INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU
PERÍODE: 06-10-2019 – 12-10-2019

1.-

BOE

Dimarts 8 d’octubre de 2019
•

Acord de 25 de setembre de 2019, de la Comissió Permanent del Consell
General del Poder Judicial, pel qual s'atribueix al Jutjat de Primera
Instància n.º 10 de Pamplona de nova creació, amb caràcter exclusiu i
excloent, l'especialització en matèria de família.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14356
Es fa públic l'Acord de la Comissió Permanent del CGPJ de 2019.09.25 que s'atribueix
al Jutjat de Primera Instància número 10 de Pamplona de nova creació, l'especialització,
amb caràcter exclusiu i excloent, en el coneixement de la matèria de família, mantenint
la especialització del Jutjat de Primera Instància número 3 a la mateixa matèria, amb
repartiment entre tots dos al 50%.
També s'atribueix al Jutjat de Primera Instància número 8 de Pamplona, amb caràcter
exclusiu i excloent, el coneixement dels assumptes sobre determinació de la capacitat
de les persones, tuteles i internaments.
Els assumptes de la mateixa naturalesa que els que són objecte d'aquest acord
d'especialització i que estiguessin adjudicats als jutjats de primera instància de la
mateixa seu, es continuaran per aquests fins a la conclusió per resolució definitiva,
sense veure afectats pel present acord.
Aquestes mesures produiran efectes des de la posada en funcionament del Jutjat de
Primera Instància n.º 10 de Pamplona, de nova creació, que està prevista per al proper
30 de novembre de el 2019.
Divendres 11 d’octubre de 2019
•

Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la
qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14552
Es disposa la publicació en el BOE de la relació de festes laborals per a l'any 2020
d'àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla, que es fan
constar en l’ Annex de la Resolució.
2.-

DOGC

Sense novetats durant aquest període.

3.-

DOUE

Sense novetats durant aquest període.

4.-

INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS

Sense novetats durant aquest període.

5.-

INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA

Sense novetats durant aquest període.
RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS

6.-

Sense novetats durant aquest període.
INFORMACIONS D’INTERÈS

7.-

Acords del Govern de la Generalitat
08-10-2019
•

El Govern aprova la signatura d'un conveni per a la formació de fiscals i
lletrats a Catalunya

https://govern.cat/gov/notes-premsa/377989/govern-aprova-signatura-un-conveniformacio-fiscals-lletrats-catalunya
CGPJ
07-10-2019
•

Els llançaments derivats d'execucions hipotecàries mantenen la seva
tendència a la baixa i cauen un 32,9 per cent en el segon trimestre de l'any
- També disminueixen, un 6,6 per cent respecte al mateix trimestre de 2018, els
llançaments practicats per impagament de lloguer . Els concursos presentats en
els jutjats mercantils es van incrementar un 11,4 per cent, i els de persones
físiques un 46 per cent. Les demandes per acomiadament augmenten un 9,1 per
cent

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-lanzamientosderivados-de-ejecuciones-hipotecarias-mantienen-su-tendencia-a-la-baja-y-caen-un32-9-por-ciento-en-el-segundo-trimestre-del-ano
09-10-2019
•

Les dissolucions matrimonials es redueixen en un 6,7 per cent durant el
segon trimestre de 2019

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-disolucionesmatrimoniales-se-reducen-en-un-6-7-por-ciento-durante-el-segundo-trimestre-de-2019
10-10-2019

•

Els jutjats i tribunals de tot Espanya registren 1.581.627 de nous assumptes
en el segon trimestre del 2019, una xifra gairebé idèntica a la de fa un any

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-juzgados-ytribunales-de-toda-Espana-registran-1-581-627-de-nuevos-asuntos-en-el-segundotrimestre-de-2019--una-cifra-casi-identica-a-la-de-hace-un-ano
El País
05-10-2019
•

Vol un descompte del 30% en el seu pis? Proveu amb les subhastes
judicials

https://elpais.com/economia/2019/10/03/actualidad/1570102724_524698.html
07-10-2019
•

Els desnonaments per impagament del lloguer cauen per primer cop en
dos anys

https://elpais.com/economia/2019/10/07/actualidad/1570438178_554171.html
Confilegal
05-10-2019
•

El President de l'Audiència Nacional demana que siguin fiscals i no el jutge
els que investiguin delictes transnacionals

https://confilegal.com/20191005-el-presidente-de-la-audiencia-nacional-pide-que-seanfiscales-y-no-el-juez-los-que-investiguen-delitos-transnacionales/
05-10-2019
•

El creixement de l'embús judicial a Vigo multiplica per sis la mitjana
espanyola

https://confilegal.com/20191005-el-crecimiento-del-atasco-judicial-en-vigo-sextuplicala-media-espanola/
05-10-2019
•

La FGE suspèn 10 mesos a l'ex-fiscal en cap de Ourense i adverteix al fiscal
superior de Galícia per retards en un cas d'un exalcalde del PP

https://confilegal.com/20191005-la-fge-suspende-10-meses-al-exfiscal-jefe-de-orensey-advierte-al-fiscal-superior-de-galicia-por-retrasos-en-un-caso-de-un-exalcalde-del-pp/
06-10-2019
•

Llums i ombres de les taules de pensions d'aliments del CGPJ

https://confilegal.com/20191006-luces-y-sombras-de-las-tablas-de-pensiones-dealimentos-del-cgpj/

07-10-2019
•

La nova Llei de Contractes de Crèdit Immobiliari dificultarà impugnar els
préstecs per falta de transparència

https://confilegal.com/20191007-la-nueva-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliariodificultara-impugnar-los-prestamos-por-falta-de-transparencia/
07-10-2019
•

El TJUE rectifica al Suprem: El consumidor pot triar entre el venciment
anticipat del TS o el procediment ordinari

https://confilegal.com/20191007-el-tjue-rectifica-al-supremo-el-consumidor-puedeelegir-entre-el-vencimiento-anticipado-del-ts-o-el-procedimiento-ordinario/
07-10-2019
•

El president del TSXG: Les instruccions 'excessivament dilatades' de les
causes 'danyen la imatge' de la Justícia

https://confilegal.com/20191007-el-presidente-del-tsxg-las-instruccionesexcesivamente-dilatadas-de-las-causas-danan-la-imagen-de-la-justicia/
08-10-2019
•

Llum verda per a la Directiva de protecció dels denunciants de corrupció
de la Unió Europea

https://confilegal.com/20191008-luz-verde-para-la-directiva-de-la-union-europea-deproteccion-de-los-denunciantes-de-corrupcion/
08-10-2019
•

El Tribunal Constitucional es pronunciarà sobre el control judicial dels
laudes arbitrals

https://confilegal.com/20191008-el-tribunal-constitucional-se-pronunciara-sobre-elcontrol-judicial-de-los-laudos-arbitrales/
08-10-2019
•

El Col·legi d'Advocats de Madrid demanda a IBM per 5 milions d'euros i al
Ministeri per 180.000 euros

https://confilegal.com/20191008-el-colegio-de-abogados-de-madrid-demanda-a-ibmpor-5-millones-de-euros-y-al-ministerio-por-180-000-euros/
09-10-2019
•

Dues sentències del Suprem reconeixen la validesa de l'Estatut del Col·legi
de Procuradors de Madrid i el seu Reglament de quota variable

https://confilegal.com/20191009-dos-sentencias-del-supremo-reconocen-la-validez-delestatuto-del-colegio-de-procuradores-de-madrid-y-su-reglamento-de-cuota-variable/
11-10-2019
•

Canàries, Andalusia i Astúries, al capdavant en litigiositat

https://confilegal.com/20191011-canarias-andalucia-y-asturias-a-la-cabeza-enlitigiosidad/
12-10-2019
•

Cada jutge ha de valorar «els riscos», per la seva aparença d'imparcialitat,
de rebre una condecoració de l'Executiu

https://confilegal.com/20191012-cada-juez-debe-valorar-los-riesgos-para-suapariencia-de-imparcialidad-de-recibir-una-condecoracion-del-ejecutivo/
El Confidencial
07-10-2019
•

Santander perd nou de cada 10 sentències del Popular en segona instància

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-07/santander-pierde-nueve-cadadiez-sentencias-popular-audiencia-provincial_2269891/
12-10-2019
•

La banca s'encomana al Suprem per frenar les demandes de les 'revolving'

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-12/banca-encomienda-supremofrenar-demandas-tarjetas-revolving_2279240/
Informativo Jurídico
07-10-2019
•

S'acorda el trasllat de diversos jutjats de primera instància a l'edifici
Gorbea de Madrid

https://informativojuridico.com/se-acuerda-el-traslado-de-varios-juzgados-de-primerainstancia-al-edificio-gorbea-de-madrid-compartirconocimiento/
Cinco Días
07-10-2019
•

Els registradors volen que 'blockchain' sigui un aliat i no un enemic

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/04/legal/1570190780_833984.html
09-10-2019
•

La innovació en el sector legal: sempre al servei del client

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/09/legal/1570624605_325230.html

Parlament de Catalunya
09-10-2019
•

El Parlament modifica el Codi civil per garantir els drets de les persones
amb discapacitat sensorial per fer testament i valida el decret llei sobre
l'impost de begudes ensucrades

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27036
2035
El Diario.es
08-10-2019
•

La Justícia investiga l'accés a dades judicials confidencials per part
d'informàtics del Govern de Madrid

https://www.eldiario.es/politica/investigacion-confidenciales-informaticos-ComunidadMadrid_0_949105232.html
09-10-2019
•

La Justícia obliga a Blackstone a vendre als seus inquilins diversos
habitatges al preu que va pagar a l'Ajuntament de Madrid

https://www.eldiario.es/madrid/Blackstone-inquilinos-viviendas-AyuntamientoMadrid_0_950855857.html
10-10-2019
•

Els inquilins troben una via legal per frustrar el negoci de Blackstone amb
els habitatges que va comprar a Botella

https://www.eldiario.es/madrid/Blackstone-enfrenta-inquilinos-recuperarviviendas_0_951205711.html
Diario de Tarragona
09-10-2019
•

Indignació de funcionaris i advocats amb el nou jutge de família

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Indignacion-de-funcionarios-y-abogadoscon-el-nuevo-juez-de-familia-20191008-0069.html
El Periódico
10-10-2019
•

Paralitzat el desallotjament al Poble-sec de Barcelona d'una finca ocupada
per sis famílies

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191010/bloc-llavors-desalojo-poble-secbarcelona-7674894
10-10-2019

•

Els veïns paralitzen el desnonament de Manuela, símbol del Gòtic

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191010/la-comitiva-judicial-llega-a-casade-manuela-7674982
11-10-2019
•

El Govern en funcions aprova transferir 4.682.000 a les autonomies

https://www.elperiodico.com/es/economia/20191011/el-gobierno-en-funcionesaprueba-transferir-4682-millones-a-las-autonomias-7677193
324.cat
10-10-2019
•

Doble desnonament: els lloguers socials finalitzen i els grans tenidors no
els renoven

https://www.ccma.cat/324/doble-desnonament-els-lloguers-socials-finalitzen-i-elsgrans-tenidors-no-els-renoven/noticia/2954377/
Expansión
10-10-2019
• 'Blockchain' al servei del sector legal
https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2019/10/10/5d9e0f9de5fdea7d6c8b460e.html
El Economista
10-10-2019
•

Els concursos de creditors van caure un 3,1% l'any passat

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10133305/10/19/Los-concursos-deacreedores-cayeron-un-31-el-ano-pasado.html
El Punt – Avui
10-10-2019
•

Justícia denuncia el TSJC al contenciós - Demana que suspengui l’acord de
la sala de govern de no fer judicis penals a Vic i traslladar-los a Manresa

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1677965-justicia-denuncia-el-tsjcal-contencios.html
El Confidencial Digital
10-10-2019
•

"Fàstic i empipament" entre els treballadors dels registres civils

https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/funcionarios/hastio-enfadotrabajadores-registros-civiles/20191010000840003013.html
La Información

10-10-2019
•

El Suprem congela els recursos sobre clàusules sòl renegociades amb
bancs

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/supremo-congelarecursos-clausulas-suelo/6514878/

Altra documentació:
•

La clàusula de venciment anticipat en el contracte de préstec amb garantia
hipotecària: una història interminable. Comentaris a la sentència del TJUE
de 3 d'octubre de 2019
Jesús Sánchez García
Blog Hay Derecho /Expansión - 09-10-2019

https://hayderecho.expansion.com/2019/10/09/la-clausula-de-vencimiento-anticipadoen-el-contrato-de-prestamo-con-garantia-hipotecaria-una-historia-interminablecomentarios-a-la-sentencia-del-tjue-de-3-de-octubre-de-2019/
L'autor comenta la STS de 11 de setembre de 2019 que, a més de resoldre el cas
concret sobre el venciment anticipat en una execució hipotecària, fixa unes pautes
jurisprudencials per als procediments d'execució hipotecària en curs, en els quals no
s'hagi produït encara el lliurament de la possessió a l'adquirent.
Però l'autor comenta la situació que pot generar la nova STJUE de 3 d'octubre de 2019,
assumpte C-260/18, dictada en una qüestió prejudicial plantejada sobre un préstec
hipotecari indexat a una moneda estrangera, perquè en els apartats 52 a 56 delimiten
la importància que ha de concedir-se a la voluntat expressada pel consumidor, respecte
de les conseqüències resultants de l'anul·lació d'un contracte, independentment que el
contracte pugui subsistir o no.
Per això, conclou que la STS de 11 de setembre de 2019, en base als principis de
efectivitat i equivalència comunitaris, haurà d'interpretar d'acord amb la doctrina fixada
pel TJUE en la seva sentència de 3 d'octubre de 2019, assumpte C-260 / 18 i demanar
l'opinió del consumidor quan hagi de procedir-se a la declaració de nul·litat d'una
clàusula de venciment anticipat, subsisteixi o no subsisteixi el contracte de préstec amb
garantia hipotecària.
•

Conseqüències del sobreseïment de l'execució hipotecària
Ignacio Fernández de Senespleda, Magistrat
Diari La Ley, Nº 9493, Secció Tribuna 8 d'octubre de 2019, Wolters Kluwer

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt
MSbF1CTEAAmMDAxNzY7Wy1KLizPw8WyMDQ0tDAwNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMv
NQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAANsQkAVjAAAAWKE
Després de la sentència del Tribunal Suprem de 11 de setembre de 2019, que aborda
la nul·litat del pacte de venciment anticipat dels préstecs, milers d'execucions
hipotecàries que actualment s'estan tramitant als jutjats, han de ser sobresegudes.
El present article pretén únicament posar de manifest algun dels problemes que es
generaran amb el sobreseïment d'aquests procediments.
Així, l'autor es planteja diverses preguntes ¿Què significa el sobreseïment de l'execució
hipotecària? ¿Fins quan es pot sobreseure l'execució? ¿Què passa amb els drets
adquirits en el curs del procediment? A més conclou que la figura -infraregulada - del

sobreseïment de l'execució, juntament amb el fet d'haver establert el lliurament de la
possessió com la fita processal fins a la qual es pot sobreseure l'execució, suposa un
combinat explosiu susceptible de generar una pluralitat de conflictes que no semblen de
fàcil resolució.
Segons l'opinió de l'autor, hagués estat més coherent amb la naturalesa jurídica del
decret d'adjudicació, establir aquesta resolució com la fita processal fins a la qual es pot
sobreseure el procediment d'execució hipotecària, sense perjudici que l'executat pugui
seguir invocant la nul·litat del pacte que sustenta les quantitats reclamades com a
oposició a la interlocutòria de continuació de l'execució d'acord amb l'article 579 de la
LEC.

