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Normes estatals que imposen el castellà 

 

1. Reial Decret, 801/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la concessió directa d’una 

subvenció a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya per 

a la realització de les actuacions dirigides a garantir la informació, l’assessorament i 

l’acompanyament dels ciutadans susceptibles d’acudir al procediment d’acreditació 

de les competències professionals regulat en el Rral Decret 1224/2009, de 17 de juliol, 

de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 

laboral, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

2. Reial Decret 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la integració del professorat 

del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional  en el Cos de 

Professors d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius 

al professorat d’ensenyaments no universitaris. 

 

3. Resolució de 29 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Superior 

d’Esports, per la qual es publica la modificació dels Estatuts de la Reial Federació 

Espanyola de Piragüisme. 

 

4. Reial Decret 882/2022, de 18 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a la 

selecció i designació de la terna de candidats a Fiscal Europeu i candidats a Fiscal 

Europeu Delegat a Espanya. 

 

5. Reial Decret 889/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen les condicions i els 

procediments d’homologació, de declaració d’equivalència i de convalidació 

d’ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el 

procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de 

Qualificacions per a l’Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a 

ordenacions acadèmiques anteriors. 
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6. Reial Decret 902/2022, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova la concessió directa, a les 

comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, d’ajudes per a la 

modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis 

de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de 

mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU. 

 

7. Ordre TED/1021/2022, de 25 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores 

per a la concessió d’ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció 

i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines), en el marc del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

8. Ordre JUS/1018/2022, de 24 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre 

JUS/1625/2016, de 30 de setembre, sobre la tramitació dels procediments de 

concessió de la nacionalitat espanyola per residència. 

 

9. Ordre TED/1026/2022, de 28 d’octubre, per la qual s’aprova el procediment de gestió 

del sistema de garanties d’origen del gas procedent de fonts renovables. 

 

10. Ordre ETD/1054/2022, de 21 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores de la concessió d’ajudes per a la provisió de connexió de backhaul 

mitjançant fibra òptica a emplaçaments de les xarxes públiques de telefonia mòbil i 

es procedeix a una primera convocatòria, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. 

Programa «Unico 5G Redes-Backhaul Fibra Óptica». 

 

11. Ordre ETD/1059/2022, de 3 de novembre, per la qual s’aprova el pleg de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’atorgament per 

subhasta de concessions d’ús privatiu de domini públic radioelèctric a la banda de 26 

GHz i es convoca la corresponent subhasta, dins del marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  
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12. Real Decret 884/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen determinades 

qualificacions professionals de les famílies professionals Hosteleria i Turisme, 

Informàtia i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de 

Vehicles, que s’inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. 

 

13. Ordre TED/1071/2022, de 8 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per als programes de concessió d’ajudes a la inversió en la repotenciació 

d’instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals 

hidroelèctriques de fins a 10 MW i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales 

d’aerogeneradors, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU (Programes Repotenciació Circular). 

 

14. Ordre ICT/1080/2022, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa "Generació Digital: 

Agents del Canvi", i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2022, en el marc del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

15. Ordre ICT/1081/2022, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa "Generació Digital 

Pimes: persones d’equips directius i qualificacions de persones empleadees en 

Pimes", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es procedeix 

a la seva convocatòria l’any 2022. 

 

16. Resolució de 10 de novembre de 2022, de l’Oficina del Cens Electoral, per la qual 

s’estableixen els procediments i s’aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en  

 

el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les 

eleccions municipals. 

 

17. Real Decret 956/2022, de 15 de novembre, pel qual es regula la concessió directa 

d’una subvenció de la Universitat Nacional d’Educació a Distància per a la formació 

en capacitats digitals a professionals de l’àmbit del Patrimoni cultural, en el marc del 

component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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18. Real Decret 958/2022, de 15 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de 

subvencions a diversos centres de caràcter científic per impulsar les tecnologies del 

llenguatge, en el marc del PERTE Nova Economia de la Llengua, del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

19. Real Decret 959/2022, de 15 de novembre, pel qual es regula la concessió directa 

d’una subvenció a centres i fundacions públics d’investigació i universitats públiues 

espanyoles per a la realització de projectes innovadors a l’àrea de computació al núvol 

del Programa UNICO I+D Cloud, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU. 

 

20. Real Decret 960/2022, de 15 de novembre, pel qual es regula la concessió directa 

d’una subvenció a organismes públics de gestió de protecció civil i emergències de la 

Comunitat Autònoma d’Extremadura, la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de 

Madrid per desenvolupar, implementar i validar serveis i comunicacions 5G per a 

emergències, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat 

per la Unió Europea- Next Generation EU. 

 

21. Ordre ETC/1107/2022, de 14 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores i es convoca la concessió d’ajudes per a la prestació a l’usuari final d’un 

servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió 

de 100 mgps, principalment a zones rurals remotes i la instal·lació de l’equipament 

necessari a partir de la configuració d’un servei de capacitat de transmissió (Programa 

únic demanda rural), en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

22. Acord internacional administratiu entre el Ministeri d’Educació i Formació 

Professional del Regne d’Espanya i el Departament d’Educació de Nova Gal·les 

del Sud per a l’establiment de programes de cooperació educativa, fet a Canberra el 

7 de novembre del 2022. 

 

23. Ordre CUD/1136/2022, de 18 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes del Consell Superior d’Esports 
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a entitats titulars d’instal·lacions esportives amb capacitat per allotjar esdeveniments 

internacionals per realitzar obres que modernitzin aquestes instal·lacions pel que fa a 

eficiència energètica, inclusió i sostenibilitat, amb càrrec als fons europeus del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

24. Ordre TMA/1131/2022, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions a entitats locals per al foment de l’ús de la bicicleta 

a través d’inversió en infraestructura ciclista. 

 

25. Real Decret 978/2022, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de 

subvencions, per a l’exercici pressupostari 2022, destinades al finançament del 

desenvolupament d’actuacions de la inversió «Adquisició de noves competències per 

a la transformació digital, verda i productiva», en concret del projecte «Finançament 

de formació (microcrèdits)», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU. 

 

26. Real Decret 979/2022, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de 

subvencions, per a l’exercici pressupostari 2022, destinades al finançament del 

desenvolupament d’actuacions de la inversió «Nous projectes territorials per al 

reequilibri i l’equitat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

-Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU. 

 

27. Acord del Ministeri d’Educació i Formació Professional del Regne d’Espanya i el 

Ministeri d’Educació i Ciència de la República de Bulgària de cooperació sobre les 

seccions bilingües amb un  pla d’estudis d’educació especialitzada en l’ensenyament 

intensiu de la llengua espanyola als instituts d’educació secundària especialitzada i a  

 

les escoles de primària i secundària de la República de Bulgària, fet a Madrid i Sofia el 

15 de novembre de 2022. 

 

28. Real Decret 990/2022, de 29 de novembre, sobre normes de sanitat i protecció animal 

durant el transport. 
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29. Ordre TED/1177/2022, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió d’ajudes a projectes innovadors d’emmagatzematge 

energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts 

d’energia renovables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

30. Ordre ETD/1180/2022, de 25 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores i es convoca la concessió d’ajudes per a la creació de càtedres universitat-

empresa (Càtedres Enia), destinades a la investigació i el desenvolupament de la 

intel·ligència artificial, per a la seva difusió i la formació en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, finançat per la Unió Europea-Next 

Generation EU. 

 

31. Ordre TED/1204/2022, de 2 de desembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per al programa de concessió d’ajudes a la inversió en projectes pilot i 

plataformes d’assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

32. Tractat entre el Regne d’Espanya representat pel Ministeri d’Educació i Formació 

Professional i la República Txeca representada pel Ministeri d’Educació, Joventut 

i Esport relatiu al funcionament i l’activitat de les seccions bilingües txecoespanyoles 

als instituts de la República Txeca, fet a Praga el 16 de novembre del 2021. 

 

33. Resolució del 2 de desembre del 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la 

qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de Batxillerat per a 

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

 

 

 

34. Resolució del 5 de desembre del 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la 

qual s’estableixen els models dels consells orientadors, de la certificació oficial en  

concloure l’escolarització en Educació Secundària Obligatòria i dels documents 

oficials d’avaluació corresponents a aquesta etapa educativa per a l’àmbit de gestió 

del Ministeri d’Educació i Formació Professional. 
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35. Ordre CUD/1241/2022, d’1 de desembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió d’ajudes públiques per a la promoció del sector del 

videojoc i d’altres formes de creació digital, i per la qual s’aprova la convocatòria 

corresponent als anys 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

 

36. Llei 26/2022, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 38/2015, de 29 de 

setembre, del sector ferroviari. 

 

37. Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses 

emergents. 

 

38. Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. 

 

39. Ordre ISM/1302/2022, de 27 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva 

de contractacions en origen per al 2023. 

 

40. Ordre APA/1340/2022, de 29 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 

APA/511/2019, de 26 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 

concessió de beques de formació pràctica per a titulats universitaris, en diferents 

matèries de l’àmbit del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i els seus 

Organismes Autònoms, i per la qual s’efectuen tres convocatòries. 

 

41. Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’Esport. 

 

 

 

Normes comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües 

oficials de l’estat membre 

 

42. Reglament Delegat (UE) 202272117 de la Comissió de 13 de juliol del 2022 pel qual 

es completa el Reglament (UE) 2020/1503 del Parlament Europeu i del Consell pel que 
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fa a les normes tècniques de regulació que especifiquen els requisits, models de 

formats i procediments per a la tramitació de reclamacions. 

 

43. Reglament Delegat (UE) 2022/2119 de la Comissió de 13 de juliol del 2022 pel qual 

es completa el Reglament (UE) 2020/1503 del Parlament Europeu i del Consell pel que 

fa a les normes tècniques de regulació relatives a la fitxa de dades fonamentals de la 

inversió. 

 

44. Correcció d’errors del Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 6 

d’abril del 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 

6 d’abril del 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 als documents precontractuals, als llocs 

web i als informes periòdics. 

 

Normes comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües 

oficials de la Unió 

 

45. DECISIÓ núm. 1/2022 del COMITÈ ESPECIALITZAT EN COMERÇ UE-REGNE UNIT EN 

MATÈRIA DE COOPERACIÓ DUANERA I NORMES D’ORIGEN del 17 d’octubre del 2022 

relativa al procediment de consulta en cas de denegació del tractament aranzelari 

preferencial en virtut de l’Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i la  

 

Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, d’una banda, i el Regne Unit de la Gran 

Bretanya i Irlanda del Nord, de l’altra. 
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46. Reglament (UE) 2022/2370 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de novembre 

del 2022 que modifica el Reglament (CE) núm. 851/2004, pel qual es crea un Centre 

Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties. 

 

47. Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre 

del 2022 per la qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 537/2014, la Directiva 

2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE i la Directiva 2013/34/UE, pel que fa a la 

presentació d’informació sobre sostenibilitat per part de les empreses. 

 

48. Decisió del controlador de les garanties procedimentals per la qual s’adopten 

disposicions d’aplicació per a la tramitació de reclamacions. 

 

Normes comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües 

oficials de la Unió o de l’estat membre 

49. Reglament (UE) 2022/2065 del Parlament Europeu i del Consell de 19 d’octubre del 

2022 relatiu a un mercat únic de serveis digitals i pel qual es modifica la Directiva 

2000/31/CE (Reglament de Serveis Digitals). 

 

50. Reglament (UE) 202272340 de la Comissió de 30 de novembre del 2022 pel qual es 

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

Consell pel que fa als extractes de te verd que contenen (-) 3-galat d’epigalocatequina. 

 

51. Reglament d’Execució (UE) 2022/2346 de la Comissió d’1 de desembre del 2022 pel 

qual s’estableixen especificacions comunes per als grups de productes sense finalitat 

mèdica prevista enumerats en l’annex XVI del Reglament (UE) 2017/745 del Parlament 

Europeu i del Consell, sobre els productes sanitaris. 

 

 

 

 

52. Reglament d’Execució (UE) 2022/2534 de la Comissió de 21 de desembre del 2022 

pel qual s’autoritza la comercialització de beta-lactoglobulina (B-lactoglobulina) de 

llet de boví com a nou aliment i es modifica el Reglament d’Execució (UE) 2017/2470. 
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53. Reglament d’Execució (UE) 2022/2535 de la Comissió de 1 de desembre del 2022 

pel qual s’autoritza la comercialització de la forma en pols liofilitzat de micelis 

d’Antrodia camphorata com a nou aliment i es modifica el Reglament d’Execució (UE) 

2017/2470. 

 

54. Directiva (UE) 2022/2561 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre 

del 2022 relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de 

determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera. 

 

Normatives d’organitzacions internacionals que privilegien el castellà  

 

55. Reglament núm. 147 de les Nacions Unides — Disposicions uniformes relatives a 

l’homologació de components mecànics d’acoblament de combinacions de vehicles 

agrícoles [2022/2055]. 

 

 

Aquestes normatives han estat traduïdes del castellà.  

Plataforma per la Llengua, 2023. 

 


