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• LLEI 3/2021, de 12 d’abril, per la qual s'adopten mesures complementàries, 
en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (BOE del 13 
d’abril de 2021) 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5771 
 
Entrada en vigor: 13.04.2021.  
Pel que fa a les mesures extraordinàries per a la protecció de l'ocupació i la interrupció 
del còmput de la durada màxima dels contractes temporals (establertes en els arts. 2 i 
5) mantindran la seva vigència fins el 31 de maig de 2021. 
La llei estableix els centres i serveis sanitaris i socials que fins que les autoritats 
sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, s'entendran en tot cas com a serveis essencials 
per a la consecució de tal finalitat, qualsevol que sigui la titularitat, pública o privada, o 
el règim de gestió, directa o indirecta, 
També estableix com a mesura extraordinària per a la protecció de l'ocupació que no es 
podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de 
l'acomiadament la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de 
producció en què s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de 
jornada previstes en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 
Es determinen les mesures extraordinàries de desenvolupament de l'article 25 del referit 
Reial decret llei 8/2020, per agilitzar la tramitació i abonament de prestacions per atur, 
concretant-les en el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per 
desocupació, per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de 
contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els articles 22 i 23 
del Reial decret llei. 
També s'estableix la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de 
relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests 
contractes, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès, en 
cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores 
afectades per aquestes. 
Es regula la limitació de la durada dels expedients temporals de regulació d'ocupació 
basats en les causes que preveu l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març 
per oferir una solució conjunta a les diferents eventualitats que, a nivell de tramitació, 
s'estan suscitant tant per a l'entitat gestora de les prestacions d'atur, com per a les 
autoritats laborals, amb motiu de l'increment dels expedients de regulació temporal 
d'ocupació sol·licitats i comunicats per les empreses. Així, es pretén aclarir el límit 
temporal de les resolucions tàcites recaigudes en els expedients de regulació temporal 
d'ocupació sol·licitats per força major, en els quals el silenci, que és positiu, no pot 
suposar una durada màxima diferent que l'aplicable a les resolucions expresses , que 
se circumscriuen a la vigència de l'estat d'alarma. 
D'altra banda, s'estableixen les previsions sobre règim sancionador i reintegrament de 
prestacions indegudes. També s'estableix la data d'efectes de les prestacions per 
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desocupació derivades dels procediments basats en les causes referides en els articles 
22 i 23 del Reial decret llei 8/2020. 
S'introdueix una modificació de l'article 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, 
relatiu a la contractació, a l'objecte d'ampliar la tramitació d'emergència per a la 
contractació de tot tipus de béns o serveis que necessiti l'Administració General de l' 
Estat per a l'execució de qualssevol mesures per fer front a l'COVID-19, previst en el 
mateix, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el lliurament dels 
fons necessaris per fer front a les despeses que genera l'adopció de mesures per a la 
protecció de la salut de les persones davant de l'COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, 
si resultés necessari. L'esmentat article també es modifica amb la finalitat de completar-
lo i de fer més efectiva la contractació, els lliuraments de fons, així com els pagaments, 
en l'àmbit de l'Administració en l'exterior per facilitar les mesures que s'adoptin per la 
mateixa davant de l'COVID -19. 
 

• LLEI 4/2021, de 12 d’abril, per la qual es regula un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin 
serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context 
de la lluita contra el COVID-19 (BOE del 13 d’abril de 2021) 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4166 
 
Aquesta llei és conseqüència de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març una vegada va ser convalidat, però no se li ha 
incorporat cap modificació a el text inicial. 
Es regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte aliè, de 
caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril de al 2020 
(ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en 
empreses o entitats de el sector públic o privat que desenvolupen les activitats no 
essencials qualificades com a tal a l'annex. El permís comportarà que les persones 
treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar 
prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials. La 
recuperació de les hores de treball es diu que es podrà fer efectiva fins al 31 de 
desembre de 2020 
S'exceptua de l'aplicació d'aquesta llei a les persones treballadores que tinguin el seu 
contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant 
serveis a distància. 
Estableix la possibilitat que les autoritats competents delegades, en el seu àmbit de 
competència, puguin modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les 
activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable preveu aquest article 
i els seus efectes. 
En les disposicions transitòries s'estableixen excepcions puntuals i limitades per a 
aquelles activitats que es puguin veure perjudicades de manera irremeiable o 
desproporcionada pel permís estableix aquesta llei i per al personal d'activitats de 
transport que es trobi realitzant un servei en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei. 
Per la seva banda, en les disposicions addicionals s'estableixen previsions específiques 
per a empleats públics i personal amb legislació específica pròpia, serveis essencials de 
l'Administració de Justícia i altres col·lectius. 
 

• Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de 
societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, i altres normes financeres, pel que fa a el foment de la implicació a 
llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5773 
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Entrada en vigor: 3 de maig de 2021 
Aquesta Llei té per objecte transposar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 
2017/828 de el Parlament Europeu i de Consell de 17 de maig de 2017 per la qual es 
modifica la Directiva 2007/36 / CE pel que fa a el foment de la implicació a llarg termini 
dels accionistes en les societats cotitzades. 
Modifica diverses lleis: Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió 
Col·lectiva. (Se suprimeix el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 de l'art. 46.1, 
s'introdueixen els arts. 47 ter i 47 quater); Codi de Comerç; Text refós de la Llei de 
societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol; 
Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, 
altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats 
d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de 
novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva. (S'introdueixen dos nous articles 67 bis i 
67 ter); Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes; Text refós de la Llei del 
Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre; i Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. (S'afegeix una lletra d) a l'art. 93.1). 
La llei incorpora novetats normatives en matèria de govern corporatiu i de funcionament 
dels mercats de capitals. Així, es modifica el primer apartat de 'l'article 225 del Text refós 
de la Llei de societats de capital per reforçar el deure de diligència dels administradors, 
d'acord amb les exigències de la bona govern corporatiu. També, el primer apartat de 
l'article 529 bis del Text refós de la Llei indicada per establir que els consellers de les 
societats cotitzades han de ser necessàriament persones físiques. Aquesta modificació 
obeeix a raons de transparència i bon govern corporatiu. D'altra banda, la Llei introdueix 
les «accions de lleialtat» amb vot addicional, permetent a les societats cotitzades 
contemplar-les en els seus estatuts socials. D'aquesta manera, es permet que els 
estatuts atorguin drets de vot addicionals a les accions que hagi mantingut la seva titular 
ininterrompudament durant un període de temps mínim de dos anys. 
A més, es modifica el codi de Comerç per avançar en la promoció i foment de la 
participació dels treballadors en les empreses 
La llei també introdueix una sèrie de modificacions en la pròpia Llei de societats de 
capital amb l'objectiu principal de fer més simples i àgils els processos de captació de 
capital en el mercat per part de societats cotitzades i de companyies amb accions 
admeses a negociació en sistemes multilaterals de negociació. D'una banda, es redueix 
de quinze a catorze dies naturals, el termini mínim per a l'exercici de el dret de 
subscripció preferent. D'altra banda, per a l'exclusió de el dret de subscripció preferent 
en societats cotitzades, es requereix amb caràcter general l'informe de l'expert 
independent que preveu l'article 308, sempre que el consell d'administració elevi una 
proposta per emetre accions o valors convertibles amb exclusió de l' dret de subscripció 
preferent per un import superior al 20 % del capital. Això implica que, per a emissions 
per import inferior a l'20% del capital, se suprimeix amb caràcter general l'exigència 
d'informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes designat pel Registre 
Mercantil, l'abast i virtualitat és menys rellevant en els augments de capital de societats 
cotitzades. L'informe de l'expert només caldrà en dos casos excepcionals: d'una banda, 
quan el valor de mercat no resulti prou representatiu de la valor raonable i, d'una altra, 
quan l'interès social exigeixi, no només l'exclusió de el dret de subscripció preferent, 
sinó també l'emissió de les noves accions a un preu inferior a el valor raonable. La 
societat cotitzada, podrà, no obstant això, obtenir voluntàriament l'informe. 
Pel que fa a la delegació en els administradors de la facultat d'augmentar el capital amb 
exclusió de el dret de subscripció preferent, es limita a un màxim de l'20% del capital i 
es distingeix la figura del capital autoritzat de la mera atribució als administradors de la 
facultat de fixar la data i altres condicions de l'augment. 
Es permet amb caràcter general el lliurament i transmissió de les noves accions un cop 
atorgada l'escriptura d'execució de l'augment i abans de la inscripció. Això sense 
perjudici de la inscripció posterior de l'augment de capital que, com la de la pròpia 
constitució de la societat, segueix naturalment sent obligatòria. Igualment, se suprimeix 



per a les societats cotitzades la necessitat de fer constar en l'acord d'emissió la 
possibilitat de subscripció incompleta com a requisit per a l'eficàcia de l'augment. 
Pel que fa a les ampliacions de capital es preveu que el règim modificat proposat sigui 
també aplicable a les companyies les accions es negocien en sistemes multilaterals de 
negociació, així com a les que emetin noves accions en les ofertes dirigides a la seva 
admissió a negociació a mercats regulats o a la seva incorporació a aquests sistemes. 
Es tracta de facilitar que aquestes puguin igualment captar capital en el mercat de la 
manera més eficient. 
A més, es modifica l'article 495, que clarifica el règim legal aplicable a les societats 
espanyoles exclusivament cotitzades en mercats de valors estrangers. 
D'altra banda, es modifica la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, per a 
incloure l'informe anual de remuneracions dels consellers entre la informació l'existència 
de comprovar l'auditor a l'analitzar l'informe de gestió de les societats cotitzades. 
S'adapta el Text refós de la Llei del Mercat de Valors al Reglament (UE) núm. 2017/1129 
de Parlament Europeu i de Consell, de 14 de juny de 2017, sobre el fullet que s'ha de 
publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat i 
pel qual es deroga la Directiva 2003/71 / CE. S'eleva a 8 milions d'euros de l'import en 
les ofertes públiques de venda a partir de el qual és obligatori elaborar i publicar fullet, 
llevat del cas de el sector d'entitats de crèdit, per a les que el llindar ha de romandre en 
cinc milions d'euros atenent a la complexitat de la seva activitat i estructura com a 
emissors. A més, la CNMV tindrà la facultat d'exigir fullet quan l'emissió no superi els 
llindars esmentats, i la complexitat de l'emissor o de l'instrument financer en qüestió així 
ho aconsellin. S'adapta el canal de comunicació d'infraccions a la CNMV per incloure 
l'esmentat Reglament europeu entre les matèries l'incompliment pot ser objecte de 
comunicació; la consideració de la CNMV com a autoritat competent, a la qual a més es 
reconeix explícitament la seva responsabilitat en l'autorització del fullet. 
També se suprimeix l'article 120 del Text refós de la Llei del Mercat de Valors per 
eliminar l'obligació de les empreses les accions cotitzen en mercats regulats de publicar 
informació financera trimestral. No obstant això, es modifica també l'article 234.2, relatiu 
a les facultats d'intervenció de la CNMV, amb la finalitat que aquesta pugui exigir la 
publicació d'informacions de caràcter trimestral en l'exercici de la seva funció de 
comprovació de la informació periòdica. 
També regula aquesta Llei les obligacions dels administradors de comunicar 
participacions significatives d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 
596/2014 de el Parlament Europeu i de Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre l'abús de 
mercat, de tal manera que ja no cal que comuniquin aquestes participacions d'acord 
amb l'article 125.5 del Text refós de la Llei del Mercat de Valors. Així s'evita la duplicitat 
de l'obligació d'informació per part dels administradors, 
Es modifica la disposició addicional setena del Text refós de la Llei del Mercat de Valors 
per a exceptuar de l'obligació d'elaborar l'informe anual de govern corporatiu a les 
entitats emissores de valors diferents de les societats anònimes cotitzades. 
Finalment, es modifica la disposició addicional setena del Text refós de la Llei de 
societats de capital per actualitzar l'enumeració de preceptes que es consideren normes 
d'ordenació i disciplina de mercat de valors i que, per tant, es troben sota la supervisió 
de la CNMV. 
S'estableix un règim transitori específic per a l'aplicació de les modificacions en la Llei 
de societats de capital 
 
Dimecres 14 d’abril de 2021 
 

• Ordre DSA / 353/2021, de 9 d'abril, per la qual s'aprova el model per a 
transmetre informació per part de les comunitats autònomes i ciutats de 
Ceuta i Melilla a l'objecte de conèixer i avaluar l'eficàcia de les mesures 
proposades pels seus serveis socials per atendre les situacions de 
vulnerabilitat. 



 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5933 
 
S’aprova el model per a la transmissió, per part de les CC.AA. i ciutats de Ceuta i Melilla, 
de les comunicacions rebudes, els informes emesos, el termini d'emissió d'aquests i les 
mesures socials adoptades a l'objecte de conèixer i avaluar l'eficàcia de les mesures 
proposades pels seus serveis socials per atendre les situacions de vulnerabilitat a què 
es refereixen articles 1 i 1 bis de el Reial Decret Llei 11/2020 , de 31 de març, en 
compliment del que disposa el punt 2 de la disposició addicional primera de Reial Decret 
Llei 37/2020, de 22 de desembre. 
 

• Ordre HAC / 348/2021, de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per 
assignació d'ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que 
disposa el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març , de mesures 
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la 
pandèmia de la COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5866 
 
Aquesta ordre desenvolupa els criteris per a l'aplicació de l'article 3 de l'RDL 5/2021, 
que preveu el marc bàsic dels requisits d'elegibilitat i dels criteris per a la fixació de la 
quantia de les ajudes directes a autònoms i empreses amb la finalitat de donar suport la 
solvència de el sector privat, mitjançant la provisió a les empreses i autònoms d'ajudes 
directes. 
 
Dijous 15 d’abril de 2021 
 

• Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es publica 
la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de 
Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General de Cadastre, per la 
qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la 
representació gràfica d'immobles en documents notarials 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5949 
 
Entrada en vigor: 15 d'abril de 2021 
Es fa pública la resolució conjunta de 29 de març de 2021, de la Direcció General de 
Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General de Cadastre, per la qual 
s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica 
d'immobles en documents notarials 
S’estableix la forma en què s'incorporaran les representacions gràfiques als instruments 
públics, així com els procediments de comunicació telemàtica d'aquestes 
representacions gràfiques. 
També es determina que la precisió mètrica absoluta o de posicionament de la 
cartografia cadastral és, amb caràcter general, la derivada de l'escala d'obtenció de la 
cartografia bàsica que ha servit per a la seva elaboració, sense perjudici de situacions 
especials; i el marge de tolerància i identitat gràfiques. 
S'inclou la previsió de la forma d'incorporació de representacions cadastrals a l'efecte 
d'aconseguir la coherència documental i gràfica cadastral, l'esmena de discrepàncies 
gràfiques. 
De la mateixa manera, es preveu la forma en què el notari ha de comunicar al cadastre 
la modificació física de les parcel·les., Com també en supòsits d'ocupació en planta de 
les construccions, quan el notari autoritzi una escriptura de declaració o d'ampliació 
d'obra nova acabada. També es preveu que el Cadastre facilitarà un servei de 
certificació de parcel·les sotmeses a règim de propietat horitzontal, que inclourà la seva 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5933
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5866
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5949


geometria i identificador, a l'objecte de conèixer les parcel·les sobre les quals hi hagi 
inscrit un règim de propietat horitzontal. 
S'estableixen els casos en què el Cadastre facilitarà, a sol·licitud del notari, un servei de 
comunicació de referències cadastrals de les parcel·les o béns immobles resultants 
Es preveu el document d'especificacions tècniques per garantir les comunicacions entre 
els notaris i la Direcció General de Cadastre i el protocol intern de bones pràctiques per 
facilitar una gestió harmonitzada dels expedients de coordinació. 
 

• Acord de 8 d'abril de 2021, de la Comissió Permanent de Consell General 
del Poder Judicial, pel qual s'aprova mantenir la modificació de el règim de 
prestació de servei de guàrdia als partits judicials de l'Almunia de Doña 
Godina, Ejea de los Caballeros i Tarazona, establerta per Acord de 24 de 
setembre de 2020 i d'1 d'octubre de 2020, a l'empara del que preveu l'article 
48.2 i 3 del Reglament 1/2005, de 15 de setembre, dels aspectes accessoris 
de les actuacions judicials . 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6020 
 
Es fa públic l'acord de la Comissió Permanent de l'CGPJ del 8 d'abril de 2021, que 
informa favorablement la proposta de la Sala de Govern de l'TSJ d'Aragó, relativa a 
l'agrupació de jutjats per guàrdia de caps de setmana alterns en els partits judicials de 
l'Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros i Tarazona, amb caràcter definitiu una 
vegada verificada l'eficàcia de l'agrupació en la prestació de servei de guàrdia. 
També s'acorda mantenir la modificació de el règim de prestació de servei de guàrdia 
als partits judicials de l'Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros i Tarazona, 
establerta per acord de la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial de 
data 24 de setembre de 2020 (nombre 2.35, corregit per acord nombre 2.30 d'1 d'octubre 
de 2020), a l'empara del que preveu l'article 48.2 i 3 del Reglament 1/2005 de 15 de 
setembre, dels aspectes accessoris de les actuacions judicials, determinant les 
condicions en què es durà a terme 
 
Dissabte 17 d’abril de 2021 
 

• Ordre INT / 361/2021, de 15 d'abril, per la qual es mantenen els controls a la 
frontera interior terrestre amb Portugal, restablerts amb motiu de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

 
Es prorroguen els controls restablerts temporalment a la frontera interior terrestre amb 
Portugal des del 17 d’abril de 2021 fins a les 00:59 h de l’1 de maig de 2021, tot 
determinant a quines persones es permetrà, excepcionalment, l'entrada al territori 
espanyol 
 

• Ordre SND / 363/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroga l'Ordre SND / 
181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena a què s'han de 
sotmetre les persones procedents de països de risc, durant la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 

 
Es prorroguen els apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND / 181/2021, de 2 de 
març, sobre les condicions de quarantena a què s'han de sotmetre les persones 
procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, que regula que les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat a la 
República Federativa del Brasil, la República de Sud-àfrica, República de Botswana, 
Unió de Comores, República de Ghana, República de Kenya, República de Moçambic, 
República Unida de Tanzània, República de Zàmbia, República de Zimbabwe, 
República del Perú i República de Colòmbia a qualsevol aeroport situat a Espanya, amb 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6020


o sense escales intermèdies, hauran de guardar quarantena durant els deu dies 
següents a la seva arribada, o durant tota la seva estada a Espanya si aquesta fos 
inferior a aquest termini, i podent suspendre-la el setè dia si la persona se li realitza una 
prova diagnòstica d'infecció activa amb resultat negatiu. Queda exceptuat del que 
preveu l'Ordre el personal aeronàutic necessari per dur a terme les activitats de transport 
aeri. 
La vigència d’aquesta pròrroga és des de les 00:00 h del 20 d’abril fins a les 24:00 h del 
3 d maig de 2021 
 
2.  DOGC  
 
Dilluns 12 d’abril de 2021 
 

• ORDRE JUS/77/2021, de 7 d'abril, per la qual es determina la data d'entrada 
en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial 
de Falset 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897789 
 
S'estableix el dia 2 de juny de 2021 com a data d'entrada en funcionament de la unitat 
processal de suport directe de Falset. 
El personal al servei de l'Administració de justícia afectat pel procés d'acoblament de 
l'oficina judicial en aquest partit judicial serà nomenat i adscrit als nous llocs de treball 
amb efectes des de l'1 de juny de 2021. 
 

• ORDRE JUS/78/2021, de 7 d'abril, per la qual es determina la data d'entrada 
en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial 
de Solsona 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897818 
 
S'estableix el dia 1 de juny de 2021 com a data d'entrada en funcionament de la Unitat 
Processal de Suport Directe de Solsona. 
El personal al servei de l'Administració de justícia afectat pel procés d'acoblament de 
l'oficina judicial en aquest partit judicial serà nomenat i adscrit als nous llocs de treball 
amb efectes des de la data assenyalada. 
 
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 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897789
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897818


• Interlocutòria de 29 de gener de 2021. Tribunal Suprem, Sala Tercera del 
Contenciós-administratiu, Secció 1ª. Recurs de revisió contenciós-
administratiu 175/2009 - CADUCITAT DE LA INSTÀNCIA. APLICACION A LA 
JURA DE COMPTES 

 
La resolución desestima el recurs de revisió interposat pel Procurador dels Tribunals 
contra el decret de la LAJ de 23 de novembre de 2020 pel qual es declara la caducitat 
de la petició de jura de comptes; decret que es confirma en la seva integritat, sense fer 
imposició de costes. 
A la secció s'ha seguit peça separada de Compte jurada de procurador, sent l'última 
actuació duta a terme per aquesta secretària la diligència i data 28 d'octubre de 2019, 
notificada a l'interessat en el mateix dia, sense que s'hagi dut a terme cap activitat 
processal en el termini d'un any. Per escrit de procurador instant de la jura de comptes 
presentat en data 13 de novembre, insta l'esbrinament patrimonial. 
El Tribunal recorda que l'article 237 LEC determina l'abandonament de la instància en 
tota classe de judicis si, malgrat l'impuls d'ofici, no es produeix activitat de dos anys 
estant el plet en primera instància, o en el d'un any, si estigués pendent de segona 
instància o de cassació. 
Recorda la doctrina de la Sala Primera del TS, que s'ha pronunciat a favor de l'aplicació 
d'aquest precepte a les sol·licituds de Jura de Comptes, perquè encara que els arts. 34 
i 35 de la LEC (com abans el 411 LEC de 1881) no fixen un límit temporal per a la seva 
presentació, la naturalesa incidental de la Jura de comptes respecte del procediment 
principal de què porta causa exigeix que la qüestió de la caducitat s'examini amb 
referència al procediment, a més que "pensar que el silenci de la LEC al respecte suposa 
que no existeix aquest límit temporal pot resultar absurd a l'intèrpret, quan es contradiu 
amb la pròpia justificació de la seva existència, si el legislador estableix un tràmit 
privilegiat , afectat pel principi de sumarietat, en atenció, precisament, a possibilitar el 
cobrament immediat, resulta una conclusió il·lògica pensar que pugui ser promogut en 
qualsevol moment posterior al litigi, sine die ". 
També indica que, tal com ha afirmat el Tribunal Constitucional, STC 110/2003, "en els 
procediments de jura de compte no es tracta de protegir interessos subjectius o 
personals en profit dels professionals legitimats per promoure'ls, sinó que les obligacions 
que com a cooperadors amb l'Administració de Justícia han complert dins del procés, 
tinguin dins el mateix la via adequada per reintegrar-se de les despeses i 
contraprestacions, el que permet abreujar el procediment per al seu reintegrament dins 
el mateix procés en què s'han produït i davant el mateix jutge que ha de resoldre ", 
afirmacions que reforcen el caràcter incidental d'aquest tipus de reclamacions. I com 
incident de l'procés en què se suscita, el termini de caducitat previst per al procés 
principal en el qual es formula opera també com a límit dins el qual s'ha d'efectuar la 
sol·licitud de jura (i -afegeix-- les seves incidències o vicissituds una vegada produïda 
tal sol·licitud), al marge de l'efectivitat de l'termini de prescripció, de naturalesa 
substantiva. 
El procediment privilegiat per a l'exacció de la minuta detallada de procurador, o dels 
honoraris de lletrat, regulats en els arts. 34 i 35 LEC no dóna lloc a un procés d'execució 
ni constitueix l'obertura d'actuacions executives, per l'evident raó que en ella no es 
persegueix l'execució del que decidit en la resolució que conclou el procés principal, sinó 
la satisfacció dels honoraris o drets dels professionals que intervenen en aquest enfront 
del seu propi client o poderdant. De manera que no es pot invocar l'art. 239 LEC com a 
fonament de la improcedència d'aplicació de l'institut de la caducitat de la instància en 
la jura de comptes. " 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
13-04-2021 



 
 

• El Govern referma l'aposta per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya 
com a organisme de resolució de conflictes per vies extrajudicials 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/403904/govern-referma-laposta-junta-arbitral-
consum-catalunya-organisme-resolucio-conflictes-vies-extrajudicials 
 

• El Govern inicia la consulta pública sobre la normativa vinculada al pla de 
gestió de l'aigua per al període 2022-2027 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/403906/govern-inicia-consulta-publica-sobre-
normativa-vinculada-al-pla-gestio-laigua-al-periode-2022-2027 
 

• El Govern destina 4 milions a reforçar els ajuts directes a establiments de 
restauració de centres comercials tancats per la Covid-19 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/404104/govern-destina-4-milions-reforcar-ajuts-
directes-establiments-restauracio-centres-comercials-tancats-covid-19 
 
CGPJ 
12-04-2021 
 

• El Tribunal Suprem remet al TSJ de Catalunya la causa contra Laura Borràs 
després de la seva baixa com a diputada de Congrés 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-remite-al-TSJ-de-Catalunya-la-causa-contra-Laura-Borras-tras-su-baja-
como-diputada-del-Congreso 
 
12-04-2021 
 

• La pendència dels jutjats de clàusules abusives va mantenir el 2020 la 
tendència a la baixa tot i la paralització de l'activitat judicial pel Covid-19 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-pendencia-de-los-
Juzgados-de-clausulas-abusivas-mantuvo-en-2020-la-tendencia-a-la-baja-pese-a-la-
paralizacion-de-la-actividad-judicial-por-el-Covid-19 
 
13-04-2021 
 

• El Tribunal Suprem anul·la el nomenament de dos magistrats de la Sala 
Cinquena per l'omissió de tres informes preceptius fixats en les bases de 
la convocatòria 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-anula-el-nombramiento-de-dos-magistrados-de-la-Sala-Quinta-por-la-
omision-de-tres-informes-preceptivos-fijados-en-las-bases-de-la-convocatoria 
 
16-04-2021 
 

• L'Audiència de Barcelona condemna a penes de fins a 31 anys de presó a 
tres dels quatre processats per agressió sexual múltiple a Sabadell 
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
de-Barcelona-condena-a-penas-de-hasta-31-anos-de-prision-a-tres-de-los-cuatro-
procesados-por-agresion-sexual-multiple-en-Sabadell 
 
Síndic de Greuges 
12-04-2021 
 

• El Síndic demana d'intensificar les eines de cooperació per fer possible una 
aplicació plena de la Llei de de transparència per part de totes les 
administracions 

 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=7723 
 
Agència Tributària de Catalunya 
12-04-2021 
 

• Noves funcionalitats de tramitació telemàtica disponibles a la seu 
electrònica 

 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210412-noves-fun 
 
Ministerio de Justicia 
12-04-2021 
 

• Espanya selecciona als seus set Fiscals Europeus delegats 
 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/21041
2%20Fiscales%20Europeos%20Delegados.pdf 
 
Defensor del Pueblo 
14-04-2021 
 

• El Defensor reclama una regulació estatal "exhaustiva i detallada" per a l'ús 
de pistoles Táser 

 
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/armas-descarga-electrica/ 
 
Autoritat Catalana de la Competència 
14-04-2021 
 

• Programa Anual d'Actuacions de Promoció de la Competència per al 2021 
 
http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20201216_consulta_publica_programa_anual_ac
tuacions_promo_comp 
 
15-04-2021 
 

• Fem publica la nostra memòria d'activitat corresponent a l'any 2020 
 
http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20210407_memoria_acco_2020 
 
Consejo General del Notariado 
15-04-2021 
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• Pugen la compravenda d'habitatge, els préstecs i la constitució de noves 
societats 

 
https://www.notariado.org/portal/-/suben-la-compraventa-de-vivienda-los-
pr%C3%A9stamos-y-la-constituci%C3%B3n-de-nuevas-
sociedades?redirect=%2Fportal%2F 
 
CGPE 
16-04-2021 
 

• La Comunitat de Madrid i el Consell General de Procuradors d'Espanya 
signen un conveni que garanteix el pagament de torn d'ofici per a 2021 

 
https://www.cgpe.es/la-comunidad-de-madrid-y-el-consejo-general-de-procuradores-
de-espana-firman-un-convenio-que-garantiza-el-pago-del-turno-de-oficio-para-2021/ 
 
Tribunal Constitucional  
16-04-2021 
 

• El TC desestima el recurs d'empara electoral presentat pel Partit Popular i 
Toni Cantó i Agustín Conde, en defensa del seu dret de sufragi actiu 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_036/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2036-2021.pdf 
 
CNMC 
16-04-201 
 

• La CNMC informa sobre la transposició de la normativa que modificarà la 
regulació dels serveis professionals 

 
https://www.cnmc.es/prensa/IPN-directiva-servicios-profesionales-20210416 
 
Texto del Informe: 
 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3412651_11.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
El Periódico 
10-04-2021 
 

• Permès el desplaçament justificat entre Andorra i Catalunya 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210410/andorra-desplacament-barcelona-
malgrat-confinament-comarcal-11646474 
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11-04-2021 
 

• Les oenagés demanen reforços per detectar el maltractament infantil que 

queda ocult 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210411/oeneges-demanen-reforcos-detectar-
maltractament-11570086 
 
11-04-2021 
 

• Detingut el lladre més actiu de Barcelona, de 22 anys i amb 113 detencions 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20210411/preso-lladre-mes-actiu-barcelona-
11648535 
 
12-04-2021 
 

• Els disturbis per Hasél van costar 1,1 milions a Barcelona 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20210412/disturbis-hasel-van-costar-milio-
euros-danys-carrers-barcelona-11651182 
 
13-04-2021 
 

• Deu projectes d'inversió absorbiran el 70% dels fons europeus 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210413/pedro-sanchez-projectes-inversion-
fons-europeus-11652874 
 
13-04-2021 
 

• L'oposició al complet demana a Govern una "alternativa" legislativa a 
l'estat d'alarma 

 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210413/socios-gobierno-sanchez-alternativa-
estado-alarma-congreso-11652697 
 
13-04-2021 
 

• El Govern promet a Brussel·les lligar les pensions a l’esperança de vida 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210413/govern-promet-bruselles-lligar-
pensions-11654010 
 
13-04-2021 
 

• El Govern afirma que té competències per pilotar les restriccions 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210413/govern-soste-competencies-pilotar-
restriccions-11653732 
 
14-04-2021 
 

• El Govern amplia tres mesos la prohibició dels desnonaments de lloguer 
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https://www.elperiodico.com/es/politica/20210414/gobierno-ampliacion-moratoria-
antidesahucios-alquiler-coronavirus-11654634 
 
14-04-2021 
 

• El certificat europeu de vacunació no serà un passaport que garanteixi la 
mobilitat 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20210414/certificat-europeu-vacunacio-
sera-passaport-11655718 
 
14-04-2021 
 

• La prescripció dels abusos a nens començarà a comptar quan la víctima 
tingui 35 anys 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210414/prescripcio-abusos-nens-35-anys-llei-
infancia-11654971 
 
14-04-2021 
 

• L’IPC va escalar al març a l’1,3%, l’augment més gran en gairebé dos anys, 
per la llum i la gasolina 
 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210414/ipc-marc-2021-11654615 
 
14-04-2021 
 

• Una jutge investiga si és delicte tenir funcionaris interins de per vida 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210414/jutge-prevaricacio-generalitat-
funcionaris-interins-catalunya-11655554 
 
14-04-2021 
 

• El Senat deroga la pena de presó per coaccions dels piquets a les vagues 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210414/senat-deroga-pena-carcel-
coaccions-11656259 
 
15-04-2021 
 

• El Govern central tranquil·litza les autonomies: podran tancar els seus 
territoris un cop acabi l’estat d’alarma 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210415/govern-tranquillitza-autonomias-
podran-tancar-territoris-11657300 
 
15-04-2021 
 

• El Congrés dóna llum verda a la llei de protecció a la infància 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210415/congres-llei-proteccion-infancia-
11656942 
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El País 
10-04-2021 
 

• L'embolic de les hipoteques vinculades a l'IRPH, una altra vegada en mans 
de la justícia europea 

 
https://elpais.com/economia/2021/04/09/mis_finanzas/1617979163_776340.html 
 
11-04-2021 
 

• Denunciar abusos a menors, un calvari judicial 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-11/denunciar-abusos-a-menores-un-calvario-
judicial.html 
 
12-04-2021 
 

• El Constitucional decidirà sobre el 'Procés' sense els seus experts en dret 
penal 

 
https://elpais.com/espana/2021-04-12/el-constitucional-decidira-sobre-el-proces-sin-
sus-expertos-en-derecho-penal.html 
 
12-04-2021 
 

• Madrid no ha cobrat ni una de les sancions imposades en el vigent estat 
d'alarma 

 
https://elpais.com/espana/2021-04-12/madrid-no-ha-cobrado-ni-una-de-las-sanciones-
impuestas-en-el-vigente-estado-de-alarma.html 
 
12-04-2021 
 

• La càrrega dels jutjats de clàusules abusives tot just es va reduir un 1,9% 
el 2020 

 
https://elpais.com/economia/2021-04-12/la-carga-de-los-juzgados-de-clausulas-
abusivas-apenas-se-redujo-un-19-en-2020.html 
 
13-04-2021 
 

• Les set claus de la reforma fiscal que Montero ha encarregat als experts 
 
https://elpais.com/economia/2021-04-13/las-siete-claves-de-la-reforma-fiscal-que-
montero-ha-encargado-a-los-expertos.html 
 
13-04-2021 
 

• El Govern es resisteix a prorrogar l'alarma i fia tot a la vacunació 
 
https://elpais.com/espana/2021-04-13/el-gobierno-se-resiste-a-prorrogar-la-alarma-y-
fia-todo-a-la-vacunacion.html 
 
13-04-2021 
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• Catalunya considera "prematur" plantejar la fi de l'estat d'alarma 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-04-13/cataluna-considera-prematuro-
plantear-el-fin-del-estado-de-alarma.html 
 
13-04-2021 
 

• La reforma laboral promesa a Brussel·les deixarà només tres tipus de 
contractes 

 
https://elpais.com/economia/2021-04-13/la-reforma-laboral-prometida-a-bruselas-
dejara-solo-tres-tipos-de-contratos.html 
 
13-04-2021 
 

• Espanya preveu 10 milions d'euros per treure a prostitutes del carrer i 
promou perseguir els proxenetes 

 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-13/espana-preve-10-millones-de-euros-para-
sacar-a-prostitutas-de-la-calle-y-promueve-perseguir-a-los-proxenetas.html 
 
13-04-2021 
 

• Vuit tancaments de negocis per cada cinc obertures 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-04-13/ocho-cierres-de-negocios-por-cada-
cinco-aperturas.html 
 
14-04-2021 
 

• Brussel·les fia la seva estratègia d'immunització a les vacunes de Pfizer 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-14/bruselas-fia-su-estrategia-de-inmunizacion-a-
las-vacunas-de-pfizer.html 
 
14-04-2021 
 

• Més català a Perpinyà que a Fraga, per Rudolf Guerra 
 
https://cat.elpais.com/cat/2021/04/14/cultura/1618386817_260219.html 
 
14-04-2021 
 

• L'OCDE demana al Govern que aprofiti la reforma fiscal per acabar amb 
exempcions i deduccions 

 
https://elpais.com/economia/2021-04-14/la-ocde-pide-al-gobierno-que-aproveche-la-
reforma-fiscal-para-acabar-con-exenciones-y-deducciones.html 
 
14-04-2021 
 

• L'FMI demana als governs europeus que gastin més en famílies i empreses 
per accelerar la recuperació 
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https://elpais.com/economia/2021-04-14/el-fmi-pide-a-los-gobiernos-europeos-que-
gasten-mas-en-familias-y-empresas-para-acelerar-la-recuperacion.html 
 
15-04-2021 
 

• El Govern identifica sis grans plans estratègics per a l'economia 
 
https://elpais.com/economia/2021-04-15/el-gobierno-identifica-seis-grandes-planes-
estrategicos-para-la-economia.html 
 
15-04-2021 
 

• El que no sabem del pla de recuperació 
 
https://elpais.com/economia/2021-04-15/lo-que-no-sabemos-del-plan-de-
recuperacion.html 
 
16-04-2021 
 

• Només un 13% de l'habitatge protegit construït en l'últim lustre s'ha dedicat 
al lloguer 

 
https://elpais.com/economia/2021-04-16/solo-un-13-de-la-vivienda-protegida-
construida-en-el-ultimo-lustro-se-ha-dedicado-al-alquiler.html 
 
17-04-2021 
 

• Centenars d'empreses reclamen indemnitzacions per les restriccions a 
Catalunya 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-04-17/cientos-de-empresas-reclaman-
indemnizaciones-por-las-restricciones-en-cataluna.html 
 
Confilegal 
10-04-2021 
 

• El CGPJ avala la implantació de les guàrdies de 24 hores als partits 
judicials de A Coruña i Vigo 

 
https://confilegal.com/20210410-el-cgpj-avala-la-implantacion-de-las-guardias-de-24-
horas-en-los-partidos-judiciales-de-a-coruna-y-vigo/ 
 
12-04-2021 
 

• La Comissió de Seguiment del Barem presentarà al Congrés una proposta 
de reforma de la normativa a la tardor 

 
https://confilegal.com/20210412-la-comision-de-seguimiento-del-baremo-presentara-al-
congreso-una-propuesta-de-reforma-de-la-normativa-en-otono/ 
 
12-04-2021 
 

• El 97,9% de les 97.450 sentències sobre clàusules abusives notificades 
durant 2020 van ser favorables al client 
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https://confilegal.com/20210412-el-979-de-las-97-450-sentencias-sobre-clausulas-
abusivas-notificadas-durante-2020-fueron-favorables-al-cliente/ 
 
14-04-2021 
 

• La Justícia valida el Reglament de quotes del Col·legi de Procuradors de 
Madrid en una sentència 

 
https://confilegal.com/20210414-la-justicia-valida-el-reglamento-de-cuotas-del-colegio-
de-procuradores-de-madrid-en-una-sentencia/ 
 
14-04-2021 
 

• El TS reitera que els terminis de caducitat de la instància són aplicables a 
les reclamacions d'honoraris d'advocats i procuradors 

 
https://confilegal.com/20210414-el-ts-reitera-que-los-plazos-de-caducidad-de-la-
instancia-son-aplicables-a-las-reclamaciones-de-honorarios-de-abogados-y-
procuradores/ 
 
16-04-2021 
 

• L'ICPM va escoltar les propostes del PP a Justícia per a Madrid i, al seu 
torn, va exposar les millores que s’haurien de realitzar 

 
https://confilegal.com/20210416-el-icpm-escucho-las-propuestas-del-pp-en-justicia-
para-madrid-y-a-su-vez-expuso-las-mejoras-que-deberian-realizarse/ 
 
La Vanguardia 
11-04-2021 
 

• La versió de la víctima, per Llúcia Ramis 
 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210411/6642224/version-victima.html 
 
11-04-2021 
 

• De "grans propietaris" i els conceptes borrosos, per Carme Trilla 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210411/6638315/grandes-
propietarios-conceptos-borrosos.html 
 
13-04-2021 
 

• Escrivá proposa de pagar fins a 12.000 euros per any de retard en la 
jubilació 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210413/6646558/escriva-proposa-pagar-
fins-12-000-euros-per-any-retard-jubilacio.html 
 
13-04-2021 
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• Després de l'estat d'alarma, per Joan Ridao - Professor de Dret Constitucional 
de la Universitat de Barcelona 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210413/6646414/despres-l-estat-d-
alarma.html 
 
14-04-2021 
 

• Barcelona vol que els 5.200 baixos buits acullin empreses 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210414/6680109/barcelona-pisos-
bajos-vacios-empresas-react-plan.html 
 
16-04-2021 
 

• Les mesures antiCovid eviten la fallida de fins a 15.000 empreses 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210416/6888162/medidas-anticovid-
pandemia-quiebra-empresas-impacto.html 
 
16-04-2021 
 

• El triomf dels oblidats de l'amiant 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210416/6887969/amianto-fondo-compensacion-
afectados-cancer-muertes.html 
 
Europa Press 
11-04-2021 
 

• Justícia preveu crear poc més de la meitat de les unitats judicials 
sol·licitades pel CGPJ per a aquest any 

 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-justicia-preve-crear-poco-mas-mitad-
unidades-judiciales-solicitadas-cgpj-ano-20210411103238.html 
 
Público 
11-04-2021 
 

• La llei franquista de secrets oficials encadena al Congrés cinc anys 
d'espera per emprendre una reforma 

 
https://www.publico.es/politica/iniciativas-parlamentarias-ley-franquista-secretos-
oficiales-encadena-congreso-cinco-anos-espera-acometer-reforma.html 
 
12-04-2021 
 

• L'Audiència de Barcelona prohibeix als mitjans emetre la declaració de les 
víctimes en els judicis per violació 

 
https://www.publico.es/politica/audiencia-barcelona-prohibe-medios-emitir-declaracion-
victimas-juicios-violacion.html 
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El Punt Avui 
12-04-2021 
 

• Els suïcidis a les presons es disparen el darrer any 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1952619-els-suicidis-a-les-
presons-es-disparen-el-darrer-any.html 
 
13-04-2021 
 

• Els treballadors de l’Estat podran fer tres dies de teletreball 
 
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1953173-els-treballadors-de-l-
estat-podran-fer-tres-dies-de-teletreball.html 
 
13-04-2021 
 

• Càritas alerta de la fragilitat de les famílies 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1953261-caritas-alerta-de-la-
fragilitat-de-les-families.html 
 
13-04-2021 
 

• Pimec exigeix ampliar les ajudes directes a sectors exclosos i a empreses 
afectades indirectament per les restriccions 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1953768-pimec-exigeix-
ampliar-les-ajudes-directes-a-sectors-exclosos-i-a-empreses-afectades-indirectament-
per-les-restriccions.html 
 
16-04-2021 
 

• Els síndics de l’1-O, absolts 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1955091-els-sindics-de-l-1-o-
absolts.html 
 
16-04-2021 
 

• Impulsen una aliança per donar solucions a persones insolvents 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1955037-impulsen-una-alianca-
per-donar-solucions-a-persones-insolvents.html 
 
16-04-2021 
 

• El govern prorroga el confinament comarcal set dies més 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1955274-el-govern-prorroga-el-
confinament-comarcal-set-dies-mes.html 
 
Ara.cat 
12-04-2021 
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• Les empreses, obligades a dir si paguen diferent a homes i dones 
 
https://www.ara.cat/economia/empreses-treballadors-treballadores-bretxa-
salarial_1_3940106.html 
 
13-04-2021 
 

• El govern espanyol va concedir 28 indults l'any passat 
 
https://www.ara.cat/politica/govern-espanyol-concedir-28-indults-l-any-
passat_1_3946361.html 
 
14-04-2021 
 

• El RACC demana una formació obligatòria per a ciclistes i acusa 
l'urbanisme tàctic de crear "confusió" 

 
https://www.ara.cat/societat/racc-demana-formacio-obligatoria-als-ciclistes-urbans-
acusa-l-urbanisme-tactic-crear-confusio_1_3947528.html 
 
15-04-2021 
 

• El Constitucional alemany tomba la llei per frenar els lloguers a Berlín 
 
https://www.ara.cat/economia/constitucional-alemany-tomba-llei-frenar-lloguers-
berlin_1_3948944.html 
 
Voz Pópuli 
12-04-2021 
 

• El Suprem dóna el primer pas per investigar a Delgado per la regularització 
fiscal de Rei 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/supremo-investigar-delgado-regularizacion-rey.html 
 
17-04-2021 
 

• Polèmica a les oposicions a la judicatura per la 'invenció' d'un examen fora 
de les bases 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/oposiciones-judicatura-examen-jueces-fiscales.html 
 
17-04-2021 
 

• Condemnen a una companyia de préstecs per aplicar un tipus d'interès de 
l'657% a un client 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/prestamos-creditos.html 
 
Cinco Días 
12-04-2021 
 

• L'advocacia, un pas més a prop de l'autoregulació de la publicitat del sector 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/09/legal/1617964826_147797.html#?s
ma=newsletter_legal20210412 
 
12-04-2021 
 

• La pandèmia desafia la privacitat en el treball 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/09/legal/1617958803_997815.html#?s
ma=newsletter_legal20210412 
 
13-04-2021 
 

• Hisenda fixarà un tipus mínim en Societats sense esperar a un acord global 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/12/economia/1618257060_619117.html 
 
Expansión 
12-04-2021 
 

• 2.500 jutges espanyols reclamen a la UE que actuï davant del risc de 
violació de l'Estat de dret 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/12/6074610fe5fdea293a8b45d1.html 
 
14-04-2021 
 

• Justícia rebutja obligar jutges i fiscals a usar les llengües cooficials 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/14/6077059ae5fdea7f1d8b459a.html 
 
14-04-2021 
 

• 15 aniversari - L'Òrgan de Prevenció Blanqueig ha comunicat més de 7.300 
operacions sospitoses a l'SEPBLAC 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/14/6076c699468aeb29758b46ae.html 
 
15-04-2021 
 

• L'AEPD demana que el reenviament d'imatges i àudios sexuals sense 
consentiment sigui delicte penal 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/15/60782757e5fdea2b788b458e.html 
 
15-04-2021 
 

• El Congrés aprova la llei que regula la protecció de dades personals en 
causes penals 
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https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/15/607811d4e5fdea134f8b4607.html 
 
16-04-2021 
 

• La comissió de Justícia ratifica per unanimitat la reforma de Registre Civil 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/04/16/6079a4aee5fdea9c508b45f2.html 
 

El Economista 
12-04-2021 
 

• Govern i banca donen carpetada a les moratòries en plena alça de la 
demanda 

 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11154561/04/21/Gobierno-y-
banca-dan-carpetazo-a-las-moratorias-en-plena-alza-de-la-demanda.html 
 
13-04-2021 
 

• La fórmula del SEPE perquè els nous autònoms es donin d'alta mentre 
cobren l'atur 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11156773/04/21/La-formula-del-SEPE-
para-que-los-nuevos-autonomos-se-den-de-alta-mientras-cobran-el-paro.html 
 
13-04-2021 
 

• L'avís de la Seguretat Social als autònoms que pot donar-los un ingrés 
extra abans de maig 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11155553/04/21/El-aviso-de-la-
Seguridad-Social-a-los-autonomos-que-puede-darles-un-ingreso-extra-antes-de-
mayo.html 
 
13-04-2021 
 

• Els inspectors assenyalen el col·lapse dels tribunals 
economicoadministratius 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11154660/04/21/Los-inspectores-
senalan-el-colapso-de-los-Tribunales-EconomicoAdministrativos.html 
 
Regió 7 
13-04-2021 
 

• El pla de recuperació de Sánchez: una inversió de 13.200 milions en 
mobilitat sostenible i l'impuls del vehicle elèctric 

 
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/04/13/pla-recuperacio-
sanchez-inversio-13200/665894.html?utm_source=rss 
 
15-04-2021 
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• Sanitat proposa prohibir fumar en terrasses encara que hi hagi dos metres 
de distància 

 
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/04/16/sanitat-proposa-
prohibir-fumar-terrasses/666308.html 
 
El Confidencial 
13-04-2021 
 

• El Govern permetrà gravar l'habitatge buit amb un recàrrec de fins al 50% 
de l'IBI 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-13/el-gobierno-permitira-gravar-la-
vivienda-vacia-con-un-recargo-de-hasta-el-50-del-ibi_3032592/ 
 
Economist & Jurist 
15-04-2021 
 

• Rebus sic stantibus: un Jutjat rebutja la sol·licitud de l'arrendatària de 
suspendre el pagament de la renda davant un rebrot COVID 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/rebus-sic-stantibus-
un-juzgado-rechaza-la-solicitud-de-la-arrendataria-de-suspender-el-pago-de-la-renta-
ante-un-rebrote-covid/ 
 
15-04-2021 
 

• Caixabank indemnitzarà uns clients amb 12.000 euros per no informar-los 
de l'existència del Codi de Bones Pràctiques 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/caixabank-
indemnizara-a-unos-clientes-con-12-000-euros-por-no-informarles-de-la-existencia-del-
codigo-de-buenas-practicas/ 
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Altra documentació 
 

• Lexnet i els escrits presentats en oficina judicial equivocada. remeis i 
conseqüències d'acord amb la jurisprudència ordinària i constitucional, per 
Alfredo Martínez Guerrero - Lletrat de l'Administració de Justícia 
Diari La Llei, Nº 9828, Secció Tribuna, 13 de abril de 2021, Wolters Kluwer 

 
L'autor comença fent un recordatori de la regulació de sistema LexNet, com a introducció 
a el problema de la presentació d'escrits pels professionals (advocats i procuradors) en 
una oficina judicial diferent de la que tramita l'assumpte o plet a què pertany aquest 
escrit, perquè adverteix que les conseqüències de tal cosa, quan hi ha terminis o termes 
de per mig, poden ser molt greus. Indica quines han de ser les actuacions a realitzar per 
l'Oficina Judicial receptora de l'escrit erroni i pels professionals. 
Dues són les possibilitats que l'error ocasiona: que l'escrit quedi a la safata de Lexnet 
sense que sigui acceptat pel personal de l'Òrgan Judicial perquè no pugui identificar 
l'Oficina Judicial a la qual hauria d'anar dirigit, o que sí pugui identificar-se, en el cas 
l'Oficina Judicial receptora ho cancel·larà, expressant el motiu de la cancel·lació. 
Considera que, en ambdós supòsits, l'actuació dels professionals que hagin comès 
l'error és determinant per a la resolució d'aquest i els seus efectes. A més, és essencial 
el temps que deixin transcórrer en el seu procedir. Aquest consistirà en, el primer 
supòsit, en interessar-se -amb rapidesa- per la falta de resposta al seu escrit. En el 
segon, quan rebi la notícia de la cancel·lació, interessar-se sobre l'actuació de l'Oficina 
Judicial receptora de l'escrit erroni. També en els dos supòsits, l'advocat o procurador, 
haurà de presentar l'escrit o recurs de manera immediata davant l'Òrgan Judicial 
correcte i destinatari d'aquest. Verificada la presentació correcta, li correspon al LAJ del 
jutjat o tribunal competent resoldre. 
A continuació, analitza i relaciona les actuacions a realitzar per l'Oficina Judicial 
competent davant aquesta situació. 


