
 
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU 
 
PERÍODE: 29-11-2020 – 05-12-2020 
 
1.-  BOE  
 
 
Dimecres 2 de desembre de 2020 
 

• Reial Decret 1049/2020, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reglament 
pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat 
espanyola per residència, aprovat pel Reial Decret 1004/2015, de 6 de 
novembre. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15392 
 
El Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat 
espanyola per residència, aprovat pel Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, inclou 
previsions relatives a la regulació de les proves objectives tant de diplomes d'espanyol 
com a llengua estrangera (DELE), com de coneixements constitucionals i socioculturals 
d'Espanya (CCSE). 
Davant la situació actual, es planteja la urgent necessitat d'adaptar els procediments 
d'administració dels exàmens CCSE i DELE per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola, 
amb la finalitat de continuar, en la mesura del possible, la realització d'aquests. 
Per això es regula la possibilitat de la seva realització de forma remota, per mitjans 
electrònics, amb les mesures de seguretat suficients per a la identificació del candidat i 
el desenvolupament de l'examen. 
 

• Reial Decret 1050/2020, d'1 de desembre, de creació de trenta-tres unitats 
judicials COVID-19 corresponents a la programació de 2020 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15393 
 
La disposició s'aprova per considerar necessari procedir a la creació de 33 noves unitats 
judicials i que puguin dedicar-se totes o algunes d'elles amb caràcter exclusiu a el 
coneixement de procediments associats a la COVID-19, de conformitat amb l'apartat 2 
de l'article 19 de la Llei 3/2020 i que, a més, sigui factible l'efectivitat d'algunes 
d'aquestes unitats judicials a finals d'aquest any. 
Així, es disposa la creació i constitució de 30 nous jutjats i la dotació de 3 places de 
Magistrat/a en òrgans col·legiats, una plaça de magistrat/a en la Sala del Contenciós-
administratiu de l'Audiència Nacional i una plaça de magistrat/a corresponent a l'ordre 
civil i penal per a la Secció 7a de l'Audiència Provincial de Cadis, amb seu a Algeciras, 
i una plaça de Magistrat/a corresponent a l'ordre civil per la Secció 3a de l'Audiència 
Provincial de Valladolid. 
També es transformen els jutjats de primera instància número 4 de Huelva, número 4 
de Jaén i número 3 d'Albacete i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de 
Toledo, en funcionament i que actualment compatibilitzen la matèria del Mercantil, en 
jutjats de Mercantil número 1 de Huelva, número 1 de Jaén, número 1 d'Albacete i 
número 1 de Toledo. 
No es crea cap òrgan judicial nou a Catalunya 
 
 
2.  DOGC  
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15393


 
Dilluns 30 de novembre de 2020 
 

• LLEI 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=887719&language=ca_ES 
 
Entrada en vigor: 01-12-2020 
Es modifica l’article 236-8 del Llibre segon del Codi civil de Catalunya, per tal que –
mentre no es dicti una decisió judicial que dirimeixi la potestat parental– l’assistència i 
l’atenció psicològiques restin fora del catàleg d’actes que requereixen una decisió 
conjunta en l’exercici de la potestat parental. Així, quan hi hagi una sentència 
condemnatòria –mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal– o qualsevol dels 
progenitors estigui sotmès a un procés penal iniciat per haver atemptat contra la vida, la 
integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l’altre 
progenitor o dels fills d’ambdós, n’hi ha prou amb el consentiment del progenitor contra 
el qual s’hagi atemptat perquè els fills menors d’edat puguin rebre l’atenció i l’assistència 
psicològiques. No obstant això, cal informar-ne prèviament el progenitor sotmès a algun 
d’aquests supòsits. En aquest sentit, mentre l’autoritat judicial no es pronunciï sobre les 
mesures cautelars que han de regir la potestat parental, si es compleix algun dels 
supòsits esmentats, no cal el consentiment del progenitor afectat perquè el menor d’edat 
afectat per violència de gènere pugui rebre assistència psicològica. 
 

• RESOLUCIÓ TSF/3037/2020, de 20 de novembre, per la qual es determinen 
les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues 
col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2021 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=887766&language=ca_ES 
 
Aquesta Resolució té per objecte aprovar les activitats preventives que han de 
desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en el territori de 
Catalunya durant l'any 2021, d'acord amb el que disposa l'article 6.2 del Reial decret 
860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció 
protectora de la Seguretat Social que han de dur a terme les mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social. 
Cal remarcar que, entre d’altres es preveuen programes de sensibilització, 
conscienciació i assistència tècnica als treballadors autònoms en l'àmbit de Catalunya, 
un programa d'assistència a les petites i mitjanes empreses, un programa de visites i 
accions que contribueixin a la reducció de la sinistralitat per mitjà del suport tècnic, 
desenvolupament de programes d'actuació de generació de coneixement i informació 
en l'àmbit de Catalunya, un programa de col·laboració per distribuir i difondre material 
de promoció elaborat per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i un programa 
d'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques d'aspectes relacionats amb la millora 
de la prevenció de riscos laborals a les empreses d'àmbit de Catalunya. 
 
 
Dimecres 2 de desembre de 2020 
 

• RESOLUCIÓ EXI/3010/2020, d'11 de novembre, per la qual es fa públic un 
acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887719&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887719&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887766&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887766&language=ca_ES


4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824799.pdf 
 
Es fa públic l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 4/2020, del 
29 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 
Ambdues parts coincideixen a considerar que l'art. 28.2 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, no produirà un increment 
de la massa salarial contrari al que s'estableix en l'art. 3.Quatre del Reial decret llei 
2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions 
en l'àmbit del sector públic, atès que com estableix per al 2020 l'art. 25.8 de la pròpia 
Llei 4/2020, i com resultava en l'exercici 2019 del que es disposa en l'art. 24.4 de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la 
vigència de la qual es va mantenir fins al 2019 a causa de la situació de pròrrogues 
pressupostàries, la Generalitat de Catalunya no atorga als seus empleats ajudes en 
concepte de fons d'acció social, ni tampoc altres ajudes que tinguin la mateixa 
naturalesa i la mateixa finalitat, sense perjudici de la contractació de pòlisses 
d'assegurances per cobrir contingències per accidents dels empleats. 
Amb aquest Acord ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies 
manifestades en relació amb la norma controvertida i conclosa la controvèrsia 
plantejada. 
 

• RESOLUCIÓ EXI/3011/2020, d'11 de novembre, per la qual es fa públic un 
acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 
9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació 
en l'àmbit del dret privat. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824755.pdf 
 
Es fa públic l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, d’iniciar negociacions per resoldre 
les discrepàncies competencials suscitades respecte als articles 1, 3, 4 i 6 de la Llei de 
la Generalitat de Catalunya 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació 
en l'àmbit del dret privat, tot acordant la designació d’un grup de treball per proposar a 
la Subcomissió la solució que escaigui. 
Aquest acord es comunica al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 
33.2 de la LOTC. 
 

• ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el 
calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824908.pdf 
 
Es fixa el calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2021 a Catalunya 
distribuïdes per comarques. També es fan constar els ajuntaments que no han formulat 
proposta de festes locals dins el termini concedit. 
 
 
Dijous 3 de desembre de 2020 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824799.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824755.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824908.pdf


• DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter 
organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 
30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. 

 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf 
Entrada en vigor: 03.12.2020 
Es regula l’habilitació d'infermeres i infermers adscrits a l'ICAM per accedir a les històries 
clíniques en processos d'incapacitat temporal en tràmit 
També s’estableix la comunicació de dades identificatives i de contacte del personal 
dels serveis socials de caràcter residencial al Departament de Salut 
Es determina el Registre de vacunació de Catalunya 
D’altra banda, es modifica l'article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual 
s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-
19, relatiu a l’adopció de mesures cautelars 
Es modifica l'article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, 
referit al tractament de dades 
Es determina que les previsions establertes sobre l’habilitació d'infermeres i infermers 
adscrits a l'ICAM i la comunicació de dades identificatives i de contacte del personal dels 
serveis socials de caràcter residencial al Departament de Salut tindran vigència mentre 
es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. 
 
Dissabte 5 de desembre de 2020 
 

• RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen 
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=888253&language=ca_ES 
 
Entrada en vigor: 07.12.2020 
Mitjançant aquesta Resolució, es prorroguen les mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes 
indicats en els apartats següents d'aquesta Resolució. 
Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que 
n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes 
a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques 
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de 
la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució 
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori 
de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut 
pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució 
SLT/2782/2020, de 19 d'agost. 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la 
Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888253&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888253&language=ca_ES


en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 
Es mantenen les mateixes restriccions que eren vigents fins a la data de publicació 
d’aquesta disposició. 
És important assenyalar la regulació de les actuacions policials: totes les actuacions 
policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur 
a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la 
persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret 
de defensa dels acusats i investigats i el dret a l'assistència lletrada efectiva, a la 
interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació. Per a 
l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de 
les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s'ha de fer, de 
conformitat amb el que disposa l'article 520.2.c) de la Llei d'enjudiciament criminal, 
mitjançant videoconferència. S'ha de facilitar, mitjançant remissió al correu corporatiu 
de la lletrada o lletrat, d'una còpia de l'atestat o, almenys, d'aquells elements de les 
actuacions que siguin essencials per qualificar la legalitat de la detenció o privació de 
llibertat. S'ha de procedir a la presa de manifestació de la persona privada de llibertat 
mitjançant el sistema de videoconferència, i n'ha d'aixecar acta l'instructor, en què es 
faran constar aquestes circumstàncies, acta que ha de ser remesa, juntament amb la 
informació de drets, a la lletrada o lletrat que presta l'assistència, i que ha de retornar 
signats. En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per 
l'autoritat judicial, s'ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de 
comissaries a dependències judicials, amb l'ús intensiu de les eines telemàtiques, de 
conformitat amb l'article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals 
i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia. 
 
3.-  DOUE 
 
Dilluns 30 de novembre de 2020 
 

• Conclusions de Consell - Inversió pública a través de la contractació 
pública: recuperació sostenible i reactivació d'una economia de la UE 
resilient 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2
020%3A412I%3ATOC 
 
El Consell Europeu demana a la Comissió i als Estats membres que col·laborin 
estretament amb el Parlament Europeu, els ens regionals i locals, el Comitè Econòmic i 
Social i el Comitè de les Regions en la consecució de determinats objectius comuns a 
través d'estructures de governança eficaços i una bona coordinació a escala nacional; 
en particular per millorar l'eficiència de la contractació pública per impulsar la 
recuperació i fer front a futures crisis, establir incentius adequats per a la inversió i el 
creixement sostenibles i innovadors a la UE a través de la contractació pública, i 
contribució a una economia de la UE més resilient a través de la contractació pública 
 
Dimecres 2 de desembre de 2020 
 

• REGLAMENT (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 
de 25 de novembre de 2020, relatiu a la cooperació entre els òrgans 
jurisdiccionals dels Estats membres en l'àmbit de l'obtenció de proves en 
matèria civil o mercantil (obtenció de proves) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A412I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A412I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A412I%3ATOC


https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
020%3A405%3ATOC 
 
Entrada en vigor: 22.12.2020. És aplicable a partir de l'1 de juliol de 2022. 
El present Reglament s'aplica en matèria civil o mercantil quan un òrgan jurisdiccional 
d'un Estat membre, de conformitat amb el seu ordenament jurídic intern, sol·liciti: 
a) la pràctica de diligències d'obtenció de proves a l'òrgan jurisdiccional competent d'un 
altre Estat membre, o 
b) l'obtenció de proves directament en un altre Estat membre. 
S'estableix que no se sol·licitarà l'obtenció de proves que no estiguin destinades a 
utilitzar-se en procediments judicials iniciats o que es prevegi incoar. 
L'òrgan jurisdiccional davant el qual es trobi iniciat o es prevegi incoar el procediment 
transmetrà directament a l'òrgan jurisdiccional competent d'un altre Estat membre les 
sol·licituds a l'efecte de l'obtenció de proves. 
Cada Estat membre ha d'elaborar una llista dels òrgans jurisdiccionals competents per 
a l'obtenció de proves de conformitat amb el present Reglament. Aquesta llista 
d'esmentar així mateix l'àmbit de competència territorial i, quan sigui procedent, de 
competència especial d'aquests òrgans jurisdiccionals. 
Cada Estat membre designarà un òrgan central encarregat de: 
a) facilitar informació als òrgans jurisdiccionals; 
b) buscar solucions a qualsevol dificultat que susciti una sol·licitud; 
c) traslladar, a manera d'excepció, una sol·licitud a l'òrgan jurisdiccional requerit a 
instància d'un òrgan jurisdiccional requeridor. 
Es regula la transmissió de les sol·licituds, la seva forma i contingut, la recepció de les 
sol·licituds, l'obtenció de proves per l'òrgan jurisdiccional requerit, l'obtenció directa de 
proves per l'òrgan jurisdiccional requeridor i obtenció de proves per agents diplomàtics 
o funcionaris consulars 
Sens perjudici de les excepcions que s'indiquen, l'execució d'una sol·licitud d'obtenció 
de proves no originarà cap dret a el reemborsament de taxes o despeses 
S'estableix que el Reglament (CE) núm. 1206/2001 queda derogat a partir de la data 
d'aplicació de el present Reglament, excepte l'article 6 del Reglament (CE) núm. 
1206/2001 que queda derogat a partir de la data d'aplicació de l'article 7, que s’indicarà 
més endavant.  
Les referències al Reglament derogat s'entendran fetes a aquest Reglament d'acord 
amb la taula de correspondències que figura en l'annex III d'aquesta disposició. 
S'estableix que l article 31, apartat 3, sobre la comunicació per cada Estat de les altres 
autoritats competents per obtenir proves per a procediments judicials en matèria civil o 
mercantil; i les seves modificacions posteriors que afectin els detalls, s'aplicarà a partir 
del 23 de març de 2022. 
L'article 7, sobre la transmissió de les sol·licituds i d'altres comunicacions s'aplicarà a 
partir del primer dia del mes següent a el període de tres anys després de la data 
d'entrada en vigor dels actes d'execució establerta en l'article 25 pel 23 de març de 2022. 
 

• REGLAMENT (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 
de 25 de novembre de 2020, relatiu a la notificació i trasllat en els Estats 
membres de documents judicials i extrajudicials en matèria civil o 
mercantil («notificació i trasllat de documents») 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
020%3A405%3ATOC 
 
Entrada en vigor: 2020.12.22. És aplicable a partir de 'l'1 de juliol de 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3ATOC


Els articles 5 (sobre mitjans de comunicació que han d'utilitzar els organismes 
transmissors, els organismes receptors i els òrgans centrals), 8 (sobre transmissió de 
documents judicials) i 10 (sobre recepció dels documents judicials per un organisme 
receptor) s'aplicaran a partir del primer dia del mes següent a el període de tres anys 
després de l'entrada en vigor dels actes d'execució a què es refereix l'article 25. 
El present Reglament s'aplica a la notificació i el trasllat transfronterers de documents 
judicials i extrajudicials en matèria civil i mercantil. No s'aplica, en particular, en matèria 
fiscal, duanera o administrativa, o a la responsabilitat d'un Estat membre per accions o 
omissions en l'exercici de la seva autoritat. 
Amb excepció de l'article 7, sobre assistència en la determinació de la direcció, el 
present Reglament no s'aplica quan la direcció de la persona a la qual hagi de notificar-
se o traslladar-se el document sigui desconeguda. 
El present Reglament no s'aplica a la notificació o el trasllat d'un document a l'Estat 
membre del fòrum a un representant autoritzat per la persona a la qual hagi de notificar-
se o traslladar-se el document, sense importar el lloc de residència d'aquesta persona. 
Cada Estat membre ha de designar els funcionaris públics, autoritats o altres persones 
competents per transmetre els documents judicials o extrajudicials que hagin de ser 
notificats o traslladats a un altre Estat membre (en endavant, «organismes 
transmissors»). 
Cada Estat membre ha de designar els funcionaris públics, autoritats o altres persones 
competents per rebre els documents judicials o extrajudicials que siguin procedents d'un 
altre Estat membre (en endavant, «organismes receptors»). 
Els Estats membres podran designar organismes transmissors o receptors diferents, o 
designar un o més organismes encarregats de les dues funcions. Els Estats membres 
federals, els Estats membres en què regeixin diversos ordenaments jurídics i els Estats 
membres que comptin amb entitats territorials autònomes podran designar més d'un 
d'aquests organismes. La designació tindrà efecte durant un període de cinc anys i es 
pot renovar per períodes de cinc anys. 
Cada Estat membre designarà un òrgan central encarregat de: 
a) facilitar informació als organismes transmissors; 
b) buscar solucions a qualsevol dificultat que susciti la transmissió de documents a 
efectes de notificació o trasllat; 
c) expedir, en casos excepcionals, una sol·licitud de notificació o trasllat a l'organisme 
receptor competent prèvia sol·licitud de l'organisme transmissor. 
Es regulen els mitjans de comunicació que han d'utilitzar els organismes transmissors, 
els organismes receptors i els òrgans centrals. 
No es denegaran efectes jurídics als documents que es transmetin a través del sistema 
informàtic descentralitzat, ni es consideraran inadmissibles com a prova en els 
procediments judicials, pel simple fet que estiguin en format electrònic. 
Quan es desconegui la direcció de la persona a la qual hagi de notificar-se o traslladar-
se el document en un altre Estat membre, aquest Estat membre de proporcionar 
assistència per determinar la direcció. 
Es regula la transmissió i notificació o trasllat de documents judicials, els altres mitjans 
de transmissió, notificació o trasllat de documents judicials, la transmissió i notificació o 
trasllat de documents extrajudicials. 
S’estableix que quan es remeti un escrit d'incoació o document equivalent a un altre 
Estat membre a l'efecte de notificació o trasllat segons el present Reglament i el 
demandat no comparegui, no es dictarà sentència fins que s'estableixi que la notificació 
o el trasllat o el lliurament de el document es ha efectuat en temps oportú perquè el 
demandat hagi pogut defensar-se i que: 
a) el document ha estat notificat o s'ha donat trasllat de la mateixa segons un mode 
prescrit pel Dret de l'Estat membre requerit per a la notificació o el trasllat dels 
documents a causes internes i està destinat a persones que es troben en el seu territori, 
o bé 
 



b) el document ha estat efectivament lliurat al demandat o en la seva residència segons 
un mode previst pel present Reglament 
El present Reglament no afectarà l'aplicació de l'article 24 del Conveni de la Haia d'1 de 
març de 1954 relatiu a procediment civil, ni de l'article 13 del Conveni de 25 d'octubre 
de 1980 tendent a facilitar l'accés internacional a la justícia, entre els estats membres 
que siguin part en els mateixos. 
El Reglament (CE) no 1393/2007 queda derogat a partir de la data d'aplicació de el 
present Reglament, amb excepció dels articles 4 i 6 del Reglament (CE) no 1393/2007, 
que queden derogats a partir de la data d'aplicació dels articles 5, 8 i 10 a què es refereix 
l'article 37, apartat 2, del present Reglament. 
Les referències al Reglament derogat s'entendran fetes a aquest Reglament d'acord 
amb la taula de correspondències de l'annex III 
 
Divendres 4 de desembre de 2020 
 

DIRECTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 
de novembre de 2020, relativa a les accions de representació per a la protecció 
dels interessos col·lectius dels consumidors, i per la qual es deroga la 
Directiva 2009/22 / CE 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
020%3A409%3ATOC 
 
Entrada en vigor: 24.12.2020 
Transposició: Els Estats membres adoptaran i publicaran, com a molt tard el 25 de 
desembre de 2022, les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries 
per a complir el que estableix aquesta Directiva. N'han d'informar immediatament a la 
Comissió. Aplicaran aquestes disposicions a partir del 25 de juny de 2023. 
La present Directiva estableix normes per garantir que en tots els Estats membres es 
disposi d'un mecanisme d'accions de representació per a la protecció dels interessos 
col·lectius dels consumidors, al mateix temps que proporciona salvaguardes adequades 
per evitar un exercici abusiu de l'acció processal. Mitjançant l'assoliment d'un alt nivell 
de protecció dels consumidors, la present Directiva té per finalitat contribuir a al bon 
funcionament del mercat interior mitjançant l'aproximació de determinats aspectes de 
les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres en matèria 
d'accions de representació. Amb aquesta finalitat, la present Directiva també persegueix 
millorar l'accés dels consumidors a la justícia. 
La Directiva no impedeix que els Estats membres adoptin o mantinguin en vigor mitjans 
processals de protecció dels interessos col·lectius dels consumidors en l'àmbit nacional. 
No obstant això, els Estats membres han de garantir que a l'almenys un mecanisme 
processal que permeti a les entitats habilitades exercitar accions de representació per 
obtenir tant mesures de cessació com a mesures per rescabalar compleixi la present 
Directiva. L'aplicació de la present Directiva no podrà constituir motiu per a la reducció 
de la protecció dels consumidors en els àmbits als quals s'apliquin els actes legislatius 
que figuren a l'annex I. 
Les entitats habilitades tindran llibertat per triar qualsevol mitjà processal que tinguin a 
la seva disposició en virtut de el Dret de la Unió o nacional per a la protecció dels 
interessos col·lectius dels consumidors. 
La Directiva s'aplica a les accions de representació exercides davant d'actes 
d'empresaris que infringeixin les disposicions de el Dret de la Unió recollides en l'annex 
I, incloses les disposicions de transposició al Dret intern d'aquelles, que perjudiquin o 
puguin perjudicar els interessos col·lectius de els consumidors. La present Directiva 
s'entén sens perjudici de les disposicions del Dret de la Unió recollides en l'annex I. 
S'aplica a les infraccions nacionals i transfrontereres, incloses les que hagin cessat 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A409%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A409%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A409%3ATOC


abans que s'hagi exercitat o hagi conclòs l'acció de representació. No afecta les normes 
del Dret de la Unió o nacional per les quals s'estableixen solucions contractuals o 
extracontractuals a les quals puguin acollir-se els consumidors enfront de les infraccions 
abans indicades. 
Regula les accions de representació, establint les condicions a reunir per entitats 
habilitades per a això, la informació i supervisió d'aquestes entitats habilitades, l'exercici 
d'accions de representació transfrontereres, les mesures de cessació, les mesures per 
rescabalar, el finançament de les accions de representació per obtenir mesures per 
rescabalar i el control sobre aquest finançament, l'admissió d'acords de rescabalament, 
el tractament de la imposició de les costes de l'acció de representació per obtenir 
mesures per rescabalar, la informació a facilitar sobre les accions de representació, la 
creació de bases de dades electròniques per a això i els efectes de les resolucions 
fermes, indicant que els Estats membres han de vetllar perquè les resolucions fermes 
dels òrgans jurisdiccionals o autoritats administratives de qualsevol Estat membre, que 
declarin l'existència d'una infracció que perjudiqui els interessos col·lectius dels 
consumidors puguin ser al·legades per totes les parts com a prova en el context de 
qualsevol altra acció davant els seus òrgans jurisdiccionals o autoritats administratives 
nacionals, per sol·licitar mesures per rescabalar contra el mateix empresari per la 
mateixa pràctica, de conformitat amb la normativa nacional sobre valoració de la prova. 
També preveu, pel que fa a la prescripció, que els Estats membres han de vetllar perquè 
tota acció de representació en curs per obtenir les mesures de cessació tingui l'efecte 
de suspendre o interrompre els terminis de prescripció aplicables respecte dels 
consumidors afectats per l'acció de representació, de manera que no s'impedeixi a 
aquests consumidors l'exercici posterior d'una acció per obtenir mesures per rescabalar 
en relació amb la presumpta comissió de la infracció, a causa del fet que els terminis de 
prescripció aplicables haguessin expirat durant l'exercici de l'acció de representació per 
obtenir aquestes mesures de cessació. Els Estats membres també han de vetllar perquè 
tota acció de representació en curs per obtenir les mesures per rescabalar tingui l'efecte 
de suspendre o interrompre els terminis de prescripció aplicables respecte dels 
consumidors afectats per aquesta acció de representació. 
 

• Conclusions del Consell «L'ordre de detenció europea i els procediments 
d'extradició: reptes actuals i camí a seguir» (2020 / C 419/09) 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_419_R_0009&from=ES 
 
El Consell considera que hi ha marge de millora de la Decisió Marc de Consell, de 13 
de juny de 2002, relativa a l'ordre de detenció europea i als procediments de lliurament 
entre Estats membres (2002/584 / JAI, Decisió marc sobre l'ordre de detenció europea) 
i analitza els àmbits sobre els quals plantejar aquesta millora, que són:  

• Millora de la transposició nacional i l'aplicació pràctica de la Decisió marc. 

• Suport a les autoritats d'execució en la tramitació de les avaluacions dels drets 
fonamentals. 

• Tractament de determinats aspectes de procediment en l'Estat membre 
d'emissió i a l'Estat membre d'execució. 

• Tramitació de les sol·licituds d'extradició de ciutadans de la UE a tercers països. 

• Reforç dels procediments de lliurament de l'ordre de detenció europea en temps 
de crisi. 
 

4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
5.-  INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_419_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_419_R_0009&from=ES


 
Sense novetats durant aquest període. 
 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 

• Interlocutòria de 2 de desembre de 2020 del Jutjat de Primera Instància 
núm. 38 de Barcelona sol·licitant nova petició de decisions prejudicials (C-
125/18), dirigit al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a conseqüència 
de la seva sentència de data de 3 de març de 2020, (assumpte C-125/18), en 
conformitat a l'art. 104.2 de l'RPTJUE 

 
En les actuacions de procediment ordinari en que el TJUE va resoldre la petició de 
decisió judicial prèvia C 125/18, el jutjat de Barcelona planteja una nova petició de 
decisió prejudicial, relativa a l’aplicació de l’Index IRPH, en els següents termes: 
1.- Resulta contrari a l'article 5 de la Directiva 93/13 / CEE, que el professional que 
imposa un índex d'implantació minoritària com l'IRPH en un contracte subscrit amb un 
consumidor, no incorpori al contracte la definició completa de la mateixa tal com ve 
recollida en les normes que el regulen o no lliuri, previ a la subscripció d'aquest, un fullet 
informatiu que reculli la seva anterior evolució? 
2.- La publicació de l'IRPH Caixes en el BOE, salva per a tots els casos les exigències 
de transparència pel que fa a composició i càlcul de l'IRPH Caixes, inclosa l'obligació 
professional d'informar el consumidor contractant respecte de conceptes com «tipus 
d'interès», «índex de referència» o «taxa anual equivalent»? 
3.- Resulta contrari als articles 3, 4.2, 5 i 6 de la Directiva 93/13 / CEE, i en la 
Jurisprudència de l'TUE, a l'efecte dissuasori, un cop constatat que la clàusula IRPH 
Caixes no supera els criteris d'exigència de transparència exigits, realitzar un judici 
posterior de abusivitat per declarar la seva nul·litat? ¿No proporcionar la dada objectiva 
de l'evolució de l'índex durant els 2 últims anys constitueix de per si, que sigui una 
clàusula abusiva i que ha actuat en contra de les exigències de la bona fe, per no facilitar 
la comparativa amb la resta d'índexs? No aplicar un diferencial negatiu, com assenyala 
el Banc d'Espanya, suposa un desequilibri entre els drets i deures de les parts que té 
acollida en l'article 3.1 de la Directiva 93/13 / CEE? 
4.- Resulta contrari als articles 6.1 i 7.1 de la Directiva 93/13 / CEE i en la Jurisprudència 
del TJUE derivada de la STJUE C-260/18, que el jutge nacional que entén que el 
contracte objecte de controvèrsia no pot subsistir sense la clàusula relativa al tipus 
d'interès declarada abusiva no ofereixi a consumidor la possibilitat d'optar entre la 
nul·litat del contracte o la integració de la mateixa? 
5.- ¿Resulta contrari als articles 6.1 i 7.1 de la Directiva 93/13 / CEE i a l'efecte dissuasori 
com a principi comunitari, donada l'alteració insignificant que es donaria en el resultat 
econòmic, que declarada abusiva la clàusula que incorpora índex IRPH Caixes al 
contracte subscrit per un professional i un consumidor, el jutge nacional substitueixi 
aquesta clàusula per una altra que incorpori l'índex IRPH entitats al contracte, tenint en 
compte que tots dos es determinen per idèntic i complex mètode de càlcul i l'ordenament 
nacional contempla aquesta substitució en els supòsits pacífics en què es pretén el 
manteniment de l'equilibri de prestacions entre les parts? 
6.- Els articles 6.1 i 7.1 de la Directiva 93/13 / CEE s'han d'entendre en el sentit que el 
jutge nacional que d'acord amb el seu ordenament intern s'aplica una clàusula supletòria 
a fi d'evitar la nul·litat del contracte en la seva integritat ha de condemnar el professional 
a reintegrar al consumidor la totalitat del que detret en aplicació de la clàusula abusiva 
fins al moment de la substitució, o, per contra, s'han d'entendre en el sentit que el 
professional ha de ser condemnat a reintegrar al consumidor la diferència entre el detret 
en aplicació de la clàusula abusiva i el que hipotèticament hauria cobrat d'haver aplicat 
el tipus substitutiu? 
 
 



7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
01-12-2020 
 

• INFORME sobre l'Estratègia d'Impuls a la Tecnologia 5G - INFORME sobre 
el Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals de la societat, 
l'economia i els territoris. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201
201.aspx#digital 
 

• REIAL DECRET de creació de trenta-tres unitats judicials COVID-19 
corresponents a la programació de 2020. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201
201.aspx#pandemia 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
01-12-2020 
 

• El Govern reformula el Registre de vacunació de Catalunya per incloure-hi 
la vacunació contra la Covid-19 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/390349/govern-reformula-registre-vacunacio-
catalunya-incloure-hi-vacunacio-contra-covid-19 
 
CGPJ 
27-11-2020 
 

• Les demandes de separació i divorci augmenten un 16,6 per cent en el 
tercer trimestre de 2020 després de la paralització dels processos pel 
COVID-19 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-
separacion-y-divorcio-aumentan-un-16-6-por-ciento-en-el-tercer-trimestre-de-2020-
tras-la-paralizacion-de-los-procesos-por-el-COVID-19 
 
30-11-2020 
 

• El nombre de víctimes i denúncies per violència de gènere augmenta en el 
tercer trimestre del 2020 i se situa en nivells similars als dels mesos previs 
al confinament 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-victimas-
y-denuncias-por-violencia-de-genero-aumenta-en-el-tercer-trimestre-de-2020-y-se-
situa-en-niveles-similares-a-los-de-los-meses-previos-al-confinamiento- 
 
01-12-2020 
 

• El CGPJ, el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes es reuneixen 
aquest dimecres per analitzar l'evolució del pla d'especialització de jutjats 
en clàusules abusives 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201201.aspx#digital
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201201.aspx#digital
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201201.aspx#pandemia
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201201.aspx#pandemia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/390349/govern-reformula-registre-vacunacio-catalunya-incloure-hi-vacunacio-contra-covid-19
https://govern.cat/gov/notes-premsa/390349/govern-reformula-registre-vacunacio-catalunya-incloure-hi-vacunacio-contra-covid-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-separacion-y-divorcio-aumentan-un-16-6-por-ciento-en-el-tercer-trimestre-de-2020-tras-la-paralizacion-de-los-procesos-por-el-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-separacion-y-divorcio-aumentan-un-16-6-por-ciento-en-el-tercer-trimestre-de-2020-tras-la-paralizacion-de-los-procesos-por-el-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-separacion-y-divorcio-aumentan-un-16-6-por-ciento-en-el-tercer-trimestre-de-2020-tras-la-paralizacion-de-los-procesos-por-el-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-victimas-y-denuncias-por-violencia-de-genero-aumenta-en-el-tercer-trimestre-de-2020-y-se-situa-en-niveles-similares-a-los-de-los-meses-previos-al-confinamiento-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-victimas-y-denuncias-por-violencia-de-genero-aumenta-en-el-tercer-trimestre-de-2020-y-se-situa-en-niveles-similares-a-los-de-los-meses-previos-al-confinamiento-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-victimas-y-denuncias-por-violencia-de-genero-aumenta-en-el-tercer-trimestre-de-2020-y-se-situa-en-niveles-similares-a-los-de-los-meses-previos-al-confinamiento-


http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-
de-Justicia-y-las-CC-AA-se-reunen-este-miercoles-para-analizar-la-evolucion-del-plan-
de-especializacion-de-juzgados-en-clausulas-abusivas- 
 
02-12-2020 
 

• El CGPJ, Justícia i les comunitats autònomes acorden una pròrroga del pla 
d'especialització de jutjats en clàusules abusives adaptada a les 
necessitats de cada territori 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--Justicia-y-las-
Comunidades-Autonomas-acuerdan-una-prorroga-del-plan-de-especializacion-de-
Juzgados-en-clausulas-abusivas-adaptada-a-las-necesidades-de-cada-territorio 
 
02-12-2020 
 

• Comunicat de la Comissió Permanent 
 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-
Comision-Permanente- 
 
02-12-2020 
 

• El Tribunal Suprem denega la sol·licitud de la Comunitat de Madrid per 
entrar en un pis ocupat il·legalment per una dona víctima de violència de 
gènere i dos fills de curta edat 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-deniega-la-solicitud-de-la-Comunidad-Madrid-para-entrar-en-un-piso-
ocupado-ilegalmente-por-una-mujer-victima-de-violencia-de-genero-y-dos-hijos-de-
corta-edad 
 
03-12-2020 
 

• Els concursos de persones físiques presentats durant el tercer trimestre 
del l'any augmenten un 63,4% com a conseqüència de la crisi econòmica 
causada pel COVID-19 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-Los-concursos-de-
personas-fisicas-presentados-durante-el-tercer-trimestre-del-ano-aumentan-un-63-4---
como-consecuencia-de-la-crisis-economica-causada-por-el-COVID-19 
 
04-12-2020 
 

• El Tribunal Suprem revoca el tercer grau als nou presos de la causa del 
Procés per considerar-lo prematur 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-revoca-el-tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-
considerarlo-prematuro 
 
04-12-2020 
 

• El nombre d'assumptes ingressats en els òrgans judicials va augmentar en 
el tercer trimestre del 2020 un 1,7 per cent respecte a l'any anterior 
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-asuntos-
ingresados-en-los-organos-judiciales-aumento-en-el-tercer-trimestre-de-2020-un-1-7-
por-ciento-respecto-al-ano-anterior 
 
Departament de Justícia 
29-11-2020 
 

• Justícia posa en marxa el segon jutjat de Família a Girona 
 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=393462 
 
Ministerio de Justicia 
01-12-2020 
 

• El Consell de Ministres aprova la creació de 33 nous jutjats per agilitzar i 
accelerar la reactivació de l'activitat judicial 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/20120
1%20El%20Consejo%20de%20Ministros%20aprueba%20la%20creaci%C3%B3n%20
de%2033%20nuevos%20juzgados%20para%20agilizar%20y%20acelerar%20la%20re
activaci%C3%B3n%20de%20la%20actividad%20judicial.pdf 
 
01-12-2020 
 

• Justícia impulsa l'oferta de 300 places d'ocupació pública de jutge i fiscal 
per cobrir les necessitats de l'Administració de Justícia 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/20120
1%20Justicia%20impulsa%20la%20oferta%20de%20300%20plazas%20de%20emple
o%20p%C3%BAblico%20de%20juez%20y%20fiscal.pdf 
 
01-12-2020 
 

• Campo: "Són els pressupostos que necessitem per enfortir el servei públic 
de Justícia i emprendre les reformes estructurals" 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/20120
1%20Comparencia%20presupuestos%20Justicia%202021.pdf 
 
Parlament de Catalunya 
02-12-2020 
 

• El Ple valida quatre nous decrets llei amb mesures per pal·liar els efectes 
de la Covid-19 

 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27040
6719 
 
03-12-2020 
 

• El Ple deroga el decret llei sobre l'habilitació transitòria per continuar la 
prestació del servei d'ITV i aprova sis mocions 
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https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27040
6743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
Ara.cat 
28-11-2020 
 

• Els jutges veuen aplicable el decret català per aturar desnonaments en 
alguns supòsits 

 
https://www.ara.cat/societat/jutges-decret-aturar-desnonaments-aplicar-lloguer-social-
llars-vulnerables-habitatge-acord_0_2571942961.html 
 
30-11-2020 
 

• Els moviments per l'habitatge ocupen la seu d'un gran fons d'inversió a 
Barcelona 

 
https://www.ara.cat/societat/moviments-habitatge-ocupen-fons-inversio-
Barcelona_0_2573142824.html 
 
03-12-2020 
 

• Els llançaments per impagament d'hipoteca o lloguer cauen un 30% a 
l'estiu respecte a l'any anterior 

 
https://www.ara.cat/societat/execucions-hipotecaries-disparen-trimestre-
respecte_0_2574942598.html 
 
04-12-2020 
 

• Sánchez preveu que a finals de primavera hi hagi entre 15 i 20 milions 
d'espanyols vacunats 

 
https://www.ara.cat/societat/espanyols-prefereix-esperar-vacunar-se-
CIS_0_2575542545.html 
 
El Periódico 
28-11-2020 
 

• Desmantellat un narcopis convertit en búnquer a Barcelona 
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https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20201128/pis-droga-bunquer-barcelona-
mossos-8225684 
 
29-11-2020 
 

• Treball limita l'abast de la nova 'Llei Rider' per atraure la patronal 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20201129/treball-limita-labast-de-la-nova-llei-
rider-per-atraure-la-ceoe-8223215 
 
30-11-2020 
 

• Uns 30.000 autònoms ja registrats en el cens per a les ajudes de la 
Generalitat 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20201130/ayudas-autonomos-registro-
8227769 
 
30-11-2020 
 

• Els noms que manegen PSOE i PP per renovar el CGPJ 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201130/jutges-pp-psoe-renovacion-cgpj-
8224983 
 
30-11-2020 
 

• Més de 41.500 dones van patir violència masclista entre juliol i setembre 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201130/violencia-masclista-denuncies-
confinament-8227832 
 
01-12-2020 
 

• Editorial - Urgeix renovar el CGPJ 
 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201201/editorial-urge-renovar-cgpj-8229043 
 
01-12-2020 
 

• Podem xoca amb el PSOE per la renovació del CGPJ 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201201/podem-psoe-xoc-reforma-renovacio-
cgpj-8229903 
 
01-12-2020 
 

• El PP descarta la possibilitat de tancar un acord abans de Nadal per renovar 
el CGPJ 

 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20201201/pp-acuerdo-renovacion-cgpj-
gobierno-podemos-8229404 
 
01-12-2020 
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• Empreses i autònoms podran ajornar les quotes de tres mesos 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20201201/pressupostos-empreses-i-
autonoms-quotes-seguretat-social-8229420 
 
01-12-2020 
 

• L'Eurocambra demana la inclusió del delicte contra la integritat 
constitucional en l'euro ordre 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201201/leurocambra-demana-la-inclusio-del-
delicte-contra-la-integritat-constitucional-en-leuroordre-8230525 
 
03-12-2020 
 

• Catalunya paralitza la desescalada durant altres 15 dies 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201203/catalunya-avancara-fase-dilluns-7-
desescalada-10101393 
 
03-12-2020 
 

• Els lladres actuen en grup en un de cada cinc robatoris violents 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/successos-i-tribunals/20201203/96-victimes-robatoris-
violents-requereixen-mossos-barcelona-10101526 
 
03-12-2020 
 

• Les altres vegades que el PP va bloquejar la justícia 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201203/pp-bloqueig-justiacutecia-10101411 
 
04-12-2020 
 

• Que es podreixin a la presó, per Jordi Nieva-Fenoll 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20201204/podreixin-preso-article-article-jordi-
neva-10113520 
 
04-12-2020 
 

• El Banc d’Espanya alerta que l’economia espanyola és la més exposada al 
‘brexit’ dels grans països de la UE 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20201204/banc-espanya-alerta-economia-
espanyola-10113730 
 
Betevé 
28-11-2020 
 

• Acció Raval demana un fiscal de barri per lluitar contra els narco pisos 
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https://beteve.cat/societat/accio-raval-fiscal-barri-narcopisos/ 
 
29-11-2020 
 

• Detinguts vuit lladres multireincidents, que sumen 154 antecedents en dos 
dies 

 
https://beteve.cat/societat/detinguts-vuit-lladres-multireincidents-a-barcelona-que-
sumen-154-antecedents-en-dos-dies/ 
 
Confilegal 
28-11-2020 
 

• Perills i oportunitats de les últimes sentències sobre IRPH, per Carlos 
Ballugera Gómez 

 
https://confilegal.com/20201128-peligros-y-oportunidades-de-las-ultimas-sentencias-
irph/ 
 
29-11-2020 
 

• Així serà el futur: Judicis i declaracions transcrites per intel·ligència 
artificial en pantalla i descarregables en pdf o Word 

 
https://confilegal.com/20201129-asi-sera-el-futuro-juicios-y-declaraciones-transcritas-
por-inteligencia-artificial-en-pantalla-y-descargables-en-pdf-o-word/ 
 
30-11-2020 
 

• Gabriel María de Diego Quevedo, degà de l'ICPM: «La procura és una 
professió que hauria d'estar present al CGPJ» 

 
https://confilegal.com/20201130-gabriel-maria-de-diego-quevedo-decano-del-icpm-la-
procura-es-una-profesion-que-tendria-que-estar-presente-en-el-cgpj/ 
 
30-11-2020 
 

• Arriaga Associats denuncia l'Estat davant la Comissió Europea per 
'incomplir' la normativa europea en defensa dels consumidors 

 
https://confilegal.com/20201130-arriaga-asociados-denuncia-al-estado-ante-la-
comision-europea-por-incumplir-la-normativa-europea-en-defensa-de-los-
consumidores/ 
 
30-11-2020 
 

• Les associacions reclamen que l'oferta d'accés a la carrera judicial i fiscal 
augmenti de 240 a 300 places 

 
https://confilegal.com/20201130-las-asociaciones-reclaman-que-la-oferta-de-acceso-a-
la-carrera-judicial-y-fiscal-aumente-de-240-a-300-plazas/ 
 
30-11-2020 
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• Els consumidors esperen que la nova Directiva europea de demandes 
col·lectives defensi els seus drets enfront de les grans empreses 

 
https://confilegal.com/20201130-los-consumidores-esperan-que-la-nueva-directiva-
europea-de-demandas-colectivas-defienda-sus-derechos-frente-a-las-grandes-
empresas/ 
 
01-12-2020 
 

• Un home apunyala la jutge de Santa Maria la Real de Neva (Segòvia) 
 
https://confilegal.com/20201201-un-hombre-apunala-a-la-juez-de-santa-maria-la-real-
de-nieva-segovia/ 
 
02-12-2020 
 

• PSOE i Podem registren una proposició perquè el CGPJ no pugui realitzar 
nomenaments d'alts càrrecs judicials estant en funcions 
 

https://confilegal.com/20201202-psoe-y-podemos-registran-una-proposicion-para-que-
el-cgpj-no-pueda-realizar-nombramientos-de-altos-cargos-judiciales-estando-en-
funciones/ 
 
03-12-2020 
 

• El Registre de Impagats Judicials ha aflorat 30 milions d'euros de deute des 
de la seva posada en marxa al maig de 2019 

 
https://confilegal.com/20201203-el-registro-de-impagados-judiciales-ha-aflorado-30-
millones-de-euros-de-deuda-desde-su-puesta-en-marcha-en-mayo-de-2019/ 
 
04-12-2020 
 

• Justícia aborda amb la Sala de Govern del Suprem l'avantprojecte de la 
LECrim i el pla Justícia 2030 

 
https://confilegal.com/20201204-justicia-aborda-con-la-sala-de-gobierno-del-supremo-
el-anteproyecto-de-la-lecrim-y-el-plan-justicia-2030/ 
 
05-12-2020 
 

• El TSJ d'Aragó planteja una qüestió d'inconstitucionalitat pels 
confinaments perimetrals davant el COVID 

 
https://confilegal.com/20201205-el-tsj-de-aragon-plantea-una-cuestion-de-
inconstitucionalidad-por-los-confinamientos-perimetrales-ante-el-covid/ 
 
Diari de Girona 
29-11-2020 
 

• La justícia gironina és reconeguda per la seva excel·lència, por Fernando 
Lacaba Sánchez 
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https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/11/29/justicia-gironina-reconeguda-seva-
excellencia/1076153.html 
 
04-12-2020 
 

• Calviño aposta per revisar l’any que ve tot el sistema 
 
https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2020/12/04/calvino-aposta-revisar-
lany-que/1077025.html 
 
El Diario.es 
29-11-2020 
 

• El Tribunal d'Estrasburg pregunta a Espanya si el Poder Judicial de Lesmes 
va discriminar a una jutgessa en un nomenament 

 
https://www.eldiario.es/politica/tribunal-estrasburgo-pregunta-espana-si-judicial-
lesmes-discrimino-jueza-nombramiento_1_6465402.html 
 
02-12-2020 
 

• Toc de queda a la 1:30, reunions de 10 persones i tancament perimetral: les 
comunitats ratifiquen la proposta de Sanitat per Nadal 

 
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-ratifican-propuesta-sanidad-cerrar-
comunidades-durante-navidad-ampliar-10-reuniones-toque-queda-1-
30_1_6477263.html 
 
04-12-2020 
 

• Què són els neurodrets? El Govern planteja protegir els "processos 
cerebrals" de la tecnologia abusiva 

 
https://www.eldiario.es/tecnologia/son-neuroderechos-gobierno-plantea-primera-vez-
proteger-procesos-cerebrales-tecnologia-invasiva_1_6478246.html 
 
El Economista 
29-11-2020 
 

• Moncloa retarda a juny el repartiment de l'ajuda europea i l'empresa encara 
espera les regles per a l'accés 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10914041/11/20/Moncloa-retrasa-a-
junio-el-reparto-de-la-ayuda-europea-y-la-empresa-aun-espera-las-reglas-para-el-
acceso.html 
 
01-12-2020 
 

• Els jutges perdonen els deutes amb Hisenda als autònoms 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10917728/11/20/Los-jueces-
perdonan-las-deudas-con-Hacienda-a-los-autonomos.html 
 
La Vanguardia 
29-11-2020 
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• Les deslocalitzacions fiscals redueixen els ingressos tributaris de les 
comunitats en benefici de Madrid 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201129/49785698006/fiscalidad-espana-
madrid-comunidades-deslocalizacion.html 
 
30-11-2020 
 

• Una iniciativa antipática, per Carles Casajuana 
 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20201130/49797106495/una-iniciativa-
antipatica.html 
 
01-12-2020 
 

• La Hisenda catalana sanciona 73 canvis ficticis de domicili fiscal 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20201201/49826301683/la-hisenda-catalana-
sanciona-73-canvis-ficticis-de-domicili-fiscal.html 
 
02-12-2020 
 

• PSOE i Podem pactin un decret antidesnonaments que obliga les 
autonomies a oferir un habitatge alternatiu 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201202/49851523971/psoe-podemos-pactan-
decreto-antideahucios-auutonomias-obligadas-dar-vivienda-alternativa.html 
 
04-12-2020 
 

• El Congrés aprova el pressupost amb una inèdita majoria de 188 vots 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201204/49863126532/congreso-aprueba-
presupuesto-inedita-mayoria-188-votos.html 
 
04-12-2020 
 

• El Govern estudia donar ajudes als centres comercials per pal·liar la seva 
"dramàtica" situació 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20201204/49867059504/ayudas-centros-
comerciales-govern.html 
 
El Confidencial 
29-11-2020 
 

• "Vaig estar 579 dies presa per error": la Justícia rebutja el 90% de 
reclamacions pels seus errors 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-29/prision-error-justicia-rechaza-fallos-
judiciales-indemnicaciones_2815940/ 
 
01-12-2020 
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• La incòmoda realitat que s'amaga després del 'dret a reparar' que ha 
aprovat la UE 

 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-12-01/derecho-a-reparar-union-
europea_2853856/ 
 
El País 
30-11-2020 
 

• El Govern ultima la selecció de 20 projectes entre 400 per demanar fons de 
la UE 

 
https://cat.elpais.com/cat/2020/11/29/economia/1606687225_508962.html 
 
30-11-2020 
 

• La reforma del procés penal vista pels jutges 
 
https://elpais.com/espana/2020-11-29/la-reforma-del-proceso-penal-vista-por-los-
jueces.html 
 
30-11-2020 
 

• Tensió al Tribunal Constitucional davant un final de mandat agònic 
 
https://elpais.com/espana/2020-11-29/tension-en-el-tribunal-constitucional-ante-un-fin-
de-mandato-agonico.html 
 
30-11-2020 
 

• A la caça del contribuent que simula viure a Madrid 
 
https://elpais.com/economia/2020-11-29/a-la-caza-del-contribuyente-que-simula-vivir-
en-madrid.html 
 
30-11-2020 
 

• Sanitat ha notificat 9.200 morts al novembre, el mes amb més morts des de 
l'abril 

 
https://elpais.com/sociedad/2020-11-30/sanidad-ha-notificado-9200-fallecidos-en-
noviembre-el-mes-con-mas-muertes-desde-abril.html 
 
01-12-2020 
 

• Editorial - Un gir necessari, però amb garanties 
 
https://elpais.com/opinion/2020-11-30/un-giro-necesario-pero-con-garantias.html 
 
01-12-2020 
 

• El Govern avisa el PP: si no hi ha acord amb el Poder Judicial reprendrà la 
llei per desbloquejar-lo 
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https://elpais.com/espana/2020-12-01/el-gobierno-avisa-al-pp-si-no-hay-acuerdo-con-
el-poder-judicial-retomara-la-ley-para-desbloquearlo.html 
 
02-12-2020 
 

• El Govern paralitzarà els desnonaments per ocupants il·legals de pisos de 
grans propietaris 

 
https://elpais.com/economia/2020-12-02/el-gobierno-acuerda-una-paralizacion-de-los-
desahucios-para-ocupantes-ilegales-de-pisos-de-grandes-propietarios.html 
 
02-12-2020 
 

• Jutge i ministeri fiscal, en la investigació penal, per Ignacio González Vega - 
Magistrat i anterior portaveu de jutgesses i Jutges per a la Democràcia. 

 
https://elpais.com/opinion/2020-12-01/juez-y-ministerio-fiscal-en-la-investigacion-
penal.html 
 
02-12-2020 
 

• Justícia i el CGPJ acorden el tancament dels jutjats especialitzats en 
hipoteques abusives en nou províncies 

 
https://elpais.com/economia/2020-12-02/justicia-y-el-cgpj-acuerdan-el-cierre-de-los-
juzgados-especializados-en-hipotecas-abusivas-en-nueve-provincias.html 
 
02-12-2020 
 

• La gran reforma de la Fiscalia, per José M.ª Mena 
 
https://cat.elpais.com/cat/2020/12/02/opinion/1606923434_910741.html 
03-12-2020 
 

• Un canvi que lliga les mans del Consell i deixa coixa la justícia 
 
https://elpais.com/espana/2020-12-02/un-cambio-que-ata-las-manos-del-consejo-y-
deja-coja-la-justicia.html 
 
03-12-2020 
 

• La justícia anul·la una oposició perquè a una candidata li va saltar una 
actualització de Windows durant l'examen 

 
https://elpais.com/economia/2020/12/03/mis_derechos/1606980225_708097.html 
 
03-12-2020 
 

• Els cinc euros perduts d'Eufemiano Fuentes 
 
https://elpais.com/deportes/2020-12-03/los-cinco-euros-perdidos-de-eufemiano-
fuentes.html 
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04-12-2020 
 

• Espanya és un dels països europeus amb menys contagis en una segona 
onada a diferents velocitats 

 
https://elpais.com/sociedad/2020-12-03/espana-es-uno-de-los-paises-europeos-con-
menos-contagios-en-una-segunda-ola-a-distintas-velocidades.html 
 
04-12-2020 
 

• Espanya és el país europeu amb major concentració bancària en l'última 
dècada 

 
https://elpais.com/economia/2020-12-03/espana-es-el-pais-europeo-con-mayor-
concentracion-bancaria-entre-2008-y-2019.html 
 
04-12-2020 
 

• La Generalitat preveu vacunar 450.000 catalans durant el primer trimestre 
de 2021 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-12-04/la-generalitat-preve-vacunar-a-
450000-catalanes-durante-el-primer-trimestre-de-2021.html 
 
04-12-2020 
 

• Detenen un home per encastar el seu cotxe contra un local seu que havia 
estat ocupat 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-12-04/detienen-a-un-hombre-que-encasto-
su-coche-contra-un-local-suyo-ocupado.html 
 
04-12-2020 
 

• Brussel·les torna a advertir el Govern que "ha de consultar a totes les parts 
rellevants" per reformar el poder judicial 

 
https://elpais.com/espana/2020-12-04/bruselas-vuelve-a-advertir-al-gobierno-de-que-
debe-consultar-a-todas-las-partes-relevantes-para-reformar-el-poder-judicial.html 
 
Expansión 
30-11-2020 
 

• La renovació del CGPJ bloquejada: Campo diu que hi ha acord i el PP ho 
nega 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/11/30/5fc52ab9468aeb34348b457a.html 
 
30-11-2020 
 

• El regal enverinat de les pròrrogues concursals, per Francisco Roldán 
Santias – RSR 
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https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/11/30/5fc42be6468aeb6f0e8b464d.ht
ml 
 
02-12-2020 
 

• Consumidors europeus demanden a Apple per alentir els iPhones antics 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/12/02/5fc77f0c468aeb94778b4754.html 
 
03-12-2020 
 

• Nou paquet d'iniciatives per accelerar la digitalització dels sistemes 
judicials europeus 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/12/03/5fc9112ee5fdeacd0c8b46d1.html 
 
Xataka 
30-11-2020 
 

• Llei de Serveis Digitals (DSA): la gran normativa europea que pot canviar 
internet tal com el coneixem 

 
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/ley-servicios-digitales-dsa-que-
sabemos-gran-proyecto-europeo-que-puede-cambiar-internet-tal-como-conocemos 
 
Catalunya Press 
30-11-2020 
 

• El Govern vol endurir el delicte de desobediència al TC després de 
l'experiència del procés 

 
https://www.publico.es/politica/proces-gobierno-quiere-endurecer-delito-desobediencia-
tribunal-constitucional-experiencia-proces-2017.html 
 
El Punt Avui 
01-12-2020 
 

• Les paperetes i els sobres del 14-F es podran imprimir a casa 
 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1887848-les-paperetes-i-els-
sobres-del-14-f-es-podran-imprimir-a-casa.html 
 
01-12-2020 
 

• Unides Podem retira l’esmena als pressupostos sobre desnonament 
pactada amb ERC i Bildu 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1888205-unides-podem-retira-l-
esmena-als-pressupostos-sobre-desnonament-pactada-amb-erc-i-bidu.html 
 
01-12-2020 
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• Unes 5.800 dones van denunciar violència masclista 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1887930-unes-5-800-dones-van-denunciar-
violencia-masclista.html 
 
01-12-2020 
 

• Editorial - La interinitat de la justícia 
 
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/1887834-la-interinitat-de-la-
justicia.html 
 
01-12-2020 
 

• Lesmes i el poder judicial ja sumen dos anys caducats 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1888026-lesmes-i-el-poder-
judicial-ja-sumen-dos-anys-caducats.html 
 
01-12-2020 
 

• 438 agències de viatges, contra Ryanair 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1887827-438-agencies-de-
viatges-contra-ryanair.html 
 
03-12-2020 
 

• La PAH demana que el decret per aturar desnonaments vagi més enllà de 
l’estat d’alarma 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1889241-la-pah-demana-que-el-
decret-per-aturar-desnonaments-vagi-mes-enlla-de-l-estat-d-alarma.html 
 
Voz Pópuli 
01-12-2020 
 

• La recaptació tributària pateix el major enfonsament en onze anys per la 
crisi 

 
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/recaudacion-tributaria-
espana_0_1415259504.html 
 
01-12-2020 
 

• Juristes denuncien que l'actual procés de renovació del CPGJ s'està 
elaborant amb les llistes de candidats de 2018 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/juristas-renovacion-
cgpj_0_1415259867.html?utm_medium=referral&utm_source=upday 
 
04-12-2020 
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• El 55% dels espanyols prefereix esperar a conèixer els efectes de la vacuna 
abans de posar-se-la 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/espanoles-prefiere-esperar-conocer-
ponersela_0_1416158781.html 
 
Cinco Días 
02-12-2020 
 

• DLA Piper llança un fons de finançament de litigis de 150 milions de lliures 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/02/legal/1606907773_806883.html 
 
Bolsamania 
03-12-2020 
 

• La UE demana no imposar test ni quarantenes per viatjar entre Estats 
membres 

 
https://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/la-ue-demana-no-imposar-
test-ni-quarantenes-per-viatjar-entre-estats-membres--7735878.html 
 
Regió 7 
03-12-2020 
 

• Podem proposa que la sedició només sigui delicte amb armes 
 
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/12/03/proposa-que-sedicio-
nomes-sigui/645677.html 
 
Europa Press 
03-12-2020 
 

• Podem, el PNB i els independentistes exigeixen posar fi a la "imposició" 
del castellà en l'Administració central 

 
https://www.europapress.es/valencia/noticia-podem-pnb-els-independentistes-
exigeixen-posar-fi-imposicio-castella-ladministracio-central-20201203131839.html 
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• Legitimació activa de la comunitat de propietaris en cas d'ocupació il·legal 
de béns immobles  
Alejandro Fuentes-Lojo Rius - Soci de Fuentes-Lojo Abogados. Professor de 
Dret Processal de la UOC. Vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya 
Diari La Ley, Nº 9747, Secció Tribuna, 2 desembre 2020, Wolters Kluwer 

 
 
L'autor analitza el problema de l'exercici d'accions contra els ocupants il·legals d'un 
immoble des de l'òptica de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), en la mesura que els 
perjudicats per aquest il·lícit no són exclusivament els titulars de el bé immoble ocupat, 
estenent-se el perjudici als veïns de tot l'edifici, especialment en aquells casos en què 
el fenomen ocupacional va acompanyat d'actes incívics, insalubritat i danys en el mateix. 
Davant els supòsits d'inacció del titular de l'habitatge ocupat - supòsit molt freqüent quan 
els immobles ocupats són titularitat d'entitats bancàries -, els veïns de l'edifici perjudicats 
es pregunten si la comunitat de propietaris està legitimada per exigir la restitució de la 
possessió a seu legítim posseïdor. Si bé les diferents proposicions de llei que s'han 
formulat en els darrers anys anaven en la línia de reconèixer de forma expressa 
legitimació activa de les comunitats de propietaris en casos d'ocupació il·legal 
d'immobles a través d'una reforma legal que contemplés dit il·lícit com a motiu legal per 
a l'exercici de l'acció comunitària de cessació mitjançant una reforma de l'art. 7.2 de la 
LPH, lamentablement cap d'elles ha acabat prosperant. A la vista de tot això, l'autor es 
planteja si, d'acord amb la normativa vigent, les comunitats de propietaris estan 
legitimades per combatre l'ocupació il·legal de béns immobles. 
La seva conclusió és que per seguretat jurídica seria desitjable que es reformés l'art. 7.2 
de la LPH i el seu homòleg art. 553-40 de el Codi Civil de Catalunya, per reconèixer de 
forma expressa la legitimació de la comunitat de propietaris per exercir l'acció de 
cessació en cas d'ocupació il·legal de finques de l'edifici, però ja en aquest moment són 
molts i sòlids els arguments -que s'indiquen en aquest article- que permeten defensar la 
legitimació d'aquests ens sense personalitat jurídica per combatre el fenomen de 
l'ocupació il·legal de béns immobles per la via civil. El principi pro actione i de tutela 
judicial efectiva també aconsellen que davant un il·lícit que perjudica no solament als 
titulars de el bé immoble, sinó també a la resta de veïns de l'edifici, es reconegui 
legitimació activa a la comunitat de propietaris representada pel seu president, i fins i 
tot, als comuners en nom propi i en benefici d'aquesta última, quan no hi hagi l'oposició 
expressa de la resta de comuners. 
 

• Anàlisi del lloguer social a l'article 5 de Llei 24/2015, de 29 de juliol 
Victòria Climent Esteve 
Lletrada de l'Administració de Justícia 
Diari La Ley, Nº 9748, Secció Tribuna, 3 de Desembre de 2020, Wolters Kluwer 

 
L'autora analitza el requisit de l'oferiment de lloguer social contingut en l'article 5.2 de la 
Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Estudia la situació patida per l'accés a l'habitatge de persones 
vulnerables com a conseqüència de la crisi de 2008; la proposta que va formular el referit 
article per pal·liar la referida tragèdia habitacional, i les diverses vicissituds per les quals 
ha transitat aquell fins a l'actualitat. 
Conclou plantejant tres propostes i incorpora una addenda que fa esment de el nou 
decret llei 37/2020, de 3 novembre, que modifica la llei 24/2015. 
En les seves conclusions es mostra favorable al fet que, pel que fa a el requisit de 
procedibilitat, es reconsiderin els criteris d'unificació de les audiències provincials de 
Girona i Barcelona, per evitar la manca d’eficàcia de la norma, és a dir, el compliment 
dels fins buscats pel legislador. 



Pel que fa a el desplegament de la seva efectivitat en una fase posterior a la fase de 
llançament considera que la norma s'ha d'implementar com a criteri uniforme per a 
sustentar les decisions de suspensió de llançaments. No obstant això, indica que la 
norma pateix de falta de concreció i necessitaria un major desenvolupament. S'ha 
d'aconseguir que la previsió legal no sigui una mera declaració de bones intencions 
desproveïda d'una efectiva plasmació en la realitat. Així, s'haurien de tenir per objecte 
l'atribució de la competència de l'operador jurídic a què correspon realitzar el control 
dels pressupostos i requisits de l'oferiment de lloguer social, la determinació de si aquest 
s'ha de verificar dins el procediment judicial o de forma extrajudicial i el règim de 
recursos davant d'una decisió desfavorable. 
També considera que els poders públics han d'assumir la seva responsabilitat per 
garantir l'accés a l'habitatge mitjançant l'articulació de polítiques socials justes, perquè 
és inacceptable que la protecció de el dret a l'habitatge quedi en mans de la pressió 
popular i / o mediàtica i de grups d'activistes. 
També indica que per implementar de forma òptima els lloguers socials que compensin 
l'escassetat d'ajudes públiques, és imprescindible impulsar una tasca multidisciplinar i 
enfortir el treball conjunt dels jutjats i els serveis socials. 


