
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU 
 
PERÍODE: 01-11-2020 – 07-11-2020 
 
1.-  BOE  
 
Dilluns 2 de novembre de 2020 
 

• Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la 
qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2021 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13343 
 
Es publica la relació de festes laborals per a l'any 2021 d'àmbit nacional, de comunitat 
autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla 
 
Dimecres 4 de novembre de 2020 
 

• Reial Decret Llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures 
socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al 
sector cultural 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13490 
 
Entrada en vigor: 05.11.2020. 
S'estableixen mesures extraordinàries de protecció per desocupació, incloent un subsidi 
especial d'atur de naturalesa extraordinària, per un termini de noranta dies, per a les 
persones que, en el període d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
van esgotar la prestació, subsidi o ajuda de les s'haguessin beneficiat dins de l'acció 
protectora per desocupació, sense necessitat de complir el termini d'espera ni acreditar 
la carència de rendes, ni l'existència de responsabilitats familiars regulats amb caràcter 
general en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
També es regules mesures de suport i de protecció per desocupació d'artistes i altres 
professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles 
públics 
 

• Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat 
d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es 
declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades 
per la SARS-CoV-2 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13494 
 
Queda prorrogat l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre. 
La pròrroga s'estendrà des de les 00:00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins les 
00:00 hores del dia 9 de maig de 2021, i se sotmetrà a les condicions establertes en el 
Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre i en els decrets que, si escau, s'adoptin en ús 
de l'habilitació conferida per la disposició final primera de l'esmentat Reial Decret 
926/2020, de 25 d'octubre. 
El manteniment de l'estat d'alarma durant aquest període no suposarà automàticament 
l'aplicació de totes les mesures en tot el territori nacional, sinó que, en funció de 
l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, 
cada autoritat competent delegada determinarà la modulació, flexibilització o suspensió 
de les mesures en el seu àmbit territorial. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13343
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2.-  DOGC  
 
Dimecres 4 de novembre de 2020 
 

• DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret 
a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820426.pdf 
 
Entrada en vigor: 05.11.2020 
La disposició planteja la modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, pel 
que fa a l’oferiment de proposta de lloguer social (que afecta als grans tenidors abans 
d’interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per 
impagament de lloguer) i s’estableix: 

• Que els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de l'oferta 
de lloguer social s'han d'interrompre per tal que aquesta oferta pugui ser 
formulada i acreditada. 

 
També s’estableix la suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels 
procediments de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense 
alternativa habitacional, que serà aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma (o d'una 
mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries).  

Aquesta suspensió afectarà les execucions de resolucions judicials que 
comportin el llançament  

o de persones o unitats familiars que estiguin dins dels paràmetres de risc 
d'exclusió residencial previstos en la Llei 24/2015 (persones o unitats 
familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin 
dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial definits en aquesta llei) 

o quan aquestes persones ocupin habitatges provinents dels demandants 
previstos a l'article 5.2 de la dita Llei (que tinguin la condició de gran 
tenidor d’habitatge o siguin una persona jurídica que hagi adquirit després 
del 30 d'abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors 
transmissions, provinents d'execucions hipotecàries, provinents d’acords 
de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de 
compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el 
préstec hipotecari) 

També s’aplicarà aquesta mateixa mesura de suspensió a qualsevol acció 
executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de 
desnonament previstes a la D. Addicional de la Llei 24/2015 (per venciment del 
títol o per ocupació sense títol). En aquests casos, no caldrà acreditar per 
qualsevol mitjà admès en dret que l'ocupació sense títol es va iniciar, com a 
mínim, sis mesos abans de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre 
de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge i serà suficient 
acreditar que l'ocupació s'ha produït amb anterioritat a l'inici de la vigència de 
l'estat d'alarma declarat pel R.D. 926/2020, de 25 d'octubre. 
Als efectes d’aquesta suspensió excepcional i transitòria,  

o la determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres de 
risc d'exclusió social correspon als serveis socials de l'Administració 
pública competent. 

o en cas que el cos de Mossos d'Esquadra o les Policies Locals de 
Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a 
desocupacions d'habitatges de persones o unitats familiars que es trobin 
dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en la Llei 
24/2015 i que ocupin l'habitatge en qualsevol de les circumstàncies 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820426.pdf


previstes en la disposició addicional primera o en l'article 5.2 de la dita llei 
(execucions hipotecàries, desnonaments per impagament de lloguer o 
per venciment del títol o per ocupació sense títol) hauran de sol·licitar 
informe urgent als serveis socials de l'administració pública competent, 
comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal. 

 
• DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 

caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf 

S’estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al Règim Especial 
del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, 
tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una 
empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió 
màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones 
contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, 
el nombre màxim de persones sòcies és de tres. Per altra banda, es preveu la possibilitat 
de fer una convocatòria per al 2021 i, per tant, determina el rendiment net anual a tenir 
en compte de cara a aquesta convocatòria.  
També es preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta als centres especials de treball 
per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, i per 
tal de poder donar el suport a les persones també especialment afectades en aquests 
centres, i preveient una posterior regularització de les quantitats. 
Aquest Decret llei també adopta mesures davant de la situació de vulnerabilitat 
econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèniques, arts 
visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, davant 
la impossibilitat de prestar els seus serveis per raó de decisions de caràcter governatiu 
i la inexistència de protecció social durant bona part de la crisi sanitària 
 
Dijous 5 de novembre de 2020 
 

• DECRET LLEI 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit 
de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre 
la renda de les persones físiques. 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820502.pdf 
 
Aquest Decret llei estableix mesures en l'àmbit tributari sobre l’impost sobre les estades 
en establiments turístics. També modifica la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni. 
Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques s’estableix una deducció 
per obligació de presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques per raó de tenir més d'un pagador.  
Amb efectes de l'1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir 
més d'un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració 
de l'impost es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import 
que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que 
la diferència sigui positiva. 
Aquesta deducció no és aplicable als contribuents que s'hagin acollit o es puguin acollir 
al procediment especial de retencions regulat en l'article 89 A) del Reglament de l'impost 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820502.pdf


sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març. 
 
Divendres 6 de novembre de 2020 
 

• RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la 
convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica 
de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones 
treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els 
efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. 
BDNS 531661). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=885839&language=ca_ES 
 
S’aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació 
econòmica de pagament únic per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les 
persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores 
autònomes que formin part de microempreses davant els efectes de les noves mesures 
adoptades per fer front a la COVID-19 i de la declaració de l'estat d'alarma, que preveu 
l'article primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i es determinen les 
condicions per a obtenir aquest ajut 

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. 

 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 

• Tribunal Constitucional. Ple. Interlocutòria 113/2020, de 22 de setembre de 
2020. Qüestió d'inconstitucionalitat 4833-2019. Inadmet a tràmit la qüestió 
d'inconstitucionalitat 4833-2019, plantejada pel Jutjat del Social núm. 14 de 
Madrid en relació amb l'article 162.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d'enjudiciament civil 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13465 
 
S'inadmet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada. 
L'òrgan judicial que planteja la qüestió considera que l'art. 162.2 LEC, a l'establir que la 
notificació desplega plens efectes als tres dies, encara que l'interessat no hagi accedit 
al seu contingut, vulnera el dret a la tutela judicial efectiva que garanteix l'art. 24.1 CE i 
el dret al descans i a les vacances que consagra l'art. 40.2 CE. Al·lega, a més, que, al 
no respectar el dret al descans, no protegeix el dret a la salut, el que, segons la seva 
opinió, comporta la infracció dels arts. 35 i 43 CE. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885839&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885839&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13465


El tribunal observa que l'òrgan judicial que planteja la qüestió va atorgar aquest tràmit a 
la part demandant i a el ministeri fiscal, però no a la part demandada. Per això, el jutjat, 
al no atorgar tràmit d'audiència a la part demandada, no va evacuar degudament aquest 
tràmit, de manera que no pot considerés complerta l'exigència processal que estableix 
l'art. 35.2 LOTC. 
En el plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat, segons s'aprecia el TC, tampoc 
s'ha realitzat degudament el judici d'aplicabilitat i rellevància, de manera que també per 
aquest motiu ha de ser admesa. En efecte, el paràgraf tercer de l'art. 162 LEC, que 
regula la pràctica de les comunicacions electròniques en el mes d'agost, no guarda 
connexió directa amb el que regulen els dos primers paràgrafs ni és conseqüència del 
que en ells s'estableix. Per poder ser qüestionat davant del tribunal, l'òrgan judicial 
hauria hagut de argumentar específicament que aquesta norma és aplicable a el cas i 
que la decisió del procés depèn de la seva validesa (art. 35.2 LOTC), cosa que no ha 
fet. 
La regulació que estableix el precepte impugnat no vulnera el dret que consagra l'art. 
24.1 CE, ja que concilia el dret a la tutela judicial efectiva de el destinatari de l'acte de 
comunicació -la notificació no és eficaç si no pot accedir al seu contingut per una 
incorrecta remissió o per una deficiència de sistema de notificacions- amb el bon 
funcionament de la administració de Justícia, que exigeix que les resolucions judicials 
siguin eficaces tan aviat com el seu destinatari té la possibilitat de conèixer el seu 
contingut. 
L'òrgan judicial que ha plantejat la qüestió considera, a més, que aquest precepte, a 
l'obligar els advocats i procuradors a estar pendents cada tres dies de les notificacions 
que puguin rebre, vulnera el seu dret al descans i les vacances (art. 40.2 CE) i els 
converteix en «esclaus d'internet». Però el TC no aprecia que l'art. 162.2 LEC, a l'atorgar 
plena eficàcia a la notificació si en el termini de tres dies la seva destinatari no ha accedit 
al seu contingut, lesioni de el dret al descans (art. 40.2 CE) d'aquests treballadors. El 
precepte permet que aquests professionals puguin estar tres dies sense accedir a 
sistema de notificacions, de manera que no han d'estar permanentment connectats a 
Internet, ja que n'hi ha prou amb que accedeixin cada tres dies a sistema de notificacions 
i comprovin si en aquest temps se'ls ha comunicat un nou acte processal. Tenen, per 
tant, un marge de temps en el qual poden exercir el seu dret al descans, sense que 
l'exercici d'aquest dret afecti el compliment de les seves obligacions professionals. 
El mateix TC recorda que la STC 6/2019, de 17 de gener, FJ 6, va establir que l'obligació 
que tenen aquests treballadors de rebre els actes professionals dirigits als seus clients 
no és desproporcionada, «sinó la conseqüència natural de l'exercici d'una activitat 
professional continuada, és a dir, l'estat normal esperable ». Segons s'afirma en 
l'esmentada sentència, «es pot esperar que el professional accedeixi a la seva bústia 
diàriament o gairebé diàriament, no una altra cosa». 
Pel que fa a les vacances, l'apartat tercer de l'art. 162.2 LEC estableix que durant els 
dies del mes agost no es practicaran actes de comunicació per via electrònica als 
professionals de la justícia llevat que siguin hàbils per a les actuacions que 
corresponguin. D'aquesta manera, durant aquest mes -que com a regla general és 
inhàbil a efectes processals (art. 130 LEC) - no es realitzarà aquest tipus de notificacions 
excepte en els supòsits excepcionals en els que aquests dies siguin hàbils per realitzar 
determinats actes processals. Amb aquesta previsió la llei facilita que aquests 
professionals poden prendre vacances al mes d'agost i que, durant aquest temps, llevat 
d'excepcions, no hagin d'atendre obligacions professionals. 
El TC recorda que poden imposar-se límits a el gaudi efectiu de les vacances si aquests 
límits porten causa de les necessitats d'organització de qualsevol activitat laboral o 
apareixen imposats per la necessària protecció d'un interès constitucionalment legítim, 
i són respectuosos amb el principi de proporcionalitat (STC 324/2006, de 29 de 
novembre, FJ 5). El bon funcionament de l'administració de Justícia i la necessitat de 
garantir la tutela judicial efectiva dels que són part en un procés judicial 
 



• Sentència 585/2020, de 6 de novembre. Recurs de cassació 3990/2016. 
Control de abusivitat de la clàusula del préstec hipotecari que incorpora 
l'interès fixat per la normativa sobre finançament de habitatges de 
protecció oficial, referenciat a l'IRPH-Entitats 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-se-pronuncia-sobre-el-caso-de-un-prestamo-hipotecario-en-una-vivienda-de-
proteccion-oficial-referenciado-al-IRPH-Entidades 
 
El Ple de la Sala Primera resol el recurs interposat per un consumidor que s'havia 
subrogat en un préstec concedit per al finançament d'una promoció d'habitatges de 
protecció oficial.  
En l'escriptura de compravenda i subrogació s'havia especificat que el tipus d'interès era 
el resultant d'afegir 0,10 punts a l'interès establert en el RD 801/2005, de 1 de juliol, per 
als préstecs hipotecaris que tinguessin per objecte el finançament d'habitatges de 
protecció oficial, que es calculava sobre l'índex IRPH-Entitats. El prestatari va sol·licitar 
la nul·litat d'aquesta clàusula per considerar, entre altres raons, que no complia els 
paràmetres de control de transparència. Aquesta pretensió va ser desestimada en 
primera i en segona instància i el Ple de la Sala, per unanimitat, ha desestimat el recurs 
de cassació. 
El recurrent al·legava, per justificar la falta de transparència de la clàusula, que no va 
ser advertit de la possibilitat d'obtenir un finançament diferent del contractat. Per 
desestimar el recurs, la sala aplica la doctrina del TJUE i la seva pròpia jurisprudència, 
segons la qual la transparència de les clàusules que defineixen l'objecte principal del 
contracte està vinculada amb la informació que permet al consumidor preveure, sobre 
la base de criteris precisos i comprensibles, la càrrega jurídica i econòmica del contracte,  
però això no suposa que l'entitat bancària tingui una obligació de assessorament sobre 
les diferents possibilitats de finançament. 
En aquest cas, el consumidor es va adherir a una condició general que establia 
l'aplicació del règim de finançament establert i regulat en una norma reglamentària, el 
tipus d'interès ha estat revisat periòdicament des de 2005 per successius acords de 
Consell de Ministres publicats al BOE.  
Aquest conjunt de circumstàncies permet considerar que el prestatari tenia a la seva 
disposició suficient informació sobre els elements que configuraven el finançament que 
contractava i de la càrrega econòmica i jurídica que aquest finançament li suposava. 
En cas que la manca d'informació directa per part de l'entitat creditícia sobre l'evolució 
de l'índex de referència en els dos anys anteriors (criteri al que fa referència la STJUE 
de 3 de març de 2020) es pogués considerar com a determinant de la manca de 
transparència de la clàusula qüestionada, tal manca de transparència no determinaria 
necessàriament la nul·litat de la clàusula. Segons la jurisprudència del TJUE, l'efecte de 
la manca de transparència de les clàusules que defineixen l'objecte principal del 
contracte no és la nul·litat, sinó la possibilitat de realitzar el judici de abusivitat, això és, 
permet valorar si es tracta d'una clàusula que, en contra de les exigències de la bona 
fe, causa, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i 
obligacions de les parts que es derivin del contracte. 
La Sala, al realitzar aquest judici de abusivitat d'acord amb els paràmetres del TJUE, 
conclou que l'oferiment al consumidor d'un préstec sotmès al sistema de finançament 
previst per als habitatges de protecció oficial en el seu normativa reguladora no es pot 
considerar com una actuació del predisponent contrària a les exigències de la bona fe. 
La sentència no comparteix la tesi de el recurs sobre el «caràcter manipulable» de 
l'índex, que està fiscalitzat, en tot cas, per l'administració pública. El recurrent no ha 
justificat que aquest índex sigui més fàcilment manipulable que la resta dels índexs 
oficials i, de fet, l'Euríbor, que és l'índex quina aplicació sol·licita a la demanda, es calcula 
per una entitat privada (EMMI) i en els últims anys la Comissió Europea ha imposat 
fortes sancions per la manipulació tant del Euribor com del Libor. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-el-caso-de-un-prestamo-hipotecario-en-una-vivienda-de-proteccion-oficial-referenciado-al-IRPH-Entidades
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-el-caso-de-un-prestamo-hipotecario-en-una-vivienda-de-proteccion-oficial-referenciado-al-IRPH-Entidades
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-el-caso-de-un-prestamo-hipotecario-en-una-vivienda-de-proteccion-oficial-referenciado-al-IRPH-Entidades


Tampoc pot acceptar-se que la dispar evolució en els anys posteriors de l'IRPH respecte 
d'altres índexs, per causes no atribuïbles a l'entitat bancària, o la manca d'informació 
sobre l'evolució futura de tal índex, causés, al moment de la contractació, en perjudici 
del consumidor, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts contrari a 
les exigències de la bona fe. 
La sentència encara no s’ha fet pública 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
03-11-2020 
 

• REIAL DECRET-LLEI pel qual s'aproven mesures socials complementàries 
per a la protecció per desocupació i de suport a el sector cultural. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201
103.aspx#Empleo 
 

• REAL DECRET pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial 
Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per 
contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201
103.aspx#Alarma 
  
Acords del Govern de la Generalitat 
03-11-2020 
 

• El Govern aprova un Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius 
més vulnerables davant els desnonaments 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/389152/govern-aprova-decret-llei-incrementar-
proteccio-dels-collectius-mes-vulnerables-davant-desnonaments 
 

• El Govern aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes 
 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/389151/govern-aprova-deduccio-lirpf-rendes-mes-
baixes 
  

• El Govern destina més de 9 milions d'euros a una nova línia d'ajuts per a la 
reactivació industrial post-Covid-19 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/389158/govern-destina-mes-9-milions-deuros-
nova-linia-dajuts-reactivacio-industrial-post-covid-19 
 
Parlament de Catalunya 
02-11-2020 
 

• El Ple votarà aquesta setmana dos nous decrets llei amb mesures contra 
la Covid-19 i la lectura única d'una proposició de llei per garantir 
l'assistència psicològica als fills de les víctimes de violència de gènere 
 

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27040
0127 
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04-11-2020 
 

• El Ple valida els decrets llei sobre el lloguer dels locals comercials i sobre 
el pagament a les residències 

 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270400818 
 
FGE 
03-11-2020 
 

• La Fiscalia del Tribunal Suprem assumeix les Diligències d'Investigació 
relatives al Rei emèrit 

 
https://www.fiscal.es/ca/web/fiscal/-/la-fiscal-c3-ada-del-tribunal-supremo-asume-las-
diligencias-de-investigaci-c3-b3n-relativas-al-rey-em-c3-a9rito 
 
Agència Tributària de Catalunya 
03-11-2020 
 

• L'obligatorietat de tramitació electrònica i nou procediment als punts de 
registre de l’Agència Tributària de Catalunya 

 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20201103-obligats-electronica-
registre 
 
CGPJ 
05-11-2020 
 

• El Tribunal Suprem eximeix del requisit de convivència a víctimes de 
violència gènere per cobrar la pensió de viduïtat en parelles de fet 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-exime-del-requisito-de-convivencia-a-victimas-de-violencia-genero-para-
cobrar-la-pension-de-viudedad-en-parejas-de-hecho 
 
Ministeri de Justícia 
05-11-2020 
 

• Zapatero anuncia que Justícia rebrà 410 milions de la UE per a la 
recuperació econòmica de la crisi provocada per la Covid-19 

 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-
comunicacion/noticias-ministerio/zapatero-anuncia-justicia 
 
05-11-2020 
 

• Els aspirants a procurador han realitzat avui la prova d'accés a la professió 
 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292430977096?blobheader=applicatio
n%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3D201105_Pruebas_de_acceso_a_la_procura.pdf&blobheadervalue2=12888127799
20 
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Notícies de premsa 
 
El País 
31-10-2020 
 

• Un miler de persones protesten a Barcelona contra els desnonaments 
durant la pandèmia 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-31/unas-600-personas-se-concentran-en-
barcelona-contra-el-desalojo-de-la-casa-buenos-aires-y-los-desahucios.html 
 
03-11-2020 
 

• Brussel·les castigarà amb multes a les plataformes digitals que tolerin 
continguts il·legals 

 
https://elpais.com/economia/2020-11-02/bruselas-castigara-con-multas-a-las-
plataformas-digitales-que-toleren-contenidos-ilegales.html 
 
03-11-2020 
 

• Catalunya tracta de paralitzar desnonaments amb un decret que no vincula 
els jutges 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-03/cataluna-habilita-una-ayuda-de-2000-
euros-para-un-2-de-sus-autonomos.html 
 
04-11-2020 
 

• Delgado posa sota sospita a la Fiscalia Anticorrupció 
 
https://elpais.com/espana/2020-11-03/delgado-pone-bajo-sospecha-a-la-fiscalia-
anticorrupcion.html 
 
06-11-2020 
 

• El Suprem dóna la raó a la banca i avala les novacions de clàusules sòl en 
les hipoteques 

 
https://elpais.com/economia/2020-11-06/el-supremo-da-la-razon-a-la-banca-y-avala-
las-novaciones-de-clausulas-suelo-en-las-hipotecas.html 
 

• El Suprem estableix que les hipoteques d'habitatge protegit vinculades a 
l'IRPH són transparents i no abusives 
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https://elpais.com/economia/2020-11-06/el-supremo-establece-que-las-hipotecas-de-
vivienda-protegida-vinculadas-al-irph-son-transparentes-y-no-abusivas.html 
 
07-11-2020 
 

• Desheretats per no tenir cura dels seus pares durant la pandèmia 
 
https://elpais.com/economia/2020-11-06/desheredados-por-no-cuidar-de-sus-padres-
durante-la-pandemia.html 
 
El Periódico 
01-11-2020 
 

• Protesta de 9 tribunals per l'elecció del poder judicial 
 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20201101/protesta-tribunal-superior-justicia-
reforma-cgpj-8184931 
 
01-11-2020 
 

• Els experts confien que l'actual coronavirus esdevingui estacional 
 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20201101/los-expertos-confian-en-que-el-
coronavirus-se-convierta-en-estacional-8184648 
 
02-11-2020 
 

• La Generalitat alleugereix l'IRPF de 250.000 contribuents amb ingressos de 
14.000 a 22.000 euros 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20201102/deduccio-irpf-8185159 
 
02-11-2020 
 

• Uns 25.000 joves de Barcelona no van poder pagar el pis durant la 
pandèmia 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20201102/uns-25000-joves-de-barcelona-no-
van-poder-pagar-el-pis-durant-la-pandemia-8185550 
 
02-11-2020 
 

• Les autonomies comencen a demanar el confinament domiciliari, però Illa 
el rebutja 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/sanitat/20201102/asturies-melilla-autonomia-comencen-
demanar-confinament-domiciliari-coronavirus-8186421 
 
03-11-2020 
 

• Simón adverteix que el confinament domiciliari seria per a tot Espanya 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/sanitat/20201103/simon-adverteix-confinament-
domiciliari-coronavirus-seria-per-a-tot-espanya-8188285 
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03-11-2020 
 

• El tancament de botigues i la reducció de la mobilitat pel covid-19 va reduir 
un 44% els furts comercials 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20201103/el-tancament-de-botigues-i-la-
reduccio-de-la-mobilitat-per-la-covid-19-va-reduir-en-un-44-els-furts-comercials-
8187777 
 
04-11-2020 
 

• Els moviments socials pressionen Sánchez perquè aturi els desnonaments 
 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201104/los-movimientos-sociales-por-la-
vivienda-presionan-a-sanchez-para-que-pare-los-desahucios-8188700 
 
05-11-2020 
 

• Revés judicial a Albiol: obligat a reallotjar dues famílies que va deixar al 
carrer 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/badalona/20201105/reves-judicial-a-albiol-obligat-a-
reallotjar-dues-families-que-va-deixar-al-carrer-8190793 
 
05-11-2020 
 

• Aquesta plataforma permet redactar contractes sense necessitat de tenir 
coneixements legals 

 
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20201105/kontrak-contratos-
legales-8190447 
 
05-11-2020 
 

• Els veïns aturen el primer desnonament després del decret 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-05/los-vecinos-paran-el-primer-
desahucio-tras-el-decreto.html 
 
06-11-2020 
 

• Colau porta a un fons inversor a visitar la seva narcofinca de Barcelona 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20201106/colau-porta-un-fons-inversor-a-
visitar-la-seva-narcofinca-de-barcelona-8192359 
 
El Diario.es 
01-11-2020 
 

• Espanya triplica en dos mesos la xifra de morts per coronavirus i 
s'aproxima als 150 diaris 
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https://www.eldiario.es/sociedad/espana-aproxima-150-muertos-dia-coronavirus-lejos-
todavia-pico-invierno_1_6377111.html 
 
Cinco Días 
01-11-2020 
 

• Les novetats fiscals en patrimoni, societats i Socimis 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/31/fondos_y_planes/1604175184_1240
68.html 
 
02-11-2020 
 

• La crisi del Covid llasta l'accés dels joves advocats als bufets 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/30/legal/1604057692_769474.html#?s
ma=newsletter_legal20201102 
 
02-11-2020 
 

• El torn d'ofici exigeix un protocol que garanteixi la seva seguretat sanitària 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/30/legal/1604074428_903659.html#?s
ma=newsletter_legal20201102 
 
05-11-2020 
 

• El Suprem posa límit als excessos d'Hisenda contra els contribuents 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/04/legal/1604512245_725269.html 
 
Betevé 
02-11-2020 
 

• Els jutjats han ordenat mig miler de desnonaments de famílies vulnerables 
en només 40 dies a Barcelona 
 

https://beteve.cat/economia/jutjats-ordenen-mig-miler-desnonaments-families-
vulnerables-40-dies-barcelona/ 
 
06-11-2020 
 

• El Govern català prorroga 15 dies més el toc de queda 
 
https://beteve.cat/societat/generalitat-prorroga-15-dies-novembre-toc-de-queda-
coronavirus/ 
 
06-11-2020 
 

• Confusió entre jutges pel decret contra els desnonaments del govern 
 
https://beteve.cat/societat/confusio-jutges-decret-desnonaments-govern-
generalitat/amp/?__twitter_impression=true 
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El Punt-Avui 
03-11-2020 
 

• El govern prohibeix desnonar en pisos de grans tenidors durant l’estat 
d’alarma fins que s’ofereixi un lloguer social 

 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1873863.html?cca=3 
 
La Vanguardia 
02-11-2020 
 

• L'altra cara del desnonament, per Enric Serra 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201102/49151915357/la-otra-cara-
del-desahucio.html 
 
02-11-2020 
 

• L'activista més veterà de Raval torna contra els desnonaments després 
d'un triple bypass 

 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201102/49151918775/raval-
barcelona-desahucios-activista-veterano-pere.html 
 
02-11-2020 
 

• Les restriccions adoptades fa 15 dies comencen a fer efecte a Catalunya 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201102/49151271774/coronavirus-espana-
cataluna-restricciones-efecto-medidas.html 
 
02-11-2020 
 

• Preocupació al Govern davant els disturbis contra el toc de queda 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201102/49150846744/disturbios-espana-
protestas-negacionistas-coronavirus-ciudades.html 
 
02-11-2020 
 

• Podemos pressiona el PSOE per impedir els desnonaments i els talls de 
subministraments 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201102/49166939795/serra-mayoral-
podemos-psoe-desahucios.html 
 
02-11-2020 
 

• La Generalitat donarà un ajut de 2.000 euros als autònoms 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20201102/49172462010/autonomos-ayuda-
generalitat-camareros-prestacion-trabajadores.html 
 
03-11-2020 
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• Salut fia a les mesures actuals el fre de contagis, però ho veu difícil 

 
lhttps://www.lavanguardia.com/vida/20201103/49186064477/salut-fia-medidas-
actuales-freno-contagios-ve-dificil.html 
 
05-11-2020 
 

• Petició als jutges per complir les normes antidesnonaments 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201105/49250986757/peticion-
jueves-cumplir-normas-antidesahucios.html 
 
05-11-2020 
 

• Iglesias remet una proposta a Calviño per frenar la nova onada de 
desnonaments 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201105/49255896229/ciudadanos-gobierno-
presupuestos-negociacion-ayudas-pymes.html 
 
Expansión 
02-11-2020 
 

• L'Associació de Fiscals proposa 11 mesures per evitar els contagis per 
coronavirus 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/11/02/5fa03013468aeb7b528b45dc.html 
 
04-11-2020 
 

• Les associacions de jutges demanen, davant d'un possible segon 
confinament, que la Justícia no pari 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/11/04/5fa28987468aeb6e3f8b461a.html 
 
05-11-2020 
 

• Fiscals i Advocacia s’uneixen a la crida dels jutges per a no aturar la 
Justícia en la segona onada 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/11/05/5fa42a73468aeb64248b45e4.html 
 
05-11-2020 
 

• Justícia destina 72 milions d'euros a digitalitzar els jutjats 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/11/05/5fa3f445468aeb51298b4598.html 
 
Europa Press 
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03-11-2020 
 

• Capella creu que el nou decret evita "una interpretació diferent" al 
paralitzar desnonaments 

 
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-capella-cree-nuevo-decreto-evita-
interpretacion-diferente-paralizar-desahucios-20201103181235.html 
 
El Confidencial 
03-11-2020 
 

• El PSOE va oferir rebaixar de quatre a dos els vocals de Podem per seduir 
el PP 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/psoe-ofrecio-rebajar-vocales-
podemos-seducir-pp-renovacion-cgpj_2816136/ 
 
03-11-2020 
 

• El Govern retarda una setmana el debat sobre els confinaments 
domiciliaris 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/gobierno-debate-confinamiento-
domiciliario_2817115/ 
 
Blog Hay Derecho / Expansión 
03-11-2020 
 

• Com afecta la qualitat de la justícia a l'emprenedoria a Espanya ?, per Juan 
S. Mora-Sanguinetti 

 
https://hayderecho.expansion.com/2020/11/03/como-afecta-la-calidad-de-la-justicia-al-
emprendimiento-en-espana/ 
 
Segre 
04-11-2020 
 

• El Govern espanyol i les autonomies es donen de 2 a 3 setmanes abans 
d'endurir mesures 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201104/49243590506/gobierno-autonomias-dos-
tres-semanas-antes-endurecer-medidas-coronavirus-confinamiento.html 
 
Voz Pópuli 
04-11-2020 
 

• Associacions feministes s'uneixen contra la "autodeterminació de sexe" 
de Montero 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/feministas-autodeterminacion-
genero_0_1406860471.html 
Confilegal 
04-11-2020 
 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-capella-cree-nuevo-decreto-evita-interpretacion-diferente-paralizar-desahucios-20201103181235.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-capella-cree-nuevo-decreto-evita-interpretacion-diferente-paralizar-desahucios-20201103181235.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/psoe-ofrecio-rebajar-vocales-podemos-seducir-pp-renovacion-cgpj_2816136/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/psoe-ofrecio-rebajar-vocales-podemos-seducir-pp-renovacion-cgpj_2816136/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/gobierno-debate-confinamiento-domiciliario_2817115/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-03/gobierno-debate-confinamiento-domiciliario_2817115/
https://hayderecho.expansion.com/2020/11/03/como-afecta-la-calidad-de-la-justicia-al-emprendimiento-en-espana/
https://hayderecho.expansion.com/2020/11/03/como-afecta-la-calidad-de-la-justicia-al-emprendimiento-en-espana/
https://www.lavanguardia.com/vida/20201104/49243590506/gobierno-autonomias-dos-tres-semanas-antes-endurecer-medidas-coronavirus-confinamiento.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201104/49243590506/gobierno-autonomias-dos-tres-semanas-antes-endurecer-medidas-coronavirus-confinamiento.html
https://www.vozpopuli.com/espana/feministas-autodeterminacion-genero_0_1406860471.html
https://www.vozpopuli.com/espana/feministas-autodeterminacion-genero_0_1406860471.html


• Campo diu que l'avantprojecte de la nova LECrim arribarà 'molt aviat' al 
Consell de Ministres 

 
https://confilegal.com/20201104-campo-dice-que-el-anteproyecto-de-la-nueva-lecrim-
llegara-muy-pronto-al-consejo-de-ministros/ 
 
04-11-2020 
 

• El Col·legi de Procuradors de Madrid iniciarà aquest dilluns la subhasta 
dels actius de Reyal Urbis 

 
https://confilegal.com/20201104-el-colegio-de-procuradores-de-madrid-iniciara-este-
lunes-la-subasta-de-los-activos-de-reyal-urbis/ 
 
05-11-2020 
 

• Poden, els negocis d'hostaleria i restauració, demanar a l'Administració per 
les pèrdues causades per la pandèmia? 

 
https://confilegal.com/20201105-pueden-los-negocios-de-hosteleria-y-restauracion-
demandar-a-la-administracion-por-las-perdidas-causadas-por-la-pandemia/ 
 
05-11-2020 
 

• ¿Interoperabilitat o integració dels sistemes de gestió processal? El 
Ministeri i les 12 conselleries de Justícia davant la decisió 

 
https://confilegal.com/20201105-interoperabilidad-o-integracion-de-los-sistemas-de-
gestion-procesal-el-ministerio-y-las-12-consejerias-de-justicia-ante-la-decision/ 
 
06-11-2020 
 

• Interior aprova un protocol que permet realitzar denúncies telemàtiques 
des del comerç que ha patit un furt 

 
https://confilegal.com/20201106-interior-aprueba-un-protocolo-que-permite-realizar-
denuncias-telematicas-desde-el-comercio-que-ha-sufrido-un-hurto/ 
 
06-11-2020 
 

• "El Suprem retorça i desfigura la doctrina de l'TJUE sobre les clàusules 
abusives", segons Suárez, de Asufin 

 
https://confilegal.com/20201106-el-supremo-retuerce-y-desfigura-la-doctrina-del-tjue-
sobre-las-clausulas-abusivas-segun-suarez-de-asufin/ 
 
07-11-2020 
 

• [Opinió] El Tribunal Suprem rectifica: Declara nul·la la renúncia a reclamar 
la clàusula sòl, per Javier de la Torre 

 
https://confilegal.com/20201107-el-tribunal-supremo-rectifica-declara-nula-la-renuncia-
a-reclamar-la-clausula-suelo/ 
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Ara.cat 
05-11-2020 
 

• Brussel·les augura que l'economia espanyola s'enfonsarà més del doble 
que l'alemanya aquest 2020 

 
https://www.ara.cat/economia/Brusselles-economia-enfonsara-coronavirus-covid-19-
PIB-espanya-alemanya_0_2558144252.html 
 
05-11-2020 
 

• Els concursos de creditors es disparen un 54% a l’estiu 
 
https://www.ara.cat/economia/concursos-creditors-estiu-catalunya-crisi-coronavirus-
covid-19_0_2558744141.html 
 
El Economista 
05-11-2020 
 

• Hisenda prepara una norma perquè la Inspecció entri en els domicilis sense 
avisar 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10870761/11/20/Hacienda-prepara-
una-norma-para-que-la-Inspeccion-entre-en-los-domiliaos-sin-avisar.html 
 
05-11-2020 
 

• El Govern aprova un pla contra les 'mentida news' amb què monitoritzarà 
la informació i podrà requerir als mitjans privats 

 
https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10869840/11/20/El-Gobierno-aprueba-un-
plan-contra-las-fake-news-que-le-permitira-monitorizarla-informacion-y-pedir-
colaboracion-a-los-medios-privados.html 
 
05-11-2020 
 

• L'Administració pot multar en contra del criteri de l'instructor 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10870691/11/20/La-Administracion-
puede-multar-en-contra-del-criterio-del-instructor.html 
 
Público 
05-11-2020 
 

• L'economia catalana creix un 15,7% el tercer trimestre, però acumula una 
caiguda de més del 9% el darrer any 

 
https://www.publico.es/public/l-economia-catalana-creix-15-7-tercer-trimestre-acumula-
caiguda-mes-9-darrer-any.html 
 
Regió 7 
06-11-2020 
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• Catalunya ha superat el pic màxim de contagis en la segona onada de la 
pandèmia 

 
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/11/07/catalunya-ha-
superat-pic-maxim/640893.html 
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