
 
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 09-05-2021 – 15-05-2021 
 
1.-  BOE  
 
Dimarts 11 de maig de 2021 
 

• Ordre INT / 448/2021, de 10 de maig, per la qual es modifica 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. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7760 
 
Amb efectes des del 11.05.2021 es modifica l'annex de 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, pel que fa a la llista de tercers països i regions 
administratives especials els residents no es veuen afectats per la restricció temporal de 
viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors en els termes 
recollits en aquesta ordre 
 
Dimecres 12 de maig de 2021 
 

• Reial Decret Llei 9/2021, de 11 de maig, pel qual es modifica el text refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2015, de 23 d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones 
dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840 
 
Entrada en vigor: 12.08.2021 
Es modifica el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, introduint una nova lletra d) a l'article 64.4 i una nova 
disposició addicional vint. 
La modificació de l'article 64, relatiu als drets d'informació i consulta de la representació 
legal de les persones treballadores incorpora el dret del comitè d'empresa a ser informat 
per l'empresa dels paràmetres, regles i instruccions en els quals es basen els algoritmes 
o sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir 
en les condicions de treball, l'accés i manteniment de l'ocupació, inclosa l'elaboració de 
perfils. 
La nova disposició addicional introdueix la presumpció de laboralitat de les activitats de 
repartiment o distribució de qualsevol tipus de producte o mercaderia, quan l'empresa 
exerceix les seves facultats d'organització, direcció i control, mitjançant la gestió 
algorísmica de el servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital. 
Aquesta presumpció no afecta al que preveu l'article 1.3 de l'Estatut dels Treballadors. 
 
Dimecres 12 de maig de 2021 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840


• Reial Decret 327/2021, de 11 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 
181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació de el diari oficial "Butlletí Oficial de 
l'Estat", per adaptar-lo a el Tauler Edictal Judicial Únic 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7843 
 
Entrada en vigor: 01.06.2021. No obstant això, els apartats tretze (Disposició addicional 
quarta. Sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica dels documents que hagin 
de inserir-se en el Suplement del Tauler Edictal Judicial Únic) i quinze (Annex II - Format 
XML per a l'enviament dels documents que hagin de inserir-se en el Suplement del 
Tauler Edictal Judicial Únic), i la disposició addicional primera (Implantació de sistema 
de remissió i gestió telemàtica dels documents a publicar en el Suplement del Tauler 
Edictal Judicial Únic, regulat en la disposició addicional quarta de Reial Decret 181/2008, 
de 8 de febrer), entren en vigor el 13.05.2021. 
L'efecte més important d'aquesta disposició és que des de l'1 de juny de 2021 es 
deixaran de publicar edictes en els taulers d'anuncis dels jutjats, per passar a realitzar-
se a través del Tauler Edictal Judicial Únic que estarà integrat en el BOE juntament amb 
el Tauler edictal per als anuncis de notificació de les administracions públiques. Amb 
això es pretén la plena informatització i unificació de la publicació de resolucions i 
comunicacions judicials en el Tauler Edictal Judicial Únic 
Aquest Reial Decret estableix un model paral·lel al del Tauler Edictal Únic, ja existent en 
l'àmbit dels anuncis de notificació que realitzen les administracions públiques, si bé 
incorporant característiques pròpies, atesa la singularitat de l'activitat jurisdiccional. 
Així, es configura un nou suplement de BOE denominat «Suplement de el Tauler Edictal 
Judicial Únic». Aquest nou suplement forma part de el BOE i de la seva edició 
electrònica, de manera que la publicació en el Tauler Edictal Judicial Únic es realitzarà 
amb tots els requisits tècnics i garanties jurídiques que ofereix el diari oficial, en 
particular el caràcter fefaent de la data de publicació dels edictes, qüestió d'especial 
transcendència a l'efecte del còmput dels terminis processals. 
Com a conseqüència d'aquesta disposició, a la secció IV d'BOE es publicaran: els 
anuncis de subhastes judicials; i els actes processals que no hagin de ser objecte 
d'inserció en el Suplement del Tauler Edictal Judicial Únic, d'acord amb el que preveu el 
paràgraf primer de l'article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia. El Suplement 
de el Tauler Edictal Judicial Únic inclourà les resolucions i comunicacions dels jutjats i 
tribunals a què es refereix el paràgraf primer de l'article 35 de la Llei 18/2011, de 5 de 
juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l'Administració de Justícia i s'integrarà en dues seccions (edictes judicials de caràcter 
general, i edictes judicials de caràcter particular.) 
Aquest nou suplement de BOE presenta característiques pròpies, com l'excepció de les 
previsions d'edició impresa a efectes de conservació i la modulació de l'accés al seu 
contingut transcorregut el termini de quatre mesos des de la seva publicació. També es 
preveu la incorporació de mecanismes orientats a evitar la indexació i recuperació 
automàtica de la informació publicada i la limitació de les possibilitats per a la seva 
conservació, emmagatzematge i tractament. Aquestes previsions són més rigoroses 
que les fins ara vigents per al Tauler Edictal Únic administratiu, però passen a 
incorporar-se també a aquest últim. A més, s'estableixen les especificacions bàsiques 
de sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica dels textos a publicar, que preveu 
l'article 35.2 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol i orientat a garantir la celeritat en la 
publicació, la correcta i fidel inserció, així com la identificació de l'òrgan remitent. 
 
Dimecres 12 de maig de 2021 
 

• Resolució de 10 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat de Justícia, per 
la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7843


Justícia, pel qual es formalitzen els criteris de distribució, així com el 
repartiment resultant per a les Comunitats autònomes, del crèdit assignat 
en l'any 2021 pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència al Ministeri de 
Justícia, i es formalitzen els compromisos financers resultants. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7873 
 
Es fa públic l'Acord de la Conferència Sectorial pel qual es formalitzen els criteris de 
distribució a les comunitats autònomes, així com la distribució resultant del crèdit 
destinat a l'any 2021 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de el Ministeri de 
Justícia, que afecta el « projecte 0 »Justícia 2030, en el qual, entre d'altres, es van a dur 
a terme inversions per a les següents mesures: Immediació digital, Lloc de treball 
deslocalitzat, Atenció ciutadana / cita prèvia i Ciberseguretat. 
S'adjudica a Catalunya la suma de 3.550.793 € del total destinat a les CC. AA amb 
competències en matèria d'Administració de Justícia, que és de 20.604.610 € 
Els crèdits que correspongui gestionar a cada comunitat autònoma es lliuraran d'un sol 
cop 
Serà obligatori que els crèdits estiguin compromesos abans del 31 de desembre de 2021 
i totalment executats abans de l'1 juny de l'any 2022. 
Els ingressos que les comunitats autònomes procedents d'aquesta línia de finançament 
estan legalment afectats a finançar alguna de les quatre mesures previstes 
 
Dijous 13 de maig de 2021 
 

• Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Economia i 
Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres 
de 11 de maig de 2021, pel qual s'aprova el Codi de Bones Pràctiques per 
al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat que preveu 
el 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-2021-7908 
 
Es publica el Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb 
finançament avalat aplicable 
Les entitats financeres que hagin canalitzat o s'haguessin beneficiat dels avals alliberats 
a l'empara dels Reials Decrets llei 8/2020 de 17 de març i 25/2020, de 3 de juliol, o de 
la cobertura asseguradora de crèdits de circulant per compte de l'Estat de CESCE (línia 
COVID i i línia COVID II), posada en marxa a l'empara del Reial Decret llei 8/2020, de 
17 de març, i de l'Acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes 
Econòmics, de 23 d'octubre de 2020, comptaran amb el termini màxim d'un mes per 
comunicar per escrit la seva adhesió a el Codi de Bones Pràctiques per al Marc de 
Renegociació per a clients amb finançament Avalada (en endavant, Codi de Bones 
Pràctiques) que preveu aquest Acord 
Les entitats financeres hauran d'informar adequadament als seus clients sobre la seva 
adhesió o no a el Codi de Bones Pràctiques i la possibilitat d'acollir-se al que disposa el 
Codi. Aquesta informació s'ha de facilitar especialment a través de la seva xarxa 
comercial d'oficines en la forma i en els termes que es recullen en el propi Codi de Bones 
Pràctiques. 
Així mateix es fan públiques les mesures d'allargament del termini de venciment dels 
avals, les mesures de conversió en préstecs participatius i la realització de 
transferències, que només són aplicables a les entitats que s'haguessin adherit a el Codi 
de Bones Pràctiques indicat 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7873
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7908


Dijous 13 de maig de 2021 
 

• Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Economia i 
Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres 
de 11 de maig de 2021, pel qual s'estén el termini de sol·licitud i s'adapten 
les condicions dels avals regulats pels Reials Decrets Llei 8/2020, de 17 de 
març, i 25/2020, de 3 de juliol, i es desenvolupa el règim de cobrament dels 
avals executats, que estableix l'article 16 del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 
de març. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7909 
 
Es publica l'Acord de Consell de Ministres indicat, que estableix la regulació de la 
distribució i adaptacions dels imports dels avals alliberats a l'empara dels Reials Decrets 
llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, així com el règim de cobrament 
aplicable als avals atorgats en virtut dels reials decrets llei 8/2020 i 25/2020 
 
Divendres 14 de maig de 2021 
 

• Ordre SND / 466/2021, de 13 de maig, per la qual es prorroga l'Ordre SND / 
413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a què s'han de 
sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva 
arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7967 
 
Es prorroga el que disposen els aparells primer, segon i tercer de l'Ordre SND / 
413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a què s'han de sotmetre les 
persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya , durant la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Esta ordre produirà efectes des del 15 de maig de 2021 fins a les 24:00 hores de el 29 
de maig de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la 
motiven. 
 
Divendres 14 de maig de 2021 
 

• Ordre ETD / 465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes 
d'identificació remota per vídeo per a l'expedició de certificats electrònics 
qualificats. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7966 
 
Entrada en vigor: 15.05.2021, llevat del que disposa l'article 6.d), que estableix 
l'obligació del prestador qualificat de serveis electrònics de confiança d'emprar un 
producte d'identificació remota per vídeo que compleixi els requisits mínims de seguretat 
que assenyala l' annex F.11 de la Guia de seguretat de les TIC CCN-STIC-140, de el 
Centre Criptològic Nacional de categoria alta, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2022. 
Aquesta ordre té per objecte regular les condicions i requisits tècnics mínims aplicables 
a la verificació de la identitat i, si escau, altres atributs específics, de la persona 
sol·licitant d'un certificat qualificat mitjançant mètodes d'identificació remota per vídeo 
d'acord amb el que preveu l' article 7.2 de la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora 
de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i en l'article 24.1.d) del 
Reglament (UE) 910/2014, del Parlament Europeu i de Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7909
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7967
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7966


electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE. Tot 
això s'entén sense perjudici de l'existència d'altres mètodes d'identificació a distància 
emparats per l'article 24.1 del Reglament (UE) 910/2014 no inclosos en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta ordre. 
S'aplicarà als prestadors qualificats públics i privats de serveis electrònics de confiança 
establerts a Espanya. Així mateix, s'aplicarà als prestadors qualificats residents o 
domiciliats en un altre Estat membre que tinguin un establiment permanent situat a 
Espanya, sempre que ofereixin serveis no supervisats per l'autoritat competent d'un altre 
Estat membre de la Unió Europea. 
L'execució dels procediments d'identificació remota per vídeo podrà ser externalitzada, 
mantenint el prestador que expedeix el certificat qualificat la plena responsabilitat en 
relació amb l'aplicació d'aquesta ordre. 
El procés d'identificació remota per vídeo es podrà realitzar de forma assistida, amb la 
mediació síncrona d'un operador, o de forma no assistida, sense necessitat d'interacció 
en línia entre un operador i el sol·licitant, amb revisió posterior d'un operador. 
L'Ordre regula l'avaluació de la conformitat i comprovació de l'acompliment de requisits 
i els requisits generals de seguretat exigibles el prestador qualificat de serveis 
electrònics de confiança, així com els requisits de personal i pla de formació, dels 
documents d'identitat utilitzats en el procés d'identificació, de les instal·lacions, les 
condicions generals de el procés d'identificació, els requisits per a la verificació de la 
identitat de la persona sol·licitant i de el document d'identitat, i els de l'enregistrament i 
de conservació de proves. 
 
Divendres 14 de maig de 2021 
 

• Acord de 28 d'abril 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 Suprem, de 9 d'abril de 2021, d'adscripció de magistrats a la Sala 
Contenciós-Administratiu 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7970 
 
Havent-se produït la mort de Nicolás Maurandi Guillén, Sr. Magistrat President de la 
Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, i sent necessària la cobertura 
d'aquesta Presidència de Secció, s'acorda el nomenament de Rafael Fernández 
Valverde com a President de la Secció Segona d'aquesta Sala Tercera. 
A la vista de l’acord anterior i a l'objecte de completar la composició de la Secció 
Cinquena d'aquesta Sala, es resol adscriure a la mateixa al Magistrat Fernando Román 
García, actualment adscrit a la Secció Tercera 
 
2.  DOGC  
 
Dijous 13 de maig de 2021 
 

• CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per 
la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
al territori de Catalunya (DOGC núm. 8405, de 8.5.2021). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686 
 
Es corregeixen errades de la disposició indicada, referits a l'apartat 9, Activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives 
 
Dijous 13 de maig de 2021 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7970
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686


 

• ACORD GOV/62/2021, d'11 de maig, pel qual es crea el Programa temporal 
per al reforç i suport en la gestió d'ajuts a les persones afectades per un 
expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i les persones 
autònomes per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la 
COVID-19. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900599 
 
Aquest Acord del Govern crea un Programa temporal per al reforç i suport en la gestió 
d'ajuts a les persones afectades per un ERTO i les persones autònomes que permeti 
disposar de personal suficient per garantir la implantació i la gestió dels ajuts econòmics 
i d'orientació i formació a les persones afectades per un ERTO i a les persones 
treballadores autònomes. 
El Programa es desplegarà en el Servei d'Ocupació Públic de Catalunya, la Direcció 
General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i el Consorci 
de Formació Contínua de Catalunya, ateses les competències respectives en aquests 
àmbits. 
Les tasques que s'exerceixin en el marc del Programa estaran vinculades a la gestió de 
línies de subvenció i d'ajuts extraordinàries, així com a l'orientació i formació a les 
persones afectades per un ERTO i a les persones treballadores autònomes. 
 
3.-  DOUE 
 
Dimarts 11 de maig de 2021 
 

• REGLAMENT (UE) 2021/694 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 
de 29 d'abril de 2021 pel qual s'estableix el Programa Europa Digital i pel 
qual es deroga la Decisió (UE) 2015/2240 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
021%3A166%3ATOC 
 
El present Reglament estableix el Programa Europa Digital (en endavant, «Programa») 
durant el període de vigència de el marc financer plurianual 2021-2027. 
El present Reglament estableix els objectius del Programa, el seu pressupost per al 
període 2021-2027, les formes de finançament de la Unió i les normes per a la concessió 
d'aquest finançament. 
Els objectius generals de el Programa són donar suport i accelerar la transformació 
digital de l'economia, la indústria i la societat europees, aportar els seus beneficis als 
ciutadans, les administracions públiques i les empreses europeus en tota la Unió, i 
millorar la competitivitat d'Europa en la economia digital mundial, contribuint a el mateix 
temps a reduir la bretxa digital a tota la Unió i a reforçar la seva autonomia estratègica, 
a través d'un suport global, intersectorial i transfronterer, i una major contribució de la 
Unió. 
El Programa s'executarà en estreta coordinació amb altres programes de la Unió i tindrà 
com a finalitat: 
a) reforçar i promoure la capacitat d'Europa en àmbits clau de la tecnologia digital 
mitjançant un desplegament a gran escala; 
b) en el sector privat i en àrees d'interès públic, ampliar la difusió i adopció de les 
tecnologies clau europees, promovent la transformació digital i l'accés a les tecnologies 
digitals. 
El Programa tindrà cinc objectius específics interrelacionats: 
a) objectiu específic 1: Informàtica d'alt rendiment; 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900599
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC


b) objectiu específic 2: Intel·ligència artificial; 
c) objectiu específic 3: Ciberseguretat i confiança; 
d) objectiu específic 4: Capacitats digitals avançades; 
e) objectiu específic 5: Desplegament i millor ús de la capacitat digital i interoperabilitat. 
A destacar que pel que fa a l'objectiu específic 5  (desplegament i millor ús de la capacitat 
digital i interoperabilitat) s'especifiquen accions en el àmbit del Poder judicial: Permetre 
una comunicació electrònica transfronterera fluida i segura dins del poder judicial i entre 
el poder judicial i altres òrgans competents en l'àmbit de la justícia civil i penal; Millorar 
l'accés de ciutadans, empreses, professionals de el dret i membres del poder judicial a 
la justícia i a la informació i procediments jurídics proporcionant interconnexions 
semànticament interoperables amb bases de dades i registres, així com facilitant la 
resolució extrajudicial de litigis en línia; Fomentar el desenvolupament i l'aplicació de 
tecnologies innovadores per als tribunals i els professionals de el dret basades, entre 
altres, en solucions d'IA que poden alleugerir i accelerar els procediments (per exemple, 
aplicacions de tecnologia a el servei de dret) 
 
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 
11-05-2021 
 

• PROJECTE de reforma de l'article 49 de la Constitució Espanyola. 
 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Presi_articulo 
 

• REAL DECRET pel qual es modifica el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, 
d'ordenació del diari oficial "Butlletí Oficial de l'Estat", per adaptar-lo al 
Tauler Edictal Judicial Únic. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Presi_boe 
 

• ACORD pel qual s'aprova la Declaració institucional amb motiu del Dia 
Internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Presi_dia 
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• ACORD pel qual s'aprova el Codi de Bones Pràctiques per al marc de 
renegociació per a clients amb finançament avalat que preveu el 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. 

 

• ACORD pel qual s'estén el termini de sol·licitud i s'adapten les condicions 
dels avals regulats pels reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, 
de 3 de juliol, i es desenvolupa el règim de cobrament dels avals executats, 
que estableix l'article 16 de Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Aeconom_codigo 
 

• REIAL DECRET-LLEI pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut 
dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al 
repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Trabaj_derechos 
 

• ACORD pel qual s'aprova el Pla d'acció 2021-2022 per a la 
internacionalització de l'economia espanyola, així com la seva remissió a 
les Corts Generals. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
511.aspx#Indus_plan 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
11-05-2021 
 

• El Govern reforça els ajuts per a persones autònomes i les afectades per 
un ERTO 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/408804/govern-reforca-ajuts-persones-
autonomes-afectades-erto 
 
CGPJ 
10-05-2021 
 

• L'Audiència de Burgos aprova un protocol per arribar a acords en matèria 
de despeses hipotecaris i interessos de demora 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-
Justicia/TSJ-Castilla-y-Leon/En-Portada/La-Audiencia-de-Burgos-aprueba-un-
protocolo-para-alcanzar-acuerdos-en-materia-de-gastos-hipotecarios-e-intereses-de-
demora- 
 
12-05-2021 
 

• El Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem estima el recurs del beneficiari 
d'una assegurança d'accidents al rebutjar la prescripció per a l'exercici 
d'accions 
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Pleno-de-la-
Sala-de-lo-Civil-del-Tribunal-Supremo-estima-el-recurso-del-beneficiario-de-un-seguro-
de-accidentes-al-rechazar-la-prescripcion-para-el-ejercicio-de-acciones 
 
14-05-2021 
 

• El Tribunal Suprem desestima el recurs d'Oriol Junqueras contra l'acord de 
la Junta Electoral que va declarar la pèrdua de la seva condició 
d'eurodiputat 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-desestima-el-recurso-de-Oriol-Junqueras-contra-el-acuerdo-de-la-Junta-
Electoral-que-declaro-la-perdida-de-su-condicion-de-eurodiputado 
 
14-05-2021 
 

• Fiable, impermeable a la corrupció i servida per jutges competents i ben 
preparats: així veuen els espanyols a la Justícia 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-Confiable--
impermeable-a-la-corrupcion-y-servida-por-jueces-competentes-y-bien-preparados--
asi-ven-los-espanoles-a-la-Justicia 
 
Enllaç a l'enquesta "Els Espanyols i la Justícia". Maig de 2021 
 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno--Codigo-
etico-y-Comision-de-Etica-Judicial/Encuestas-de-satisfaccion/Encuesta--Los-
Espanoles-y-la-Justicia---Mayo-de-2021 
 
Colegio de Registradores de España 
10-05-2021 
 

• Les constitucions d'empreses a l'abril gairebé triplicar les d'aquest mateix 
mes el 2020 

 
https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-empresas-en-abril-casi-
triplicaron-las-de-este-mismo-mes-en-2020?redirect=%2F 
 
13-05-2021 
 

• El nombre de deutors concursats augmenta un 86,5% anual en el primer 
trimestre de 2021 

 
https://www.registradores.org/-/el-n%C3%BAmero-de-deudores-concursados-
aumenta-un-86-5%25-anual-en-el-primer-trimestre-de-2021?redirect=%2F 
 
Tribunal Constitucional 
11-05-2021 
 

• El Ple del TC per majoria desestima el recurs d'empara de Josep Rull contra 
la sentència de Tribunal Suprem que el va condemnar per un delicte de 
sedició 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_048/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2048-2021.pdf 
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13-05-2021 
 

• El Ple del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat i nul·litat 
del precepte del Decret-llei 8/2020, que va permetre la integració de 
l'aleshores vicepresident segon de govern, en la comissió delegada per a 
assumptes d'intel·ligència 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_049/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2049-2021.pdf 
 
CNMC 
13-05-2021 
 

• La CNMC multa amb un total de 6,3 milions d'euros a 22 firmes de 
consultoria i a diversos dels seus directius 

 
https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-consultoras-cnmc-20210512 
 
Parlament de Catalunya 
13-05-2021 
 

• El Parlament elegeix els vuit senadors que han de representar la Generalitat 
i aprova la creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i 
estructural a Catalunya 

 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27041
9350 
 
Ministeri de Justícia 
13-05-2021 
 

• El Ministeri de Justícia es reuneix amb l'advocacia, procura i graduats 
socials per avançar en la conciliació 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/conciliacion-familiar-laboral 
 
13-05-2021 
 

• La ORGA distribueix més de 600.000 euros en programes d'atenció a 
víctimes de delicte i lluita contra la criminalitat 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/210513-la-orga-distribuye-mas-de-600000-euros 
 
CGPE 
14-05-2021 
 

• El Ministeri de Justícia assumeix les reivindicacions de la procura en temes 
de conciliació: interrupció de terminis, suspensió del reenviament de 
notificacions, actes de comunicació i substitucions 
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https://www.cgpe.es/el-ministerio-de-justicia-se-pliega-y-asume-las-reivindicaciones-
de-la-procura-en-temas-de-conciliacion-interrupcion-de-plazos-suspension-del-reenvio-
de-notificaciones-actos-de-comunicacion-y-sust/ 
 
Agència Tributària de Catalunya 
14-05-2021 
 

• Aclariment en relació amb la tributació dels ajuts a treballadors autònoms 
en la renda 2020 

 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210514-autonoms-renda 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
El Periódico 
09-05-2021 
 

• La UE no renovarà el contracte amb Astra Zeneca més enllà de juny 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210509/unio-europea-no-renovara-vacuna-
astrazeneca-11711904 
 
09-05-2021 
 

• El rebuig de les empreses a assumir més costos retarda el desplegament 
del teletreball 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210509/rebuig-empreses-assumir-costos-
retarda-11704943 
 
09-05-2021 
 

• Matemàtiques contra el crim: canvi de model policial després de la 
pandèmia 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/successos-i-tribunals/20210509/matematiques-crim-
canvi-model-policial-mossos-desquadra-11710810 
 
09-05-2021 
 

• L'Autoritat de Protecció del Client Financer es demora fins 2022 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210509/autoridad-proteccion-cliente-
financiero-demora-2022-calvino-gobierno-11709052 
 
11-05-2021 
 

• Els jutges discrepen després de l'alarma: què restricció és proporcional? 
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https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210511/jutges-discrepen-alarma-restriccio-
proporcional-coronavirus-toc-queda-11715402 
 
12-05-2021 
 

• Setge als lladres reincidents amb ordres d'allunyament fetes a mida 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/successos-i-tribunals/20210512/lladres-reincidents-
ordres-allunyament-mossos-fiscalia-barcelona-11716787 
 
12-05-2021 
 

• Escrivà planteja noves quotes d'autònoms de 90 a 1.220 euros, segons els 
seus ingressos 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210512/escriva-plantea-nuevas-cuotas-
autonomos-11718858 
 
13-05-2021 
 

• Els impostos que portarà la pospandemia 
 
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20210512/impuestos-traera-pospandemia-
entender-11713288 
 
13-05-2021 
 

• El Congrés dona el vistiplau a la llei de canvi climàtic 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210513/congres-llum-verd-llei-canvi-climatic-
11720275 
 
13-05-2021 
 

• Els ingressos de les famílies catalanes van baixar set vegades més que els 
lloguers durant el 2020 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210513/ingresos-familias-catalanas-
bajaron-siete-11720690 
 
14-05-2021 
 

• Atrapats entre el SOC i el SEPE: 18.800 persones en ERTO porten mes i 
mig esperant les seves ajudes 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210514/atrapats-soc-sepe-26-000-
11722121 
El País 
09-05-2021 
 

• Editorial - Inseguretat jurídica com a símptoma 
 
https://elpais.com/opinion/2021-05-09/inseguridad-juridica-como-sintoma.html 
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09-05-2021 
 

• La construcció de les 'torres bessones' segueix paralitzada - Economia no 
fa cas al Banc d'Espanya i la CNMV, però desencalla la creació de l'Autoritat per 
a la Protecció del Client Financer 

 
https://elpais.com/economia/2021-05-09/la-construccion-de-las-torres-gemelas-sigue-
paralizada.html 
 
10-05-2021 
 

• El Govern aplicarà la pujada d’impostos més tard del 2023 si la recuperació 
es retarda 

  
https://elpais.com/economia/2021-05-10/el-gobierno-aplazara-la-subida-de-impuestos-
si-se-retrasa-la-recuperacion-economica.html 
 
10-05-2021 
 

• Treball preveu endurir els motius per signar contractes temporals 
 
https://elpais.com/economia/2021-05-10/trabajo-preve-endurecer-los-motivos-para-
firmar-contratos-temporales.html 
 
10-05-2021 
 

• El Suprem resol contra Aena al considerar concessions i no lloguers les 
botigues d'aeroports 

 
https://elpais.com/economia/2021-05-10/el-supremo-considera-concesiones-y-no-
alquileres-las-tiendas-de-aeropuertos.html 
 
10-05-2021 
 

• La Fiscalia obre la via penal contra els conductors que se salten 
reiteradament les restriccions per contaminació 

 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-10/la-fiscalia-abre-la-via-penal-
contra-los-conductores-que-se-saltan-reiteradamente-las-restricciones-por-
contaminacion.html 
 
12-05-2021 
 

• La Fiscalia dóna suport als tancaments territorials locals, però qüestiona 
el toc de queda 

 
https://elpais.com/espana/2021-05-12/la-fiscalia-apoya-los-cierres-perimetrales-
locales-pero-cuestiona-el-toque-de-queda.html 
 
12-05-2021 
 

• Psicologia de catàstrofe contra els desnonaments: “El meu fill no vol 
dormir sense sabates” 
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https://cat.elpais.com/cat/2021/05/12/catalunya/1620814210_349034.html 
 
13-05-2021 
 

• La pròrroga de l'estat d'alarma era millor que la incertesa, per Ana Carmona 
Contreras 

 
https://elpais.com/opinion/2021-05-13/la-prorroga-del-estado-de-alarma-era-mejor-que-
la-incertidumbre.html 
 
13-05-2021 
 

• El moviment per l'habitatge, segons el parer: entre la protesta i la coacció 
 
https://cat.elpais.com/cat/2021/05/14/catalunya/1620979548_116642.html 
 
13-05-2021 
 

• La Seguretat Social proposa una reducció entre el 21% i el 2,8% a les 
jubilacions anticipades voluntàries 

 
https://elpais.com/economia/2021-05-13/la-seguridad-social-propone-una-reduccion-
entre-el-21-y-el-28-en-las-jubilaciones-anticipadas-voluntarias.html 
 
El Punt Avui 
09-05-2021 
 

• Antifrau mostra l’impacte de la corrupció en els drets humans 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1966727-antifrau-mostra-l-
impacte-de-la-corrupcio-en-els-drets-humans.html 
 
09-05-2021 
 

• Quan tot va deixar de ser així 
 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1965206-quan-tot-va-deixar-
de-ser-aixi.html 
 
10-05-2021 
 

• El Procicat preveu aprovar aquesta setmana el pla de reobertura de l’oci 
nocturn 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1967453-el-procicat-preveu-
aprovar-aquesta-setmana-el-pla-de-reobertura-de-l-oci-nocturn.html 
 
10-05-2021 
 

• Barcelona obre 32 expedients sancionadors per anuncis que no inclouen 
l’índex de referència de preus de lloguer 
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https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1967385-barcelona-obre-32-
expedients-sancionadors-per-anuncis-que-no-inclouen-l-index-de-referencia-de-preus-
de-lloguer.html 
 
13-05-2021 
 

• Els catalans destinen un 36% del sou a pagar el lloguer, 10 punts més que 
fa cinc anys 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1969214-els-catalans-destinen-un-
36-del-sou-a-pagar-el-lloguer-10-punts-mes-que-fa-cinc-anys.html 
  
13-05-2021 
 

• El Banc d’Espanya reclama ajudes directes i una agenda “ambiciosa” de 
reformes per encarar la recuperació postpandèmia 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/1969179-el-banc-d-espanya-reclama-
ajudes-directes-i-una-agenda-ambiciosa-de-reformes-per-encarar-la-recuperacio-
postpandemia.html 
 
14-05-2021 
 

• Ampliació de l’aforament a la cultura, el comerç i la universitat a partir del 
24 de maig 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1969781-ampliacio-de-l-aforament-
a-la-cultura-el-comerc-i-la-universitat-a-partir-del-24-de-maig.html 
 
Ara.cat 
10-05-2021 
 

• Els concursos de creditors es van multiplicar per 10 a l'abril, fins als 470 
 
https://www.ara.cat/ara_mateix/concursos-creditors-multiplicar-10-l-abril-fins-als-
470_25_3978682.html 
 
11-05-2021 
 

• L'Airef reclama al govern central que calculi l'impacte de la reforma fiscal 
 
https://www.ara.cat/economia/airef-central-calculi-impacte-reforma-fiscal-pla-de-
recuperacio-pib_1_3980051.html 
 
11-05-2021 
 

• Els bancs podran aplicar quitances i moratòries dels crèdits avalats per 
l’ICO 

 
https://www.ara.cat/ara_mateix/bancs-podran-aplicar-quitances-moratories-dels-
credits-avalats-l-ico_25_3980254.html 
 
12-05-2021 
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• Cinc detinguts i càrregues dels Mossos en un desnonament al Raval 
 
https://www.ara.cat/societat/cinc-detinguts-carregues-dels-mossos-desnonament-
raval_1_3981404.html 
 
El Confidencial 
10-05-2021 
 

• El Govern s'embolica amb el seu propi pla: "No hi ha opció de nova llei" 
per les restriccions 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-10/gobierno-legislacion-restricciones-
coronavirus_3073120/ 
 
10-05-2021 
 

• El PP ofereix el seu suport a Govern per canviar la llei després del caos 
creat sense alarma 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-10/pp-ofrece-apoyo-gobierno-cambiar-
ley-caos-estado-alarma_3072104/ 
 
Público 
10-05-2021 
 

• Yolanda Díaz confirma la derogació de la reforma laboral per a aquest any: 
"Els terminis en dret no es discuteixen, es compleixen" 

 
https://www.publico.es/politica/derogacion-reforma-laboral-yolanda-diaz-confirma-
derogacion-reforma-laboral-ano-plazos-derecho-no-discuten-cumplen.html 
 
Expansión 
09-05-2021 
 

• Els treballadors públics temporals es mobilitzen i plantegen una vaga 
nacional 

 
https://www.expansion.com/economia/funcion-
publica/2021/05/09/6097d085e5fdeaac6d8b45d7.html 
 
10-05-2021 
 

• Pot el sector privat adquirir i administrar la vacuna contra la Covid ?, per 
Antonio Benítez Ostos – Administrativando 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/10/609865ed468aebc9548b45f1.h
tml 
 
12-05-2021 
 

• Els jutges s'inclinen més la balança a limitar reunions que a mantenir els 
tocs de queda 
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https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/12/609c09fee5fdeadd608b4690.html 
 
12-05-2021 
 

• El principi de doble enjudiciament pot anul·lar una ordre de detenció 
d'Europol 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/12/609b9dfc468aeb50698b4632.html 
 
12-05-2021 
 

• Vacunes antiCovid: qui respondrà dels danys que ocasionen ?, per Javier 
Alonso-Morgado Alonso - Montero Aramburu 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/12/609bf567e5fdea4a448b464e.ht
ml 
 
13-05-2021 
 

• El Constitucional tomba el decret d'integració de classes passives a la 
Seguretat Social 

 
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/13/609d68f2468aeb66728b45
8d.html 
 
14-05-2021 
 

• La Llei de Memòria Democràtica, bloquejada al CGPJ per la falta d'acord 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/14/609e914be5fdea9a458b4621.html 
 
Cinco Días 
10-05-2021 
 

• El Govern canviarà la llei per facilitar l'accés al crèdit a les comunitats de 
veïns 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/07/economia/1620410416_836083.html 
 
10-05-2021 
 

• Els tribunals de la Unió Europea, claus per a la defensa jurídica 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/07/legal/1620375733_200122.html 
 
10-05-2021 
 

• Com assegurar la identitat digital dels contractes signats electrònicament 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/07/legal/1620376490_772785.html#?s
ma=newsletter_legal20210510 
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10-05-2021 
 

• La renúncia del client a demandar al seu advocat és una clàusula abusiva 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/07/legal/1620388338_642289.html#?s
ma=newsletter_legal20210510 
 
12-05-2021 
 

• Mètodes apropiats de resolució de conflictes (MASC), per Alfredo Sanfeliz, 
Of Counsel de l'despatx López-Ibor Advocats. CEO The Wise Company 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/11/legal/1620746849_454196.html 
 
El Economista 
10-05-2021 
 

• La pensió compensatòria formalitzada per un notari o un lletrat de 
l'Administració de Justícia dedueix en l'IRPF 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11204739/05/21/La-pension-
compensatoria-formalizada-por-un-notario-o-un-letrado-de-la-Administracion-de-
Justicia-deduce-en-el-IRPF.html 
 
10-05-2021 
 

• El Tribunal Suprem eleva la seguretat registral en la compra d'immobles 
amb embargament - Certificació de càrregues i nota marginal prorroguen 
quatre anys l'apunt de la requisa 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11207421/05/21/El-TS-eleva-la-
seguridad-registral-en-la-compra-de-inmuebles-con-embargo-.html 
 
Voz Pópuli 
10-05-2021 
 

• Adeu a la nòmina: Espanya registra el major nombre d'autònoms en 13 
anys 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/record-autonomos-espana.html 
 
14-05-2021 
 

• L'INE confirma l'escalada de l'IPC d'abril a l'2,2%, el seu major taxa en més 
de dos anys 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/ipc-abril-precios.html 
 
 
Confilegal 
10-05-2021 
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• El TJUE decidirà si la interpretació del Suprem sobre la Llei de Usura en 
relació amb les «revolving» s'ajusta a el dret de la Unió 

 
https://confilegal.com/20210510-el-tjue-decidira-si-la-interpretacion-del-supremo-sobre-
la-ley-de-usura-en-relacion-con-las-revolving-se-ajusta-al-derecho-de-la-union/ 
 
11-05-2021 
 

• Un jutjat rebaixa la renda d'un llogater d'un centre comercial un 35,69% de 
juny de 2020 fins el 9 de maig de 2021 

 
https://confilegal.com/20210511-un-juzgado-rebaja-la-renta-de-un-inquilino-de-un-
centro-comercial-un-3569-desde-junio-del-2020-y-hasta-9-de-mayo-del-2021/ 
 
14-05-2021 
 

• Decisions oposades en els TSJ respecte a les restriccions després de la fi 
de l'estat d'alarma 

 
https://confilegal.com/20210514-decisiones-encontradas-en-los-tsj-respecto-a-las-
restricciones-tras-el-fin-del-estado-de-alarma/ 
 
Economist & Jurist 
10-05-2021 
 

• És nul·la la clàusula sòl sobre un "no consumidor" 
 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-nula-la-clausula-
suelo-sobre-un-no-consumidor/ 
 
11-05-2021 
 

• És usurari l'interès remuneratori de l'10,15% TAE d'un contracte de crèdit 
al consum de 2015 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-usurario-el-interes-
remuneratorio-del-1015-tae-de-un-contrato-de-credito-al-consumo-de-2015/ 
 
12-05-2021 
 

• Un hostaler queda exempt d'abonar 2.400 euros de rendes impagades 
durant la pandèmia 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/un-hostelero-queda-
exento-de-abonar-2-400-euros-de-rentas-impagadas-durante-la-pandemia/ 
Blog Hay Derecho  / Expansión 
10-05-2021 
 

• I si el client no vol negociar? Reflexions sobre l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures d'Eficiència Processal, per Vicente Giner Gallardo 

 
https://hayderecho.expansion.com/2021/05/10/y-si-el-cliente-no-quiere-negociar-
reflexiones-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-medidas-de-eficiencia-procesal/ 
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Catalunya Press 
11-05-2021 
 

• La UE es querella contra Astrazeneca i demana una indemnització pel 
retard en el lliurament de les vacunes 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2878554/ue-querella-contra-
astrazeneca-i-demana-indemnitzacio-pel-retard-lliurament-vacunes 
 
12-05-2012 
 

• El Senat aprova la Llei de protecció a la infància enfront de la violència tot 
i el vot en contra de Vox 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2881805/senat-aprova-llei-
proteccio-infncia-enfront-violncia-tot-i-vot-contra-vox 
 
12-05-2012 
 

• Hisenda notifica a Joan Carles I l'obertura d'una inspecció 
 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2881407/hisenda-notifica-joan-
carles-i-lobertura-duna-inspeccio 
 
La Vanguardia 
11-05-2021 
 

• L'OCDE pregunta si Madrid podria ser "un paradís fiscal intern" 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210511/7446847/ocde-madrid-impuesto-
paraiso-fiscal.html 
 
11-05-2021 
 

• Les pimes tindran quitances en els préstecs amb aval si facturen un 30% 
menys i tenen pèrdues 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210511/7445563/pyme-podran-quitas-70-
creditos-aval-publico.html 
 
14-05-2021 
 

• Ningú no s’ho mereix, per Miquel Samper 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210514/7453086/ningu-s-ho-mereix.html 
 
14-05-2021 
 

• Governin o marxin, per Lluís Foix 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210514/7453146/governin-marxin.html 
 
14-05-2021 
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• El Govern vol baixar l'exoneració per treballador en ERTE i millorar la dels 
reactivats 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210514/7455279/prorroga-erte-menos-
exoneraciones-cotizacion-empresa.html 
 
D Balears 
12-05-2021 
 

• El president del TSJIB admet que usar el català a l’Administració de 
Justícia és «un dret del ciutadà que ara mateix no és possible» 

 
https://www.dbalears.cat/balears/2021/05/12/351897/president-del-tsjib-admet-usar-
catala-administracio-justicia-dret-del-ciutada-ara-mateix-possible.html 
 
Legal Today 
13-05-2021 
 

• Un jutjat obre la porta al fet que s'apliqui la clàusula 'rebus sic stantibus' 
després de l'estat d'alarma 

 
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/un-juzgado-abre-la-
puerta-a-que-se-aplique-la-clausula-rebus-sic-stantibus-tras-el-estado-de-alarma-
2021-05-13/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altra documentació 
 
 

• Diàlegs per al futur judicial XXIII. La reforma de la cassació civil. Coordinació 
i introducció:  

Álvaro Perea González (Lletrat de l'Administració de Justícia) 
Autors: Antonio Salas Carceller (Ex Magistrat de Tribunal Suprem); José María 
Blanco Saralegui (Advocat. Magistrat en excedència. Ex coordinador de l'Àrea Civil 
de el Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem); Sonia Calaza López (Catedràtica de Dret 
Processal. UNED); Victòria Sánchez Pos (Professora de Dret Processal. Universitat 
de Navarra),; Patricia Gabeiras Vázquez (Advocada) . Diari La Ley,  Nº 9848, Secció 
Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 12 de maig de 2021, Wolters Kluwer 

 
Se sotmet al panel de convidats a respondre diverses preguntes d’interès sobre la 
matèria plantejada: 
 
Des de l'aprovació de la vigent Llei d'Enjudiciament Civil fins a l'actualitat el recurs 
extraordinari de cassació -i també el d'infracció processal- ha estat criticat per la seva 
confusa redacció i la dificultat de la seva articulació tècnica. L'Avantprojecte de llei es 
refereix fins i tot a el «fracàs» del model. ¿La reforma de la cassació civil és necessària? 
 
El recurs extraordinari per infracció processal ha reunit una crítica gairebé unànime en 
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Pel que fa a la seva defectuosa configuració i la seva atribució original -mai executada- 
als Tribunals Superiors de Justícia. Què diagnòstic podem fer d'aquest recurs en 
aquests anys? Quina opinió mereix la «unificació» de la infracció processal i la cassació 
en un únic recurs? ¿Reforçarà aquesta nova redacció la uniformitat jurisprudencial en 
qüestions d'índole processal? 
 
La cassació no pot comprendre sense la semàntica jurídica de l’interès cassacional. 
L'Avantprojecte de llei pretén potenciar-lo a través d'una millor definició del que s'ha 
d'entendre per «interès cassacional». Quina opinió tècnica val la redacció de l'article 477 
LEC proposta per l'Avantprojecte? La nova redacció facilitarà el compliment de la funció 
paradigmàtica del Tribunal Suprem? 
 
La fase d'admissió del recurs de cassació és actualment un dels punts més criticats de 
el model vigent. Quins problemes esdevenen en aquest estadi de el recurs i com podrien 
evitar? L'Avantprojecte de llei simplifica els tràmits actuals amb la reforma de l'article 
483 LEC, Quines possibilitats ofereix la nova dicció respecte de el model d'admissió 
actual? 
 
Els terminis de resolució actuals en la Sala Civil són destacadament amplis. Un dels 
objectius de la reforma projectada amb l'Avantprojecte és, precisament, reduir els 
mateixos i oferir una major agilitat a la pràctica cassacional civil. Amb independència de 
la redacció normativa, quines altres mesures, legislatives o organitzatives, seria 
convenients per a dotar a la cassació civil d'una major celeritat? Quin paper protagonista 
ha d'exercir el Gabinet Tècnic? 
 
A futur, i des d'una òptica més general no centrada amb exclusivitat en la cassació, 
quines reformes, legals, d'organització o de qualsevol índole, serien necessàries per 
enfortir la seguretat jurídica i la uniformitat jurisprudencial en l'aplicació i interpretació de 
la llei? La previsió dels coneguts com «Tribunals d'instància» ajudaria a aquest propòsit? 
Quines implicacions comportaria la instauració d'aquest model jurisdiccional per a la 
cassació civil? 
 
 

• Consulta Pública sobre la proposta d'Avantprojecte de Llei d'Eficiència 
Digital de Servei Públic de Justícia 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consult
a%20p%c3%bablica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf 
 
El termini per presentar aportacions finalitza el 31.05.2021 
 
Correu electrònic per a rebre les aportacions: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es 
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