 2022 

Període d'admissió de sol·licituds al 
servei de reconeixement (7 dies hàbils) 

Web: www.proven.cat 

Correu  

assess-reconeix@proven.cat 

Secretaria del Centre 

13 de maig de 
2022 

Publicació llista provisional de 
persones admeses i places de 
reserva 

Web i secretaria Centre 

Del 16 al 18 de 
maig de 2022 

Reclamacions a la llista provisional de 
persones admeses (3 dies hàbils) 

Enviar correu a  

assess-reconeix@proven.cat 

19 de maig de 
2022 

Publicació llista definitiva de persones 
admeses Web i secretaria Centre 

Del 20 al 27 de 

MAIG de 2022 

Inscripció al servei de 
reconeixement: 

Lliurament: 

. Document de pagament del servei de 
reconeixement 

. Resguard bancari del pagament 

. Document justificatiu de la bonificació o 
l’exempció del preu públic, si escau. 

Secretaria Centre o 
telemàtic: enviant correu a  

assess-reconeix@proven.cat 

 
 

IMPORTANT!! NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA SANITÀRIA: 
 
Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es  
poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària. 
En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions: 

● La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar  
sessions de videoconferència amb el programari Google Meet. 
● Indicacions de com es desenvoluparan les sessions de video-reunions: L’aspirant ha de poder  
disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui  
desenvolupar de forma adient. 
o L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo#reunió. 
o S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap  
imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes. 

 
Més informació: assess-reconeix@proven.cat 
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