
3r trimestre de 2022                                   

 

Normes estatals que imposen el castellà 

 

1. Ordre EFP/608/2022, de 29 de juny, per la qual s'estableix el 

currículum i es regula l'ordenació de l'Educació Infantil en l'àmbit de 

gestió del Ministeri d'Educació i Formació Professional.  

 

2. Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Comissió Executiva del Banc 

d'Espanya, d'aprovació de les condicions uniformes de participació 

en TARGET-Banc d'Espanya.  

 

3. Ordre CUD/644/2022, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la 

internacionalització de les galeries d'art, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria 

corresponent als anys 2022 i 2023. 

 

4. Resolució d'1 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i 

Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència 

Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement 

de la competència digital docent.  

 

5. Reial decret 568/2022, d'11 de juliol, pel qual s'estableix el marc 

general del banc de proves regulador per al foment de la recerca i la 

innovació en el sector elèctric.  
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6. Ordre ETD/653/2022, de 6 de juliol, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores per a la concessió d'ajudes per la Secretaria d'Estat de 

Telecomunicacions i Infraestructures Digitals i es convoca la 

concessió d'ajudes per a projectes de desenvolupament experimental 

i innovació de processos a través de tecnologies associades al 

Metavers i Web 3.  

 

7. Ordre CUD/657/2022, de 6 de juliol, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores per a la concessió d'ajudes per a la descripció i 

digitalització d'arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat 

superior als quaranta anys d'entitats, associacions de caràcter polític, 

sindical o religiós, universitats públiques i d'entitats, fundacions, 

associacions culturals i educatives, i per la qual s'aprova la 

convocatòria corresponent a l'any 2022, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

8. Reial decret 589/2022, de 19 de juliol, pel qual es regulen la formació 

transversal de les especialitats en Ciències de la Salut, el procediment 

i criteris per a la proposta d'un nou títol d'especialista en Ciències de 

la Salut o diploma d'àrea de capacitació específica, i la revisió dels ja 

establerts, i l'accés i la formació de les àrees de capacitació específica; 

i s'estableixen les normes aplicables a les proves anuals d'accés a 

places de formació en especialitats en Ciències de la Salut. 

 

9. Reial decret 590/2022, de 19 de juliol, pel qual es regula la concessió 

directa de subvencions a determinades entitats per al finançament 

del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional.  
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10.  Ordre EFP/678/2022, de 15 de juliol, per la qual s'estableix el 

currículum i es regula l'ordenació de l'Educació Primària.  

 

11.  Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores i programes d'incentius per a la concessió d'ajudes a 

projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 

12.  Ordre TED/707/2022, de 21 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a les convocatòries dels programes d'incentius 

a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia 

renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

 

13.  Ordre SND/722/2022, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajudes, en règim de 

concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes de 

recerca en matèria d'addiccions, finançades amb fons europeus, i 

s'aprova la seva convocatòria per a 2022.  

 

14.  Ordre DEF/713/2022, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el 

currículum de l'ensenyament de formació per a l'accés a l'escala de 

tropa del Cos General de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.  

 

15.  Ordre ETD/734/2022, de 26 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre 

ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases 
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reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites 

empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en 

el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIME 

2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU 

(Programa Kit Digital).  

 

16.  Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Direcció de l'Agència Estatal 

de Seguretat Aèria, per la qual es modifica la de 3 de desembre de 

2019, per la qual s'estableixen les bases per al desenvolupament dels 

exàmens electrònics de coneixements teòrics, per a l'obtenció de 

llicències de pilot (FCL) en les categories de planador i globus.  

 

17.  Reial decret 672/2022, d'1 d'agost, pel qual es regula la concessió 

directa de subvencions a les comunitats autònomes per promoure i 

fomentar una millor atenció de les necessitats bàsiques de les 

persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel 

conflicte a Ucraïna que manquin de recursos econòmics suficients.  

 

18.  Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat 

econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a 

l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de 

reducció de la dependència energètica del gas natural.  

 

19.  Ordre EFP/754/2022, de 28 de juliol, per la qual s'estableix el 

currículum i es regula l'ordenació de l'Educació Secundària 

Obligatòria en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació i Formació 

Professional.  



3r trimestre de 2022                                   

 

20.  Ordre EFP/755/2022, de 31 de juliol, per la qual s'estableix el 

currículum i es regula l'ordenació del Batxillerat en l'àmbit de gestió 

del Ministeri d'Educació i Formació Professional.  

 

21.  Ordre ISM/760/2022, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència 

competitiva a universitats i altres centres acadèmics, per al foment de 

la formació i la recerca en l'àmbit de l'anàlisi de les polítiques 

d'inclusió.  

 

22.  Ordre CUD/777/2022, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajudes de suport a projectes de 

digitalització d'operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual 

i per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2022, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

23.  Ordre TMA/780/2022, de 21 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per a 

la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i 

sostenibilitat en l'àmbit del transport i la mobilitat, en el marc del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

24.  Resolució de 3 d'agost de 2022, de la Presidència del Consell 

Superior d'Esports, per la qual es publiquen els Estatuts de la Reial 

Federació Espanyola de Futbol.  
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25.  Ordre ETD/805/2022, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al suport a la I+D 

relacionada amb les tecnologies 5G avançat i 6G per als ecosistemes 

d'innovació, i es convoca la concessió d'ajudes per al finançament 

d'infraestructures de recerca, adquisició d'equipament 

cientificotècnic i projectes d'I+D en 5G avançat del Programa Únic I+D 

6G 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

 

26.  Ordre ETD/806/2022, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a Projectes Tractors 

5G de digitalització sectorial, i es convoca la concessió d'ajudes per al 

finançament de projectes del Programa Únic Sectorial 2022, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

27.  Reial decret 632/2022, de 26 de juliol, pel qual es regula la concessió 

directa d'una subvenció a la Reial Acadèmia Espanyola per a la 

realització del projecte “Lengua Española e Inteligencia Artificial” 

(LEIA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

28. Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i 

modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la 

convocatòria corresponent a 2022.  

29.  Resolució de 17 d'agost de 2022, de la Universitat Internacional 

Menéndez Pelayo, per la qual s'aproven les bases i convocatòria del 

XXXV Premi Internacional Menéndez Pelayo.  



3r trimestre de 2022                                   

30.  Ordre DSA/857/2022, de 26 d'agost, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió dels Premis Estatals al 

Voluntariat.  

31.  Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la 

llibertat sexual.  

32.  Resolució de 9 de setembre de 2022, de la Direcció General de la 

Marina Mercant, per la qual es determina l'organització, procediment 

i examen per dur a terme la prova de legislació marítima espanyola 

per a estrangers i el curs equivalent.  

33.  Ordre TER/887/2022, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les 

bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2022, de 

subvencions destinades a la transformació digital i modernització de 

les administracions de les entitats locals, que no hagin presentat 

projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre 

TER/1204/2021, de 3 de novembre, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

34.  Ordre CIN/895/2022, de 12 de setembre, per la qual s'actualitza el 

Programa " Junta per a l’Ampliació d’Estudis " i s'aproven les bases 

reguladores de la concessió de les beques per a la formació per 

l'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques.  

35.  Reial decret 728/2022, de 6 de setembre, pel qual s'estableixen les 

disposicions complementàries de la normativa europea en matèria de 

títols i llicències del personal de vol de les aeronaus civils i restriccions 

operatives per soroll, i pel qual es modifiquen el Reial decret 

660/2001, de 22 de juny, pel qual es regula la certificació de les 

aeronaus civils i dels productes i peces relacionats amb elles; el Reial 
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decret 1516/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la llicència 

comunitària de controlador de trànsit aeri; el Reial decret 1952/2009, 

de 18 de desembre, pel qual s'adopten requisits relatius a les 

limitacions del temps de vol i activitat i requisits de descans de les 

tripulacions de servei en avions que realitzin transport aeri comercial; 

el Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la 

provisió del servei d'informació de vol d'aeròdroms (AFIS), i el Reial 

decret 1238/2011, de 8 de setembre, pel qual es regula el servei de 

direcció en la plataforma aeroportuària.  

36.  Ordre JUS/912/2022, de 12 de setembre, per la qual es crea la 

Comissió per a la claredat i modernització del llenguatge jurídic.  

37.  Reial decret 787/2022, de 27 de setembre, pel qual es regula la 

concessió directa de subvencions per a despeses de funcionament de 

fundacions i associacions vinculades amb partits polítics amb 

representació a les Corts Generals que realitzin activitats d'estudi i 

desenvolupament del pensament polític i social.  

38.  Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.  

39.  Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les 

bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència 

competitiva per l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del 

cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) 

en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del 

cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
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Normes comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten 

llengües oficials de l’estat membre  

 

40. Conveni sobre el reconeixement i l'execució de resolucions 

judicials estrangeres en matèria civil o mercantil 

41. Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió de 6 d'abril de 

2022 pel qual es completa el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament 

Europeu i del Consell respecte a les normes tècniques de regulació 

que especifiquen els detalls en matèria de contingut i presentació que 

ha de complir la informació relativa al principi de «no causar un 

perjudici significatiu», i especifiquen el contingut, els mètodes i la 

presentació per a la informació relativa als indicadors de sostenibilitat 

i les incidències adverses en matèria de sostenibilitat, així com el 

contingut i la presentació d'informació relativa a la promoció de 

característiques mediambientals o socials i d'objectius d'inversió 

sostenible en els documents precontractuals, en els llocs web i en els 

informes periòdics.  

42.  Decisió núm. 1/2022 de la Comissió Mixta UE-PTC de 25 d'agost de 

2022 per la qual es modifiquen els requisits en matèria d'elements de 

dades per a les declaracions de trànsit i les normes sobre assistència 

administrativa dels apèndixs I, III bis i IV del Conveni relatiu a un règim 

comú de trànsit 2022/1669.  
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Normes comunitàries que exclouen el català perquè només permeten 

llengües oficials de la Unió  

 

43.  Reglament d'Execució (UE) 2022/1380 de la Comissió de 8 d'agost 

de 2022 pel qual s'estableixen les normes i condicions per a les 

consultes de verificació dels transportistes, les disposicions per a la 

protecció i seguretat de dades del sistema d'autenticació dels 

transportistes, així com els procediments substitutius en cas 

d'impossibilitat tècnica i pel qual es deroga el Reglament d'Execució 

(UE) 2021/1217.  

44.  Reglament d'Execució (UE) 2022/1409 de la Comissió de 18 d'agost 

de 2022 relatiu a les normes detallades sobre les condicions de 

funcionament del servei web i les normes de seguretat i protecció de 

dades aplicables al servei web, així com sobre mesures per al 

desenvolupament i l'execució tècnica del servei web, i pel qual es 

deroga el Reglament d'Execució (UE) 2021/1224.  

45.  Reglament d'Execució (UE) 2022/1477 de la Comissió de 6 de 

setembre de 2022 pel qual s'amplia el dret antidúmping definitiu que 

imposa el Reglament d'Execució (UE) 2020/492, modificat pel 

Reglament d'Execució (UE) 2020/776, a les importacions de 

determinats teixits de fibra de vidre de punt i/o cosits originaris de la 

República Popular de la Xina i Egipte a les importacions de 

determinats teixits de fibra de vidre de punt i/o cosits procedents de 

Turquia, hagin estat o no declarats originaris d'aquest país.  

46.  Reglament d'Execució (UE) 2022/1478 de la Comissió de 6 de 

setembre de 2022 pel qual s'amplia el dret compensatori definitiu que 

imposa el Reglament d'Execució (UE) 2020/776 a les importacions de 
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determinats teixits de fibra de vidre de punt i/o cosits originaris de la 

República Popular de la Xina i d'Egipte a les importacions de 

determinats teixits de fibra de vidre de punt i/o cosits procedents de 

Turquia, hagin estat o no declarats originaris d'aquest país.  

47. Reglament Delegat (UE) 2022/1636 de la Comissió de 5 de juliol de 

2022 pel qual es completa la Directiva (UE) 2020/262 del Consell 

mitjançant l'establiment de l'estructura i el contingut dels documents 

intercanviats en el marc de la circulació de productes subjectes a 

impostos especials i l'establiment d'un llindar per a les pèrdues 

degudes a la naturalesa dels productes.  

 

Normes comunitàries que exclouen el català perquè només permeten 

llengües oficials de la Unió o de l’estat membre  

 

48. Reglament d'Execució (UE) 2022/1160 de la Comissió de 5 de juliol 

de 2022 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 

pel que fa a les condicions d'ús del nou alimento clorur de 

nicotinamida ribòsid. 

49. Reglament Delegat (UE) 2022/1358 de la Comissió de 2 de juny de 

2022 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 748/2012 pel que fa 

a l'aplicació de requisits més proporcionats per a les aeronaus 

utilitzades en l'aviació esportiva i recreativa.  

50. Reglament d'Execució (UE) 2022/1365 de la Comissió de 4 d'agost 

de 2022 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 

pel que fa a les condicions d'ús del nou aliment oli ric en DHA i EPA de 

Schizochytrium sp.  
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50. Reglament d'Execució (UE) 2022/1365 de la Comissió de 4 d'agost 

de 2022 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 

pel que fa a les condicions d'ús del nou aliment oli ric a DHA i EPA de 

Schizochytrium sp. 

51. Reglament d'Execució (UE) 2022/1373 de la Comissió de 5 d'agost 

de 2022 pel qual s'autoritza la comercialització de l'hidròxid de ferro 

adipat tartrat com a nou aliment i es modifica el Reglament 

d'Execució (UE) 2017/2470.  

52. Reglament d'Execució (UE) 2022/1420 de la Comissió de 22 d'agost 

de 2022 relatiu a l'autorització de l'àcid L-glutàmic i del glutamat 

monosòdic produïts per Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 

com a additius en els pinsos per a totes les espècies animals.  

53. Reglament d'Execució (UE) 2022/1469 de la Comissió de 5 de 

setembre de 2022 relatiu a l'autorització del sulfat de L-lisina produït 

per Escherichia coli CGMCC 7.398 com a additiu per a pinsos per a 

totes les espècies animals.  

54. Reglament d'Execució (UE) 2022/1525 de la Comissió de 13 de 

setembre de 2022 relatiu a l'autorització del monoclorhidrat de L-

lisina i del sulfat de L-lisina produït per fermentació amb 

Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 com a additius en els 

pinsos per a totes les espècies animals.  

55. Decisió núm. 1/2022 del Consell d'Estabilització i Associació UE-

Kosovo (La denominació «Kosovo» s'entén sense perjudici de les 

posicions sobre el seu estatut i està d'acord amb la Resolució 

1244/1999 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i amb 

l'opinió de la Cort Internacional de Justícia sobre la declaració 
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d'independència de Kosovo) de 29 d'abril de 2022 relativa a la 

modificació de l'Acord d'Estabilització i Associació entre la Unió 

Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, d'una banda, i 

Kosovo (La denominació «Kosovo» s'entén sense perjudici de les 

posicions sobre el seu estatut i està d'acord amb la Resolució 

1244/1999 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i amb 

l'opinió de la Cort Internacional de Justícia sobre la declaració 

d'independència de Kosovo), d’altra banda, mitjançant la substitució 

del seu Protocol III relatiu al concepte de «productes originaris» 

[2022/1685]. 

 

 

 

 

Aquestes normatives han estat traduïdes del castellà. 

Plataforma per la Llengua, 2022. 


