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1.-  BOE  
 
 
Dilluns 29 de març de 2021 
 

• Ordre INT / 294/2021, de 26 de març, per la qual es prorroga l'Ordre INT / 
657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a 
l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de 
tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons 
d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19, i es deixa sense efecte l'ordre INT / 1236/2020, de 22 de 
desembre, per la qual s'estableixen criteris per a la restricció temporal de 
l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través del lloc de control de 
persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu 
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4849 
 
Es prorroga l'Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris 
per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers 
països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut 
pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 fins a les 24:00 hores 
de el 30 d'abril de 2021, sense perjudici de la seva eventual modificació per respondre 
a un canvi de circumstàncies o noves recomanacions en l'àmbit de la Unió Europea . 
D'altra banda, l'Ordre INT / 1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen 
criteris per a la restricció temporal de l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través 
del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública 
amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queda sense efectes a partir 
de les 18:00 hores del dia 30 de març de 2021 (hora peninsular). 
 
Dimarts 30 de març de 2021 
 

• Llei Orgànica 4/2021, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, per a l'establiment del règim jurídic 
aplicable al Consell General de Poder Judicial en funcions. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4907 
 
Entrada en vigor: 31.03.2021 
Es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, introduint un nou 
article 570 bis i un nou article 598 bis 
La llei estableix el règim jurídic aplicable al CGPJ quan la composició de la mateixa no 
es renovi en el termini establert per la Constitució, abocant a l'òrgan constitucional a 
continuar en funcions fins a la seva renovació 
La regulació es justifica per la necessitat de limitar les decisions adoptades per un 
Consell sortint, quins membres han excedit el període constitucional de mandat, tenint 
en compte les facultats que ostenta, com la de proposar el nomenament de President 
de Tribunal Suprem, dels Presidents de les audiències, dels Tribunals Superiors de 
Justícia i l'Audiència Nacional, dels presidents de sala i els magistrats de Tribunal 
Suprem o dels magistrats de Tribunal Constitucional, i que passen a ser excloses de 
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l'àmbit competencial de el Consell quan aquest es troba en funcions. Aquestes 
limitacions, derivades del caràcter excepcional de la no renovació en termini, també 
s’estableixen en relació amb el nomenament dels directors de l'Escola Judicial i del 
Centre de Documentació Judicial, així com del Vicepresident del Tribunal Suprem, el 
Promotor de l'Acció Disciplinària, el director del Gabinet Tècnic del CGPJ i el cap de la 
Inspecció de Tribunals. Per contra, aquelles facultats que resulten necessàries per a 
garantir el normal funcionament de l'òrgan i no impliquen una ingerència en les legítimes 
atribucions de Consell entrant són expressament recollides en el règim jurídic de què la 
present norma dota el Consell en funcions, per garantir d'aquesta manera que no es 
produeixi una paràlisi en el seu funcionament. 
 

• Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4908 
 
Entrada en vigor: 31.03.2021, sense perjudici del que disposa l'article 2 respecte de 
l'àmbit d'aplicació. 
Les mesures previstes en els arts. 6 a 31 i en la disposició addicional cinquena 
únicament seran d'aplicació en aquelles províncies, illes o unitats territorials que hagin 
superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en què hagin 
quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma, d'acord amb el que disposa 
l'article 5 de Reial Decret, 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a excepció de que disposa l'article 
15.2 que serà d'aplicació des del moment de l'entrada en vigor del Reial decret llei en 
tot el territori nacional. 
Un cop finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 555/2020, 
de 5 de juny, les mesures contingudes en els arts. 6 a 31 i en la disposició addicional 
cinquena seran d'aplicació en tot el territori nacional fins que el Govern declari de 
manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe del Centre 
de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Sense perjudici d'algunes modificacions puntuals, aquesta disposició correspon a la 
inicialment aprovada i vigent com Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures 
urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
per l'COVID -19. 
La llei té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 
necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir 
possibles rebrots, davant els possibles riscos que poguessin derivar-se de la pèrdua de 
vigència automàtica d'aquestes mesures per a la favorable evolució en l'assoliment dels 
objectius de contenció de la pandèmia, per l'aparició de nous brots epidemiològics i 
noves cadenes de transmissió no identificades que comprometessin la garantia de la 
integritat física i la salut de les persones i que situessin de nou sota una enorme pressió 
assistencial dels recursos sanitaris disponibles. 
Així s’estableix un deure general de cautela i protecció que consolidi comportaments de 
prevenció en el conjunt de la població, i amb l'adopció d'una sèrie de mesures urgents 
de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció 
de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, un cop expirada la 
vigència de l'estat d'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les 
limitadores de la llibertat de circulació, establertes a l' empara d'aquell. 
Entre les mesures més importants cal destacar: 
-Mascaretes obligatòries: 
Amb caràcter general serà obligatori l'ús de màscares per persones de 6 anys en 
endavant, en els següents supòsits: 
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a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que 
es trobi obert a el públic. 
b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en 
els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou 
places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el 
mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari 
l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina. 
Aquesta obligació no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia 
o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per 
la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se 
la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 
-Centres de treball: 
S'hauran d'adoptar mesures en els centres de treball tendents a: 
a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques 
i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en 
cada cas. 
b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a 
la neteja de mans. 
c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i 
l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el 
manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 m. entre els 
treballadors. Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips 
de protecció adequats a el nivell de risc. 
d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors 
com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible 
major afluència. 
e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de 
treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral 
sigui possible. 
També es contempla l'adopció de determinades mesures de prevenció en l'entorn de 
treball, com ara l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per evitar 
aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en 
els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i 
allotjaments turístics o en les activitats d'hostaleria i restauració, entre d'altres. En l'àmbit 
esportiu, per la seva banda, es reconeix la competència de el Consell Superior d'Esports 
per aplicar aquestes mesures en determinades competicions professionals, un cop 
escoltat l'organitzador, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes; i en funció de 
les circumstàncies concurrents i la necessària protecció d'esportistes i públic. 
S'estableixen diverses disposicions que habiliten per a regular l'oferta de places i el 
volum d'ocupació en els serveis de transport de viatgers per via marítima, per ferrocarril 
i per carretera, tots ells de competència estatal. Els operadors de transport amb número 
d'assentament pre-assignat han de conservar, a disposició de les autoritats de salut 
pública, la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes, 
amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes. Així mateix, s'habilita a titular de 
la Direcció General de la Marina Mercant per ordenar, a proposta de el Ministeri de 
Sanitat, l'adopció de mesures sanitàries per al control de vaixells, inclosos els de tipus 
creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de l' mar territorial a fi 
d'entrar en ports espanyols. 
També es regulen mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes 
necessaris per a la protecció de la salut. Entre altres aspectes, cal assenyalar, en 
matèria de medicaments, la necessitat de donar continuïtat a les mesures de 
subministrament d'informació, proveïment i fabricació d'aquells considerats essencials 
per a la gestió sanitària de l'COVID-19. Igualment, per protegir la salut pública, s'ha de 



garantir el seu abastament en centres i serveis sanitaris, i això requereix una distribució 
capaç de cobrir el consum amb l'agilitat necessària. 
Pel que fa als productes sanitaris i als biocides, s'incorporen les mesures 
imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a disposició de màscares 
quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de 
mans i antisèptics de pell sana a un ritme adequat per atendre el considerable volum de 
demanda existent. 
S'estableixen mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts 
d'infecció i vigilància epidemiològica. D'aquesta manera, s'assenyala de manera 
específica que l'COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel virus SARS-CoV-2, és 
una malaltia de declaració obligatòria urgent, qualificació que en la pràctica ja tenia per 
ser un subtipus de la família SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu), i estar prevista 
en els annexos I. 48 i II.1.b de el Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual 
es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica. Així mateix, es dóna continuïtat 
a una sèrie d'obligacions de recollida, tractament i remissió d'informació, de les dades 
de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents, sempre salvaguardant els 
drets de protecció de dades personals, així com a el sistema establert per a la recollida 
i remissió d'informació amb el resultat de proves diagnòstiques COVID-19 mitjançant 
PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19 realitzades pels laboratoris, públics i 
privats, així com pels centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes 
proves a Espanya, com complement a el sistema de vigilància individualitzada dels 
casos de COVID-19. 
Es disposen mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari en matèria de 
recursos humans, plans de contingència i obligacions d'informació. 
També es regula el règim sancionador aplicable a l'incompliment de les mesures de 
prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei. 
Les disposicions addicionals, transitòries i finals preveuen els controls sanitaris i 
operatius en aeroports gestionats per Aena, la regulació de la sanitat exterior en ports 
d'interès general, l’autorització per a l'atorgament d'avals a les operacions de 
finançament que realitzi el Banc Europeu d'Inversions a través del Fons paneuropeu de 
Garanties en resposta a la crisi de l'COVID-19, així com regles aplicables als contractes 
de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos 
humans en l'àmbit de la investigació i de la integració de personal contractat en el 
Sistema Nacional de Salut, la suspensió del visat d'inspecció mèdica per a l'accés a la 
triple teràpia en la EPOC durant la vigència de l'emergència sanitària de la COVID-19. 
Aquesta llei modifica, entre d’altres, la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació 
Aèria (afegint-hi una nova disposició final sisena); la Llei 16/2003, de 28 de maig, de 
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de 
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (pel que fa a l'article 65 i l'addició d'un 
art. 65 bis): el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol (art. 94. 3); el RDL 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social de l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 40. (Mesures 
extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat), i es deroga l'article 
42. (Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la vigència 
del RD de declaració de l'estat d'alarma); es determinen mesures excepcionals, durant 
l’any 2021, per a les societats de capital; el RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a 
l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 36. ( dret de resolució de 
determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris) i es 
deroga l'article 37. (Mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats 
que realitzin una activitat de joc regulada en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació 
del joc.) 
 

 



Dimecres 31 de març de 2021 
 

• Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament 
d'actuació i funcionament de el sector públic per mitjans electrònics. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032 
 
Entrada en vigor: 02.04.2021. 
El Reial Decret preveu la destrucció de documents en suport no electrònic en 
determinats casos. També preveu la supressió de Portals d'Internet existents i 
aplicacions específiques en l'àmbit estatal. 
D'altra banda, es modifica el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 
l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica 
(modificant l'art. 9, 11.3, 14, 16, 17, 18, 19, i suprimint la disposició addicional tercera i 
quarta i modificant l'annex a la mateixa) 
Es modifica el paràgraf segon de la lletra d) i la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 2 Reial 
Decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte 
Normatiu. 
Per la resta, s'aprova el nou Reglament d'actuació i funcionament de el sector públic per 
mitjans electrònics. 
En el mateix es preveu la seva Objecte i àmbit d'aplicació, els principis generals, els 
supòsits de dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions 
públiques, els canals d'assistència per a l'accés als serveis electrònics. 
També es regulen els portals d'internet (creació i supressió), punt d'accés general 
electrònic, la carpeta ciutadana de el sector públic estatal, les seus electròniques de les 
administracions públiques (creació i supressió, contingut i serveis, i la responsabilitat 
sobre aquestes seus) 
S'estableixen les disposicions que regulen el procediment administratiu per mitjans 
electrònics (actuació administrativa automatitzada i règim d 'esmenes), la identificació i 
autenticació de les Administracions Públiques i les persones interessades (així com les 
condicions d'interoperabilitat), les plataformes de verificació de certificats electrònics i 
d'altres sistemes d'identificació, la política de signatura electrònica i de certificats en 
l'àmbit estatal, la identificació de les seus electròniques i de les seus electròniques 
associades, la identificació mitjançant segell electrònic basat en certificat electrònic 
qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica, els 
sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada, els 
sistemes de signatura basats en codi segur de verificació per a l'actuació administrativa 
automatitzada, els sistemes de signatura electrònica de el personal al servei de les 
Administracions públiques, els certificats electrònics d'empleat públic amb número 
d'identificació professional, els sistemes d'identificació i signatura electrònica de el 
personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents, i l'intercanvi electrònic de dades en 
entorns tancats de comunicació. 
Així mateix, es regulen els sistemes d'identificació de les persones interessades en el 
procediment, els atributs mínims dels certificats electrònics quan s'utilitzen per a la 
identificació de les persones interessades davant les administracions públiques, els 
sistemes de clau concertada i altres sistemes d'identificació de les persones 
interessades, els sistemes de signatura electrònica de les persones interessades 
admesos per les administracions públiques i règim d'ús, la identificació o signatura 
electrònica de les persones interessades mitjançant personal funcionari públic habilitat, 
el Registre de Funcionaris Habilitats de l'Administració General de l'Estat. També 
l'acreditació de la representació de les persones interessades, l'acreditació en l'actuació 
per mitjà de representant, el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració 
General de l'Estat, l'acreditació de la representació mitjançant certificat electrònic 
qualificat de representant, l'acreditació i verificació de les representacions que resultin 
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d'un document públic notarial o certificació d'un Registre Mercantil, l'autorització de 
representants de tercers per l'Administració General de l'Estat i els seus organismes 
públics i entitats de dret públic vinculats o dependents. 
En un altre ordre de coses, es preveuen els registres electrònics (Registre electrònic, 
Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, presentació i 
tractament de documents en registre, oficines d'assistència en matèria de registres en 
l'àmbit de l'Administració General de l'Estat) , les comunicacions i notificacions 
electròniques (comunicacions administratives a les persones interessades per mitjans 
electrònics, pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics, avís de posada 
a disposició de la notificació, notificació a través de l'adreça electrònica habilitada única, 
notificació electrònica en seu electrònica o seu electrònica associada). 
Es regula l'expedient administratiu electrònic, en particular el document administratiu 
electrònic i còpies (Document administratiu electrònic, requisits de validesa i eficàcia de 
les còpies autèntiques de documents, òrgans competents per a l'emissió de còpies 
autèntiques de documents en l'àmbit estatal, emissió de còpies de documents aportats 
en paper per l'interessat, referència temporal dels documents administratius electrònics, 
configuració de l'expedient administratiu electrònic, exercici de el dret d'accés a 
l'expedient electrònic i obtenció de còpies dels documents electrònics, temps de 
conservació i destrucció de documents) l'arxiu electrònic de documents (conservació de 
documents electrònics, arxiu electrònic únic) 
S'estableixen les relacions i col·laboració entre les administracions públiques per al 
funcionament de el sector públic per mitjans electrònics. (Relacions interadministratives 
i interorgàniques per mitjans electrònics, comunicacions en l'Administració General de 
l'Estat, adhesió a seus electròniques i seus electròniques associades, adhesió a la 
Carpeta Ciutadana de el sector públic estatal, sistema d'interconnexió de registres, 
transmissions de dades, plataformes d'intermediació de dades, remissió electrònica 
d'expedients administratius en l'àmbit de les administracions públiques mitjançant 
posada a disposició) la transferència i ús compartit de tecnologies entre administracions 
públiques (reutilització de sistemes i aplicacions de les Administracions públiques, 
adhesió a les plataformes de l'Administració General de l'Estat ). 
En les disposicions addicionals i finals es regulen - entre altres matèries-- l'obligatorietat 
d'ús de mitjans electrònics en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública 
en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, el node d'interoperabilitat d'identificació 
electrònica de l' Regne d'Espanya, l'adhesió de les entitats de dret privat vinculades o 
dependents de l'Administració General de l'Estat en l'exercici de potestats 
administratives a les seus electròniques i seus electròniques associades i sistema de 
signatura i notificacions electròniques aplicables, l'adhesió dels òrgans constitucionals a 
l'ús de les plataformes, registres o serveis electrònics de l'Administració General de 
l'Estat, la interoperabilitat dels registres electrònics de apoderaments, l'aplicació 
supletòria en el que no preveu la Llei de Registre Civil (Llei 20/2011) i la normativa de 
desenvolupament específica, pel que fa a tot el relacionat amb la tramitació 
administrativa dels procediments específics de registre civil, l'autorització dels sistemes 
d'identificació que preveu l'article 9.2.c) i dels sistemes de signatura que preveu l'article 
10.2.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
Dijous 1 d’abril de 2021 
 

• Acord de 18 de febrer de 2021, de la Comissió Permanent de Consell 
General del Poder Judicial, pel qual es publica l'Acord de la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, relatiu a les normes de 
repartiment de la Sala Contenciós-Administratiu, per a l'any 2021. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5199 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5199


La Comissió Permanent de l'CGPJ fa públic l'acord adoptat per la Sala de Govern del 
TSJ del País Basc del 22 de gener de 2021, relatiu a les normes de repartiment de la 
Sala del Contenciós-Administratiu del TSJ per a l'any 2021, detallant les Normes de 
distribució d'Assumptes entre cadascuna de les seves seccions i les Normes de 
Repartiment Comunes. 
 
Divendres 2 d’abril de 2021 
 

• Ordre SND / 312/2021, de 31 de març, per la qual es prorroga per segona 
vegada 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 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5208 
 
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 
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. 
 
Dissabte 3 d’abril de 2021 
 

• Ordre INT / 316/2021, d'1 d'abril, per la qual es prorroguen els controls a la 
frontera interior terrestre amb Portugal, restablerts amb motiu de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5247 
 
Es prorroguen els controls restablerts temporalment a la frontera interior terrestre amb 
Portugal des de la 01:00 h del 6 d'abril de 2021 fins a les 00:59 hores de el 16 d'abril de 
2021, tot determinant a quines persones es permetrà, excepcionalment, l'entrada al 
territori espanyol 
 
2.  DOGC  
 
Dilluns 29 de març de 2021 
 

• CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, 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 (DOGC núm. 8375, de 27.3.2021). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896923 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5247
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896923


Es corregeixen errades a l’apartat 2.1 k) de la Resolució indicada, pel que fa als 
Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra 
 

• RESOLUCIÓ JUS/837/2021, de 24 de març, per la qual es fa pública la 
relació dels convenis de col·laboració signats pel Departament de Justícia 
durant l'any 2020. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896824 
 
Es dona publicitat als convenis de col·laboració signats pel Departament de Justícia 
durant l'any 2020, que es detallen a l'annex de la Resolució, entre els quals hi figura el 
conveni de col·laboració en matèria de mediació i d'altres mitjans alternatius de gestió i 
resolució de conflictes entre el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de 
Procuradors dels Tribunals de Catalunya, de 24/7/2020. 
 
 
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 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
30-03-2021 
 

• REIAL DECRET pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament 
de el sector públic per mitjans electrònics 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
330.aspx#economicosector 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
30-03-2021 
 

• El Govern encarrega iniciar les negociacions amb l’Estat en relació al 
Decret llei per reduir la bretxa de gènere 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896824
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210330.aspx#economicosector
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210330.aspx#economicosector


https://govern.cat/gov/notes-premsa/402144/altres-acords 
 
 
 
 
 
 
Ministeri de Justícia 
29-03-2021 
 

• El Cadastre i el Consell General del Notariat signen una resolució per 
incorporar representacions gràfiques en els documents notarials 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/21032
9%20Resoluci%C3%B3n%20Catastro%20y%20Consejo%20General%20del%20Notar
iado.pdf 
 
29-03-2021 
 

• El Ministeri de Justícia i els sindicats de sector STAJ i CCOO signen un 
acord per a la regulació del teletreball 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/21032
9%20Acuerdo%20teletrabajo%20sindicatos.pdf 
 
CNMV 
29-03-2021 
 

• Segona actuació de supervisió de la CNMV mitjançant clients simulats en 
oficines bancàries 

 
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={380899a8-a690-4208-a255-fa089d23774b} 
 
CAFBL 
29-03-2021 
 

• Prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 
persones a l'exterior i de 4 a l'interior 

 
https://www.cafbl.cat/04-Premsa/Llistat-Noticies-Colegi-Administradors 
 
Parlament de Catalunya 
30-03-2021 
 

• Pere Aragonès no és investit president de la Generalitat en la segona 
votació 

 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27041
5464 
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Notícies de premsa 
 
El Periódico 
27-03-2021 
 

• Pessetes en conserva 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210327/pesetas-conserva-euros-canje-
banco-de-espana-11618354 
 
29-03-2021 
 

• El col·lapse de l’ingrés mínim vital posa al límit els serveis socials de 
Barcelona 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20210328/collapse-ingres-minim-vital-posa-
11616295 
 
28-03-2021 
 

• Codi de Bones Pràctiques Hipotecàries - El codi que ajuda a pagar la 
hipoteca 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/actius/diners/20210328/codi-bones-practiques-
hipotecaries-11610680 
 
30-03-2021 
 

• La senyora gran desnonada per error: «En 40 dies no m’han tornat les 
coses ni demanat perdó» 

 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210330/anciana-desahuciada-hospitalet-
llobregat-11626365 
 
30-03-2021 
 

• Les despeses associades al teletreball, un problema per a empleats i 
empreses 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/actius/ocupacio/20210330/despeses-associades-
teletreball-problema-empleats-11626634 
 
30-03-2021 
 

• Berlín i Munic suspenen la vacunació amb AstraZeneca després de la 
mort per trombosi de 9 immunitzats 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210330/berlin-suspen-astrazeneca-mort-
trombosi-alemanya-coronavirus-11626366 
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30-03-2021 
 

• Una dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna és efectiva en un 80% 
 
https://www.elperiodico.com/es/observatorio-social/20210330/dosis-vacunas-pfizer-
moderna-efectiva-80-11625465 
 
30-03-2021 
 

• Johnson & Johnson començarà a distribuir a Europa la seva vacuna 
contra Covid el 19 d’abril 

 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210330/johnson-johnson-europa-vacuna-
covid-11625464 
 
31-03-2021 
 

• Sanitat i les comunitats revisaran l’ús de mascareta a la platja i les piscines 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210331/consell-interterritorial-restriccions-
setmana-santa-estrategia-vacunacio-covid-11628190 
 
31-03-2021 
 

• Només el 6,4% dels que viuen sota el llindar de pobresa rep l'ingrés mínim 
 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210331/ingreso-minimo-pobreza-11628652 
 
01-04-2021 
 

• El Govern corregeix al Govern i permet la mobilitat entre Andorra i 
Catalunya 

 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210401/gobierno-govern-movilidad-libre-
circulacion-andorra-catalunya-espana-11630644 
 
Público 
27-03-2021 
 

• La Justícia europea caça de nou a la banca espanyola fent trampes amb la 
renegociació de les clàusules sòl 

 
https://www.publico.es/economia/clausulas-suelo-justicia-europea-caza-nuevo-banca-
espanola-haciendo-trampas-renegociacion-clausulas-suelo.html 
 
30-03-2021 
 

• El Govern recorre davant el Constitucional la reforma sanitària de Feijóo 
que obliga a vacunar 

 
https://www.publico.es/politica/gobierno-recurre-constitucional-reforma-sanitaria-feijoo-
obliga-vacunarse.html 
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30-03-2021 
 

• El CGPJ deixa quatre places vacants al Suprem per l'entrada en vigor de la 
seva reforma 'exprés' 

 
https://www.publico.es/politica/cgpj-deja-cuatro-plazas-vacantes-supremo-entrada-
vigor-reforma-expres.html 
 
31-03-2021 
 

• El maltractament psicològic, la violència de gènere gairebé impossible de 
provar als jutjats 

 
https://www.publico.es/sociedad/maltrato-psicologico-violencia-genero-imposible.html 
 
01-04-2021 
 

• Europa incompleix tots els seus objectius de vacunació per al primer 
trimestre de 2021 

 
https://www.publico.es/sociedad/vacunas-covid-europa-incumple-objetivos-
vacunacion-primer-trimestre-2021.html 
 
01-04-2021 
 

• Mitja dotzena de lleis socials estan estancades al Congrés pendents d'un 
impuls en les negociacions 

 
https://www.publico.es/politica/media-docena-leyes-sociales-estancadas-congreso-
pendientes-impulso-negociaciones.html 
 
Voz Pópuli 
28-03- 2021 
 

• El SEPE va perdre milers de sol·licituds de l'atur i els ERTO després del 
ciberatac 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/ciberataque-sepe-solicitudes-paro-erte.html 
 
El Diario.es 
28-03-2021 
 

• El Codi Penal, la llei de Seguretat Ciutadana i la independència judicial: 
Espanya acumula 'tocs' europeus per la Justícia 

 
https://www.eldiario.es/politica/codigo-penal-ley-seguridad-ciudadana-independencia-
judicial-espana-acumula-toques-europeos-justicia_1_7350096.html 
 
29-03-2021 
 

• El PSOE vol acabar amb la manca d'habitatge protegit de lloguer dedicant-
li almenys el 15% del que s'ha construït en sòl nou 
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https://www.eldiario.es/economia/psoe-pretende-romper-falta-vivienda-protegida-
alquiler-dedicandole-15-suelo-nuevo_1_7359563.html 
 
29-03-2021 
 

• Posposada l'entrada en funcionament del primer jutjat de Violència contra 
la Infància d'Espanya 

 
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/pospuesta-entrada-funcionamiento-
primer-juzgado-violencia-infancia-espana_1_7360160.html 
 
Bolsamania.com 
29-03-2021 
 

• La Covid dispara el dèficit públic de 2020 al 10,09% del PIB, el més alt des 
de 2012 

 
https://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/la-covid-dispara-el-deficit-
public-de-2020-al-1009-del-pib-el-mes-alt-des-de-2012--7855865.html 
 
Ara.cat 
29-03-2021 
 

• Acord històric contra la pobresa energètica: 35.000 famílies alliberades 
del deute amb Endesa 

 
https://www.ara.cat/societat/acord-historic-eixugar-deute-35-000-families-endesa-
pobresa-energetica_1_3930258.html 
 
29-03-2021 
 

• El 30% dels barcelonins marxarien de la ciutat si poguessin 
 
https://www.ara.cat/societat/barcelonins-desencantats-ciutat-plena-crisi-
covid_1_3930006.html 
 
30-03-2021 
 

• La inflació es dispara al març a l'1,3%, el seu nivell més alt en gairebé dos 
anys 

 
https://www.ara.cat/economia/inflacio-dispara-marc-l-1-3-nivell-mes-alt-gairebe-
anys_1_3931303.html 
 
30-03-2021 
 

• L'Estat endureix l'ús de la mascareta com ja va fer Catalunya a l'estiu: 
elimina la distància d'1,5 m 

 
https://www.ara.cat/societat/l-endureix-l-us-mascareta-ja-catalunya-l-estiu-elimina-
distancia-d-1-5-m_1_3931277.html 
 
31-03-2021 
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• Les associacions veïnals de Barcelona volen un canvi de llei per garantir 
les consultes ciutadanes 

 
https://www.ara.cat/societat/associacions-veinals-barcelona-volen-canvi-llei-garantir-
consultes-ciutadanes_1_3932658.html 
 
02-04-2021 
 

• Els afectats per ERTO podran pagar la declaració d’Hisenda en sis mesos 
 
https://www.ara.cat/economia/erto-declaracio-hisenda-sepe_1_3934774.html 
 
La Vanguardia 
29-03-2021 
 

• Més protecció per als ferits en accidents 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210329/6613952/mas-proteccion-heridos-
accidentes-trafico-atestado-espana.html 
 
30-03-2021 
 

• Els jutges veuen "desproporcionat" el mètode policial de la 'puntada a la 
porta' per les festes il·legals 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210330/6616761/fiestas-ilegales-jueces-ven-
desproporcionado-metodo-policial-patada-puerta.html 
 
01-04-2021 
 

• Editorial - Ocupació cronificada 
 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210401/6621658/ocupacion-cronificada.html 
 
01-04-2021 
 

• Les màfies de l'ocupació d'habitatges canvien d'estratègia 
 
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20210401/6621478/mafias-ocupacion-
viviendas-estrategia-cataluna.html 
 
01-04-2021 
 

• Lloguers congelats per llei a Berlín 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210401/6612458/alquileres-congelados-
ley-berlin.html 
 
01-04-2021 
 

• Un jutge declara il·legal el cessament de De los Cobos i obliga a restituir-
lo 

 

https://www.ara.cat/societat/associacions-veinals-barcelona-volen-canvi-llei-garantir-consultes-ciutadanes_1_3932658.html
https://www.ara.cat/societat/associacions-veinals-barcelona-volen-canvi-llei-garantir-consultes-ciutadanes_1_3932658.html
https://www.ara.cat/economia/erto-declaracio-hisenda-sepe_1_3934774.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210329/6613952/mas-proteccion-heridos-accidentes-trafico-atestado-espana.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210329/6613952/mas-proteccion-heridos-accidentes-trafico-atestado-espana.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210330/6616761/fiestas-ilegales-jueces-ven-desproporcionado-metodo-policial-patada-puerta.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210330/6616761/fiestas-ilegales-jueces-ven-desproporcionado-metodo-policial-patada-puerta.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210401/6621658/ocupacion-cronificada.html
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20210401/6621478/mafias-ocupacion-viviendas-estrategia-cataluna.html
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20210401/6621478/mafias-ocupacion-viviendas-estrategia-cataluna.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210401/6612458/alquileres-congelados-ley-berlin.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210401/6612458/alquileres-congelados-ley-berlin.html


https://www.lavanguardia.com/encatala/20210401/6621603/jutge-declara-il-legal-
cessament-cobos-i-obliga-restituir.html 
 
El País 
29-03-2021 
 

• El fals síndrome creat contra les dones que va arribar als jutjats 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-03-29/el-falso-sindrome-contra-las-mujeres-que-
llego-a-los-juzgados.html 
 
30-03-2021 
 

• Interior qüestiona que els pisos turístics siguin "estatge" per justificar 
que la policia actuï en festes il·legals 

 
https://elpais.com/espana/2021-03-30/interior-niega-que-los-pisos-turisticos-sean-
moradas-para-justificar-la-actuacion-policial.html 
 
31-03-2021 
 

• Juristes, contra les 'cops de peu a la porta' de la policia que justifica 
Interior: "Els pisos turístics són estatge" 

 
https://elpais.com/espana/2021-03-31/juristas-contra-las-patadas-en-la-puerta-de-la-
policia-que-justifica-interior-los-pisos-turisticos-son-morada.html 
 
31-03-2021 
 

• La pandèmia retarda la igualtat de gènere altra generació 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-03-31/la-pandemia-retrasa-la-igualdad-de-genero-
otra-generacion.html 
 
01-04-2021 
 

• El domicili segueix sent inviolable, per Ana Carmona Contreras - catedràtica 
de Dret Constitucional a la Universitat de Sevilla. 

 
https://elpais.com/opinion/2021-04-01/el-domicilio-sigue-siendo-inviolable.html 
 
02-04-2021 
 

• El Comitè Europeu de Protecció de Dades demana que es restringeixi l'ús 
del futur passaport de vacunació Covid per evitar abusos 

 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-02/el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-
pide-que-se-restrinja-el-uso-del-futuro-pasaporte-de-vacunacion-covid-para-evitar-
abusos.html 
 
03-04-2021 
 

• El mapa de la mobilitat a cada regió d'Europa: Espanya és un dels països 
amb l'activitat més propera a la seva normalitat prepandemia 
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https://elpais.com/sociedad/2021-04-03/el-mapa-de-la-movilidad-en-cada-region-de-
europa-espana-es-uno-de-los-paises-con-la-actividad-mas-cercana-a-su-normalidad-
prepandemia.html 
 
03-04-2021 
 

• Què passa si no es retornen els crèdits amb aval de l'ICO 
 
https://elpais.com/economia/2021-04-03/que-pasa-si-no-se-devuelven-los-creditos-
con-aval-del-ico.html 
 
Confilegal 
29-03-2021 
 

• La nul·litat de les clàusules abusives no prescriu mai, segons sentència de 
l'Audiència Provincial de Tenerife 

 
https://confilegal.com/20210329-la-nulidad-de-las-clausulas-abusivas-no-prescribe-
jamas-segun-sentencia-de-la-audiencia-provincial-de-tenerife/ 
 
30-03-2021 
 

• [Opinió] Tres raons que justifiquen l'especialització de la Justícia en 
infància, família i capacitat, per María Eugènia Gay - José María Alonso - 
Xavier Abel 

 
https://confilegal.com/20210330-opinion-tres-razones-que-justifican-la-especializacion-
de-la-justicia-en-infancia-familia-y-capacidad/ 
 
31-03-2021 
 

• El TJUE assenyala que les directives de protecció dels consumidors no 
s'oposen a la Llei de Usura aplicada a les 'revolving' 

 
https://confilegal.com/20210331-el-tjue-senala-que-las-directivas-de-proteccion-de-los-
consumidores-no-se-oponen-a-la-ley-de-usura-aplicada-en-las-revolving/ 
 
El Confidencial 
29-03-2021 
 

• El PSOE proposa destinar el 50% de sòl per a lloguer social 
 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-29/el-psoe-propone-destinar-para-
alquiler-social-una-de-cuatro-viviendas-de-obra-nueva_3012132/ 
 
31-03-2021 
 

• L'esmena fantasma del PSOE que obliga a portar mascareta i en què ningú 
va reparar 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-31/enmienda-fantasma-mascarilla-
psoe-ley-coronavirus_3016107/ 
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01-04-2021 
 

• Avanç en matèria de desnonaments - Fiscalitat, pisos buits i lloguer: els 
esculls entre PSOE i UP que frenen la llei d'habitatge 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-01/ley-vivienda-escollos-psoe-
podemos_3016796/ 
 
01-04-2021 
 

• El PP recorre al TC l'ampliació de la llei catalana contra la violència 
masclista 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-01/pp-recurre-tc-ampliacion-ley-
catalana-violencia-machista_3016915/ 
 
Cinco Días 
29-03-2021 
 

• Els grans propietaris preveuen fins a 40.000 desnonaments a partir del 9 
de maig 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/26/economia/1616777234_542950.html 
 
29-03-2021 
 

• El món jurídic clama per una jurisdicció especialitzada en infància, família 
i capacitat 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/29/legal/1616999627_533245.html 
 

• La llei de 'startups', clau per impulsar l'emprenedoria 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/26/legal/1616770504_606812.html#?s
ma=newsletter_legal20210329 
 
01-04-2021 
 

• Els autònoms tenen dret a la pròrroga forçosa del lloguer 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/29/legal/1617016463_028984.html 
 
La Información 
29-03-2021 
 

• Justícia amplia la seva planta de jutjats mercantils abans de l'onada de 
fallides 

 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/justicia-amplia-planta-
juzgados-mercantil-antes-ola-
quiebras/2833625/?utm_source=linkedin&utm_medium=socialshare&utm_campaign=d
esktop 
 
Economist & Jurist 
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29-03-2021 
 

• Rebus sic stantibus: un Jutjat de Mallorca exempta a l'arrendatari d'abonar la 
renda fins que transcorri un any des que va presentar la seva demanda 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/rebus-sic-stantibus-un-
juzgado-de-mallorca-exenta-al-arrendatario-de-abonar-la-renta-hasta-que-transcurra-un-
ano-desde-que-presento-su-demanda/ 
 
El Punt Avui 
30-03-2021 
 

• L’Advocacia de l’Estat no valora si el govern espanyol ha de concedir els 
indults, però considera reparat el dany econòmic 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1947320-l-advocacia-de-l-estat-no-
valora-si-el-govern-espanyol-ha-de-concedir-els-indults-pero-considera-reparat-el-
dany-economic.html 
 
31-03-2021 
 

• Les trucades al servei d’atenció a dones en situació de violència masclista 
augmenten un 61% l’última setmana de març 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1947812-les-trucades-al-servei-d-
atencio-a-dones-en-situacio-de-violencia-masclista-augmenten-un-61-l-ultima-
setmana-de-marc.html 
 
01-04-2021 
 

• El Consell d’Europa torna a reclamar a Espanya “accions immediates” per 
garantir l’ús del català en processos judicials 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1948416-el-consell-d-europa-
torna-a-reclamar-a-espanya-accions-immediates-per-garantir-l-us-del-catala-en-
processos-judicials.html 
 
03-04-2021 
 

• L’ús de videoconferències als jutjats s’estanca en el 31% 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1945931-l-us-de-
videoconferencies-als-jutjats-s-estanca-en-el-31.html 
 
El Mundo 
30-03-2021 
 

• Dos anys deshabitada i quatre propietats 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7135231
37&newsDate=1617055200&sig=b5f31c4692942ee437d8e86be988bdcc69c15ff62c5e
c5c32294b0957f14966f 
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Expansión  
30-03-2021 
 

• Trobada Expansió-ASNEF - Claus del crèdit 'revolving' en l'ordenament 
jurídic espanyol 

 
https://www.expansion.com/economia/2021/03/30/60622de1e5fdeac0278b4608.html 
 
31-03-2021 
 

• 35 condemnes del Tribunal de Drets Humans contra Espanya estan sota 
vigilància 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/03/31/60648f10468aebdc0e8b456e.html 
 
RAC-1 
31-03-2021 
 

• La Generalitat no obligarà a portar mascareta a la platja, si hi ha distància 
 
https://www.rac1.cat/societat/20210331/493020511780/mascareta-platja-catalunya-
obligatoria-llei-piscina-covid-mesures.html 
 

https://www.expansion.com/economia/2021/03/30/60622de1e5fdeac0278b4608.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/03/31/60648f10468aebdc0e8b456e.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/03/31/60648f10468aebdc0e8b456e.html
https://www.rac1.cat/societat/20210331/493020511780/mascareta-platja-catalunya-obligatoria-llei-piscina-covid-mesures.html
https://www.rac1.cat/societat/20210331/493020511780/mascareta-platja-catalunya-obligatoria-llei-piscina-covid-mesures.html

