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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació 

Professional. 

 

2. Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i les 

ensenyances mínimes del Batxillerat. 

 

3. Resolució d’1 d’abril de 2022, de la Direcció General de Salut Pública, relativa 

als controls sanitaris a realitzar als punts d’entrada d’Espanya. 

 

4. Ordre EFP/279/2022, de 4 d’abril, per la qual es regulen l’avaluació i la 

promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació 

en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional 

en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

 

5. Ordre PCM/280/2022, de 6 d’abril, per la qual es regulen els procediments per 

determinar la competència lingüística en els idiomes estrangers considerats 

d’interès per a la Guàrdia Civil i per a la inscripció dels nivells d’aquesta 

competència en les llengües cooficials. 

 

6. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia 

circular. 

 

7. Ordre ICT/304/2022, d’1 d’abril, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de beques de formació en assajos de control 

sobre productes objecte de comerç exterior. 

 

8. Reial decret 269/2022, de 12 d’abril, pel qual es regulen els títols professionals 

i de competència de la Marina mercant. 

 

9. Reial decret 267/2022, de 12 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura 

orgànica bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. 

 

10. Resolució de 13 d’abril de 2022, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 

Resolució de 5 d’abril de 2022, conjunta de la Secretaria d’Estat d’Educació i la 

Secretaria General d’Universitats, per la qual s’estableixen les adaptacions de 

l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat a les necessitats i situació  



 
2n trimestre de 2022 

2 
 

 

dels centres espanyols situats a l’exterior del territori nacional, els programes 

educatius a l’exterior, els programes internacionals, l’alumnat procedent de 

sistemes educatius estrangers i les ensenyances a distància, en el curs 2021-

2022. 

 

11. Reglament d’Execució (UE) 2022/673 de la Comissió de 22 d’abril de 2022 pel 

qual s’autoritza la comercialització de proteïna de mongeta mung (Vigna 

radiata) com a nou aliment d’acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del 

Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d’Execució (UE) 

2017/2470 de la Comissió. 

 

12. Resolució de 8 d’abril de 2022, de la Presidència del Consell Superior 

d’Esports, per la qual es publiquen els Estatuts de la Federació Espanyola 

d’Escacs. 

 

13. Instrument de ratificació del Tractat relatiu a la transmissió electrònica de 

sol·licituds de cooperació jurídica internacional entre autoritats centrals, 

fet a Medellín el 25 de juliol de 2019. Reglament de finançament del Tractat 

relatiu a la transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica 

internacional entre autoritats centrals. 

 

14. Ordre TMA/370/2022, de 21 d’abril, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per al Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital en 

concurrència competitiva, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, i s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2022. 

 

15. Ordre TMA/371/2022, de 21 d’abril, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions en concurrència no competida 

de l’ecoincentiu per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies basat en 

el mèrit ambiental i socioeconòmic, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, i s’aprova i publica la convocatòria corresponent 

al període d’elegibilitat 2022. 

 

16. Ordre CIN /373/2022, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores 

per a la concessió d’ajudes públiques, per part del Centre per al 

Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E., a projectes d’R+D i nous 

projectes empresarials del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i 

d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 
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17. Reial decret 305/2022, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del 

Ministeri Fiscal. 

 

18. Ordre TMA/391/2022, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions en concurrència no competitiva 

de l’ecoincentiu per a l’impuls del transport marítim de mercaderies basat en 

el mèrit ambiental i socioeconòmic en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, i el procediment i la convocatòria per a la selecció 

d’entitats col·laboradores que participaran en la seva gestió. 

 

19. Resolució de 8 d’abril de 2022, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat 

Aèria, per la qual s’actualitzen les Directrius operatives per a la gestió de 

passatgers aeris i personal d’aviació amb relació a la pandèmia COVID-1 

 

20. Ordre CIN/417/2022, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores 

de la concessió d’ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla 

Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació per al període 2021-

2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i  per la 

qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2022. 

 

21. Resolució de 10 de maig de 2022, de l’Autoritat Portuària de València, per 

la qual es publica l’aprovació del Plec de prescripcions particulars del servei 

portuari de practicatge al Port de Gandia. 

 

22. Bescanvi de Cartes entre el Regne d’Espanya i l’Organisme Internacional 

d’Energia Atòmica (OIEA), per a la celebració del Taller Internacional sobre 

les mesures de seguretat física nuclear per a grans esdeveniments públics, a 

Madrid del 28 al 30 de juny de 2022, fet a Viena el 10 de novembre de 2021 i el 

25 d’abril de 2022. 

 

23. Bescanvi de Cartes entre el Regne d’Espanya i l’Organisme Internacional 

d’Energia Atòmica (OIEA) per a la celebració de la Primera Reunió del Comitè 

Tècnic Executiu i la Sessió Plenària del Fòrum Iberoamericà d’Organismes 

Reguladors Radiològics i Nuclears (FORO), del 17 al 22 de juliol de 22, fet a Viena 

el 22 de febrer i el 19 de maig de 2022. 

 

24. Reial decret 430/2022, de 7 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1802/2008, de 3 de novembre pel qual es modifica el Reglament sobre 

notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de 

substàncies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de 10 de març, amb  
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la finalitat d’adaptar les seves disposicions al Reglament (CE), núm. 1907/2006, 

del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH). 

 

25. Reial decret 431/2022, de 7 de juny, per a la creació de l’Observatori Global de 

l’Espanyol. 

 

26. Ordre CIN/533/2022, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 

de la concessió d’ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del Pla 

Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per la qual s’aprova la 

convocatòria corresponent a l’any 2022. 

 

27. Acord de 9 de juny de 2022, de la Comissió Permanent del Consell General 

del Poder Judicial, pel qual s’aproven les bases reguladores de la concessió 

d’ajudes per al finançament d’activitats de formació realitzades per membres 

de la Carrera Judicial, alumnes de l’Escola Judicial en fase de pràctiques 

tutelades o en fase de substitució o reforç, i les patrocinades o impulsades per 

les Associacions Judicials. 

 

28. Ordre IGD/548/2022, de 14 de juny, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de beques de formació en matèria d’igualtat de 

gènere a l’Institut de les Dones. 

 

29. Acord de Cooperació Cultural entre el Govern del Regne d’Espanya i el 

Govern de l’Estat de Qatar, fet ad referendum a Doha el 10 de febrer de 2021. 

 

30. Instrument de ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre 

coproducció cinematogràfica (revisat), fet a Rotterdam el 30 de gener de 2017. 

 

31. Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 

ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores de la línia d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes 

comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es 

procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

 

32. Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 

ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores de les línies d’ajudes per al suport de l’activitat comercial en zones 

rurals i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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33. Ordre ICT/567/2022, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 

ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores de les línies d’ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en 

zones turístiques, i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

34. Acord entre les Autoritats Nacionals de Seguretat de la República Francesa 

i del Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de seguretat operacional 

i interoperabilitat de les activitats ferroviàries, fet a Amiens el 26 d’abril de 

2022. 

 

35. Resolució del 10 de maig de 2022, de l’Autoritat Portuària de Balears, per 

la qual es publica el Plec de prescripcions particulars del servei de recepció de 

rebuigs generats per bucs i residus de càrrega als ports de Palma, Alcúdia, Maó, 

Eivissa i la Savina. 

 

36. Resolució de 31 de maig de 2022, de l’Autoritat Portuària de Balears, per la 

qual es publica el Plec de prescripcions particulars del servei portuari de 

remolc portuari als ports de Palma, Alcúdia, Maó i Eivissa. 

 

37. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi a la 

Proactivitat i Bones Pràctiques en el Compliment del Reglament General de 

Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i 

Garantia dels Drets Digitals. 

 

38. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dates, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi a les 

Bones Pràctiques Educatives en Privacitat i Protecció de Dades Personals per 

a un Ús Responsable i Segur d’Internet pels Menors. 

 

39. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi a les 

Iniciatives i Bones Pràctiques per a una Major Protecció de les Dones davant la 

Violència Digital. 

 

40. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi 

d’Emprenedoria en Protecció de Dades Personals Ángela Ruiz Robles. 
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41. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi 

d’Investigació en Protecció de Dades Personals Emilio Aced. 

 

 

42. Resolució de 16 de juny de 2022, de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Premi 

Comunicació de Protecció de Dades Personals. 

 

43. Ordre ETD/598/2022, de 28 de juny, per la qual es crea i es regula el Consell 

Consultiu de l’Aliança per a la Nova Economia de la Llengua. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només 

permeten llengües oficials de l’estat membre 

 

44. Recomanació (UE) 2022/554 de la Comissió de 5 d’abril de 2022 sobre el 

reconeixement de les qualificacions de les persones que fugen de la invasió 

d’Ucraïna per part de Rússia. 

 

45. Consell bilateral de supervisió per a l’Acord entre els Estats Units 

d’Amèrica i la Comunitat Europea sobre cooperació en matèria de 

reglamentació de la seguretat en l’aviació civil Acta de decisió Decisió núm. 

0010 [2022/645] 

 

46. Consell bilateral de supervisió per a l’Acord entre els Estats Units 

d’Amèrica i la Comunitat Europea sobre cooperació en matèria de 

reglamentació de la seguretat en l’aviació civil Acta de decisió Decisió núm. 

0011 [2022/646]. 

 

47. Reglament (UE) 2022/869 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig 

de 2022 relatiu a les orientacions sobre les infraestructures energètiques 

transeuropees i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 715/2009, 

(UE), 2019/942 i (UE) 2019/943, i les Directives 2009/73/CE i (UE) 2019/944, i es 

deroga el Reglament (UE) 347/2013.  

 

48. Orientació (UE) 2022/912 del Banc Central Europeu de 24 de febrer de 2022 

sobre el sistema automatitzat transeuropeu de transferència urgent per a la 

liquidació bruta en temps real de nova generació (TARGET) i per la qual es 

deroga l’Orientació 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8). 
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49. Directiva (UE) 2022/993 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 

de 2022, relativa al nivell mínim de formació en les professions marítimes. 

 

50. Reglament Delegat (UE) 2022/1012 de la Comissió de 7 d’abril de 2022 pel 

qual es completa el Reglament (CE) núm. 561/2006 del Parlament Europeu i del 

Consell pel que fa a l’establiment de normes que detallen el nivell de servei i la 

seguretat de les zones d’estacionament segures i protegides, així com als 

procediments per a la seva certificació. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només 

permeten llengües oficials de la Unió 

 

51. Reglament intern del Comitè Econòmic i Social Europeu Maig de 2022. 

 

52. Reglament intern i Codi de conducta dels membres del Comitè Econòmic i 

Social Europeu (Maig de 2022). 

 

53. Comunicació de la Comissió — Directrius sobre l’extradició a tercers Estats. 

 

54. Reglament d’Execució (UE) 2022/994 de la Comissió de 17 de juny de 2022 

pel qual s’estableixen normes de desenvolupament del Reglament (UE) 

2017/746 del Parlament Europeu i del Consell respecte a les tasques i els 

criteris dels laboratoris de referència de la Unió Europea en l’àmbit dels 

productes sanitaris per a diagnòstic in vitro. 

 

55. Comunicació de la Comissió «Guia blava» sobre l’aplicació de la normativa 

europea relativa als productes, de 2022. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només 

permeten llengües oficials de la Unió o de l’estat membre 

 

56. Reglament d’Execució (UE) 2022/537 de la Comissió de 4 d’abril de 2022 

relatiu a l’autorització d’un preparat d’extracte de llimona com a additiu en 

pinsos per a totes les espècies animals. 

 

57. Reglament d’Execució (UE) 2022/653 de la Comissió de 20 d’abril de 2022 

relatiu a l’autorització d’un preparat d’extracte de fulles de Melissa officinalis 

L. com a additiu per a pinsos per a totes les espècies animals. 
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58. Reglament (UE) 2022/860 de la Comissió d’1 de juny de 2022 pel qual es 

modifica l’annex III del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu 

i del Consell respecte a les monacolines procedents de l’arròs fermentat amb 

llevadura vermella.  

 

59. Decisió Núm. 1/2022 del Consell d’Estabilització i Associació UE-

Montenegro de 9 de febrer de 2022 relativa a la modificació de l’Acord 

d’Estabilització i Associació entre les Comunitats Europees i els seus Estats 

membres, d’una banda, i la República de Montenegro, de l’altra, mitjançant la 

substitució del seu Protocol núm. 3 relatiu a la definició del concepte de 

«productes originaris» i als mètodes de cooperació administrativa [2022/904]. 

 

60. Reglament d’Execució (UE) 2022/966 de la Comissió de 21 de juny de 2022 

pel qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) 2017/2470 respecte a les 

condicions d’ús, els requisits específics d’etiquetatge i les especificacions del 

nou aliment oli de Calanus finmarchicus. 

 

61. Reglament d’Execució (UE) 2022/965 de la Comissió de 21 de juny de 2022 

pel qual s’autoritza la comercialització de grans de la varietat comestible de 

Jatropha curcas L. com a nou aliment i es modifica el Reglament d’Execució 

(UE) 2017/2470. 

 

Normatives d’organitzacions internacionals que privilegien el 

castellà 

 

62. Esmenes adoptades a Ginebra l’11 d’octubre de 2019 i el 16 d’octubre de 2020 

als annexos de l’Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles 

i sobre les unitats especials utilitzades en aquests transports (ATP), fet a 

Ginebra l’1 de setembre de 1970. Text consolidat de l’Acord ATP. 

 

63. Esmenes de 20202 al Codi marítim internacional de mercaderies perilloses 

(Codi IMDG) adoptades a Londres l’11 de novembre de 2020 mitjançant la 

Resolució MSC.477(102). 

 

 

 

Aquestes normatives han estat traduïdes del castellà. 

 


