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• Reial Decret Llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures 
urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "Filomena" 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8263 
 
Entrada en vigor: 20.05.2021 
Té per objecte l'adopció de mesures complementàries a les previstes en l'Acord de 
Consell de Ministres, de 19 de gener de 2021, pel qual es declaren determinades 
comunitats autònomes zona afectada greument per una emergència de protecció civil, 
com a conseqüència de l'episodi «Filomena »1/2021, ampliant aquesta declaració i 
l'aplicació de les esmentades mesures a les comunitats autònomes de Canàries, 
Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. 
Mitjançant Acord de Consell de Ministres, a proposta de les persones titulars dels 
ministeris competents per raó de la matèria, es pot acordar, amb delimitació de les zones 
afectades, l'aplicació de les mesures necessàries que preveu aquest Reial decret-llei a 
successos causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, 
desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets 
catastròfics esdevinguts des l'1 d'abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021. 
Es contemplen dos tipus d'ajudes: 
a) Ajudes destinades a pal·liar danys personals, danys materials en habitatge i estris, i 
en establiments industrials, mercantils, marítim-pesquers, turístics i d'altres serveis, i per 
prestacions personals o de béns de persones físiques o jurídiques. Que poden atribuir 
per: 
• defunció i d'incapacitat causats directament per la borrasca 
• destrucció o danys en estris i els danys en habitatge 
• danys a establiments industrials, mercantils, marítim-pesquers, turístics i d'altres 
serveis, quan la persona interessada hagi estat indemnitzada pel Consorci de 
Compensació d'Assegurances amb aplicació de la franquícia prevista en l'article 9 de el 
Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris 
Les sol·licituds d'ajudes presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest RDL 
es podran tornar a presentar en el termini de 2 mesos des que entri en vigor. 
b) Ajudes per danys causats en produccions agrícoles i ramaderes, destinades a les 
persones titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes que, estant ubicades en 
l'àmbit d'aplicació assenyalat en aquest RDL, hagin patit pèrdues superiors a l'30% de 
la seva producció 
Així mateix, es preveuen determinats beneficis fiscals. En particular són d'interès: 
a) L'exempció de les quotes de l'IBI corresponents a l'exercici 2020 per als sinistres que 
hagin tingut lloc en 2020, i a l'exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021, que 
afecten habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i 
professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com 
a conseqüència directa dels sinistres objecte d'aquest RDL, quan s'acrediti que tant les 
persones com els béns que s'hi ubiquen han hagut de ser objecte de reallotjament total 
o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o 
pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura 
no sigui possible mitjançant formula alguna d'assegurament públic o privat. 
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b) La reducció en l'IAE corresponent a l'exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut 
lloc en 2020, i a l'exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021 objecte de regulació 
en aquest RDL, a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, 
marítim -pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta 
activitat que hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres a què es 
refereix l'esmentat article, sempre que hagin hagut de ser objecte de reallotjament o 
s'hagin produït danys que obliguen a el tancament temporal de l'activitat. Aquesta 
reducció és proporcional a el temps transcorregut des del dia en què s'hagi produït el 
cessament de l'activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els 
mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a l'efecte, sense perjudici de considerar, quan 
la gravetat dels danys produïts així ho comporti, el supòsit de cessament en l'exercici 
d'aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut 
lloc el 2020, i des al 31 de desembre de 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021. 
Estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes 
excepcionals per danys personals, materials en habitatge i estris, i en establiments 
industrials, mercantils, marítim-pesquers, turístics i d'altres serveis, i per prestacions 
personals o de béns de persones físiques o jurídica. 
Pel que fa a mesures laborals i de seguretat social s'estableix que les mesures laborals 
aplicables pels danys soferts o per les pèrdues d'activitat directament derivades de la 
borrasca «Filomena», dins l'àmbit territorial a què es refereix aquest RDL, es regeix pel 
que disposa l'article 24.2.b) de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i en l'apartat desè de l'Acord 
de Consell de Ministres de 19 de gener de 2021. 
Als treballadors autònoms que perceben prestacions per cessament d'activitat, 
regulades en el títol V de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que 
tinguin la causa immediata dels successos inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest RDL, 
no se'ls computarà, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció 
establerts, els quatre primers mesos de percepció de la prestació. 
Es considera com a complert, als efectes de poder accedir a la prestació per cessament 
d'activitat, el requisit de període mínim de cotització de dotze mesos continuats i 
immediatament anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, que preveu l'article 
338 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per als treballadors per 
compte propi afectats pels sinistres a què es refereix aquest RDL. 
A més, aquells treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat 
Social que es trobessin gaudint d'alguna bonificació o reducció en les quotes a la 
Seguretat Social previstes en la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del treball 
autònom, i que, com a conseqüència directa i immediata dels successos a què es 
refereix l'àmbit d'aplicació d'aquest RDL, sol·liciten la baixa en el règim corresponent al 
sol·licitar novament l'alta, no perdran el dret a l'accés a les bonificacions o reduccions 
en la quota pel temps que hagués quedat pendent de gaudi. 
 
Dijous 20 de maig de 2021 
 

• Circular 2/2021, de 30 d'abril, de la Fiscalia General de l'Estat, sobre el 
tractament de la competència territorial en l'ordre jurisdiccional civil. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8435 
 
La Circular estudia els àmbits del tractament de la competència territorial en l'ordre 
jurisdiccional civil que generen més problemes i les solucions clarament assentades, 
donant resposta a supòsits dubtosos, sistematitzant les matèries, ordenant els criteris i 
facilitant un índex detallat. Així mateix es formulen unes conclusions al respecte que 
són: 
1a Els i les Fiscals han d'intervenir dictaminat quan el jutjat, un cop presentada la 
demanda, adverteixi d'ofici la possible falta de competència territorial. Aquesta 
intervenció tindrà lloc en tots els procediments, sigui o no part el Ministeri Fiscal. 
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2a Els i les Fiscals podran -i hauran de- promoure declinatòria en els processos en què 
siguin part, si concorrent un fur imperatiu el jutjat no ha activat el control d'ofici. 
3a Quan un jutjat civil es traslladi per a dictamen sobre competència el primer que han 
d'examinar les i els Fiscals és si és aplicable una norma que estableixi la competència 
amb caràcter imperatiu. 
4a Quan un jutjat qüestioni d'ofici la seva falta de competència, tot i no ser d'aplicació 
cap fur imperatiu, el dictamen del ministeri fiscal ha de posar de manifest aquest 
improcedent plantejament de la qüestió, ja que en aquests casos la falta de competència 
territorial només pot ser apreciada quan el / la demandat / ada o els que puguin ser part 
legítima en el judici proposin en temps i forma la declinatòria (vid. art. 59 LEC). 
5a El jutjat no pot qüestionar la seva competència d'ofici pel fet que les parts hagin pactat 
la submissió a uns concrets tribunals, ja que en aquests casos la submissió tàcita 
segueix sent possible. 
6a En els procediments tramitats per les vies del judici verbal no és vàlida la submissió 
expressa ni la tàcita, pel que en aquests supòsits el jutjat sempre pot plantejar-se d'ofici 
la seva competència, qualsevol que sigui la pretensió exercitada. Per determinar el fur 
aplicable s'ha de comprovar si hi concorre algun dels furs especials que corresponguin 
d'acord amb les previsions de l'art. 52 LEC; i, si no, s'aplicaran amb caràcter imperatiu 
els furs generals relatius a el domicili o residència del demandat (art. 50 LEC per a les 
persones físiques i art. 51 LEC per a les persones jurídiques i ens sense personalitat). 
7a Si el procediment es tramita com a judici ordinari, el jutjat només podrà plantejar 
d'ofici la seva competència si esdevé aplicable 01:00 específic fur imperatiu. 
8a Són també furs imperatius dels previstos per al procés monitori (art. 813.2 LEC); el 
judici canviari (art. 820.3 LEC); el procés en exercici de el dret de rectificació (art. 4 LO 
2/1984) i el procés d'execució (art. 545.3 LEC). Igualment, són furs imperatius els 
establerts per als processos sobre la capacitat de les persones (art. 756 LEC); protecció 
de drets fonamentals, processos matrimonials i de menors (art. 769.4 LEC); oposició a 
les resolucions administratives en matèria de protecció de menors procediment per 
determinar la necessitat d'assentiment en l'adopció (art. 779 LEC); procediment 
concursal (art. 10.1 LC) i els establerts en cada cas per als expedients de jurisdicció 
voluntària. 
9a Són igualment imperatius els furs especials que preveu l'art. 52 LEC per raó de 
l'objecte, amb excepció dels previstos per a demandes sobre presentació i aprovació 
dels comptes que hagin de donar els administradors de béns aliens, i per a demandes 
sobre obligacions de garantia o complement d'altres anteriors. 
10a Els furs generals de les persones físiques (art. 50 LEC) i de les persones jurídiques 
(art. 51 LEC) no són imperatius. Només quan, per raó de procediment -v.gr. el judici 
verbal- o per raó de remissió d'un fur imperatiu de l'art. 52 LEC, no càpiga submissió 
expressa ni tàcita procedent el plantejament d'ofici de la qüestió i la inhibició si la 
demanda es presenta en un jutjat en el partit judicial el demandat no està domiciliat. 
11a El control d'ofici de la competència territorial durant la fase declarativa del judici 
ordinari té el seu límit temporal en l'acte de l'audiència prèvia. 
El control d'ofici de la competència territorial durant la fase declarativa del judici verbal 
té el seu límit temporal en l'acte de la vista. En el cas que finalment les parts no 
interessen la celebració de vista, el límit temporal per a l'examen d'ofici de la 
competència territorial serà el moment en què les actuacions passin a l'òrgan 
jurisdiccional perquè, d'acord amb la redacció actual de l'art. 438 LEC, resolgui si escau 
la celebració de vista o dictar sentència. 
Si es pretengués el control d'ofici transcorreguts aquests límits temporals, les / els 
Fiscals informaran en el sentit de la improcedència de la inhibició. 
12a Quan el jutjat davant el qual s'ha presentat la demanda no sigui competent, si 
concorren diversos furs alternatius, la tramitació processalment correcta -abans 
d'acordar la inhibició a favor d'un o d'un altre- és la de requerir el demandant perquè 
manifesti quin dels furs alternatius és de la seva preferència. Si s'omet aquest tràmit, es 
priva el demandant d'una facultat que expressament li reconeix el nostre ordenament 



processal. En aquests casos, si no s'ha fet encara, les i els Fiscals informaran en el 
sentit que, en compliment dels arts. 53.2 i 58 LEC, abans d'acordar la inhibició es 
requereixi al demandant perquè manifesti quin dels furs electius és de la seva 
preferència, adoptant després dit requeriment la corresponent resolució. 
13a Són molt freqüents les qüestions de competència que es plantegen com a 
conseqüència que sent el fur imperatiu aplicable el del domicili del demandat (per 
exemple, en els judicis verbals) en el moment de l'emplaçament es ve en coneixement 
d'un nou domicili a un partit judicial diferent. En aquests casos, perquè resulti competent 
un jutjat diferent d'aquell que va conèixer de la petició inicial, cal que hi hagi quedat 
acreditat que el domicili actual conegut per fets sobrevinguts ja era el real o efectiu en 
el moment en què es va presentar la demanda, de manera que si resulta provat que 
l'alteració es va produir amb posterioritat o si simplement no s'acredita aquesta 
circumstància, el jutjat que va conèixer inicialment perpetuaria la seva jurisdicció. 
De la mateixa manera, quan sigui d'aplicació el fur de el domicili del demandant s'ha 
d'estar al domicili a l'hora de presentar la demanda, sense que hi hagi tenir en compte 
el canvi de domicili del demandant esdevingut amb posterioritat a aquest moment. 
En tot cas, si no hi fur imperatiu, el jutjat no pot plantejar-se d'ofici la competència per 
canvi de domicili, encara que aquest s'hagi produït amb anterioritat a la presentació de 
la demanda. 
14a Si la decisió d'inhibició es va adoptar després de sentir a el ministeri fiscal i a totes 
les parts o després de la resolució de la declinatòria, el tribunal que rebi les actuacions 
no podrà declarar d'ofici la seva falta de competència, i això fins i tot en aquells casos 
en els siguin aplicables furs imperatius. 
15a Els dictàmens del ministeri fiscal sobre competència han d'estar motivats i el / la 
Sr./Sra. Fiscal que emet l'informe ha de quedar degudament identificat, d'acord amb les 
previsions contingudes en la Instrucció 1/2005, de 27 de gener, sobre la forma dels actes 
del ministeri fiscal. A més, han d'especificar si es dóna o no un fur imperatiu. Aclarir 
aquesta primera incògnita és essencial per arribar a una solució correcta. També, en el 
cas que concorri fur imperatiu, s'ha d'especificar quin sigui aquest. Finalment, en el cas 
que es consideri que el jutjat que dóna trasllat no és competent, s'ha de determinar què 
jutjats ho són. 
16a Cal preservar, en la mesura del possible, el principi d'unitat d'actuació que pot 
quedar menyscabat quan en un procediment s'emeten dictàmens sobre competència 
contradictoris per les dues fiscalies intervinents. 
Si en la causa hi ha ja un dictamen d'un / a Sr./Sra. Fiscal i el jutjat que rep la inhibició 
dona trasllat a la fiscalia del seu territori, l'emissió de dictamen en sentit contrari al 
presentat pel / per la Sr./Sra. Fiscal adscrit al jutjat que s'inhibeix s'exigirà, sense 
perjudici de la seva presentació, donar compte al superior jeràrquic comú mitjançant la 
remissió d'un informe justificatiu. A aquests efectes, quan les fiscalies que dictaminen 
s'ubiquin en diferents comunitats autònomes, s'ha de donar compte amb remissió 
d'informe al fiscal de sala delegat del Civil. 
La remissió de l'informe justificatiu del dictamen contradictori es realitzarà a través del 
fiscal en cap d'Àrea o Provincial. 
17a Els i les Fiscals fonamentaran en cada cas els seus dictàmens d'acord amb els 
criteris i pautes jurisprudencials contingudes en el present document, fins que no es 
consolidin altres criteris diferents. 
18a Els i les Fiscals, a l'hora de seleccionar la solució a supòsits dubtosos, hauran de 
tenir sempre present el dret a un procés sense dilacions indegudes, optant per 
l'alternativa més respectuosa envers el respecte a el dret a la tutela judicial efectiva. 
 
Divendres 21 de maig de 2021 
 

• Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447 
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Entrada en vigor: 22.05.2021 
Per als contractes de concessió en execució a l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'apartat 
11 de l'article 15 no entrarà en vigor fins al moment en què ho faci la disposició 
reglamentària que determini les obligacions en matèria d'instal·lació de punts de 
recàrrega elèctrica a efectes de garantir unes condicions suficients de subministrament 
al trànsit de vehicles elèctrics que circulen per les esmentades vies. 
Aquesta Llei acompanya la regulació específica sobre qüestions mediambientals i 
d'impacte directe en el canvi climàtic, modificacions relatives als pressupostos generals 
de l'Estat, reconversió de el parc automobilístic i immobiliari, així com qüestions relatives 
a l'obligació d'informació de determinades entitats. A més, es fixen les pautes d'actuació 
de Govern, comunitats autònomes i administracions competents en l'àmbit d'aquesta 
Llei. 
Aquesta llei té per objecte assegurar el compliment, per part d'Espanya, dels objectius 
de l'Acord de París, adoptat el 12 de desembre de 2015, signat per Espanya el 22 d'abril 
de 2016 i publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» el 2 febrer 2017; facilitar la 
descarbonització de l'economia espanyola, la seva transició a un model circular, de 
manera que es garanteixi l'ús racional i solidari dels recursos; i promoure l'adaptació als 
impactes del canvi climàtic i la implantació d'un model de desenvolupament sostenible 
que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats. 
L'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, en 
l'àmbit de les seves respectives competències, han de donar compliment a l'objecte 
d'aquesta llei, i cooperar i col·laborar per a la seva consecució. 
En un termini inferior a sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern elaborarà 
un Pla de Rehabilitació d'Habitatges i Renovació urbana amb l'objectiu de millorar el 
parc edificat, independentment de la seva titularitat, als efectes de complimentar els 
indicadors de eficiència energètica que estableix l'PNIEC i garantir la integració 
d'aquestes actuacions amb la resta dels objectius de millora establerts a l'Agenda 
Urbana Espanyola. Aquest Pla haurà de seguir els criteris i objectius recollits en 
l'estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a 
Espanya (ERESEE). 
A partir de l'entrada en vigor de la Llei no s'atorgaran en territori nacional, incloses les 
aigües territorials: 
• Permisos o autoritzacions d'investigació o explotació d'hidrocarburs, incloses les que 
duguin a terme la utilització de fracturació hidràulica d'alt volum. 
• Noves sol·licituds per a l'atorgament de permisos d'exploració, investigació i concessió 
directes d'explotació de jaciments de minerals radioactius. 
• Noves ajudes a productes energètics d'origen fòssil. A més, els beneficis fiscals a 
aplicar hauran d'estar degudament justificats per motius d'interès social, econòmic o per 
falta d'alternatives tecnològiques. 
Pel que fa a la mobilitat sense emissions, s'estableixen les següents pautes d'actuació: 
• De cara a 2050, arribar a un parc automobilístic sense emissions de CO2. 
• Els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars han d'adoptar abans 
de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que 
permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat. Es s'especifiquen a l'article 14 
de la Llei quals seran les mesures específiques a adoptar. 
• El Govern posarà a disposició de el públic la informació dels punts de recàrrega 
elèctrica per a vehicles d'accés públic, dins de l'any posterior a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, mitjançant el Punt d'Accés Nacional d'informació de trànsit en temps real 
gestionat per l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit. Per a això, amb 
caràcter previ, els prestadors de el servei de recàrrega elèctrica han de remetre per 
mitjans electrònics al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
informació actualitzada de la localització, característiques, i disponibilitat d'aquestes 
instal·lacions, així com de el preu de venda a l' públic de l'electricitat o del servei de 
recàrrega. Establint les següents pautes d'actuació dins de l'any als titulars de les 
instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants: 



o Els qui tinguin la titularitat de les instal·lacions de subministrament de combustibles i 
carburants a vehicles el volum anual agregat de vendes de gasolina i gasoil A en 2019 
sigui superior o igual a 10 milions de litres d'instal·lar, per cadascuna d'aquestes 
instal·lacions, a l'almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de potència igual o 
superior a 150 kW en corrent continu, que haurà de prestar servei en un termini de vint-
mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei. 
o Els qui tinguin la titularitat de les instal·lacions de subministrament de combustibles i 
carburants a vehicles el volum anual agregat de vendes de gasolina i gasoil A en 2019 
sigui superior o igual a 5 milions de litres i menor a 10 milions de litres, s'instal·laran, per 
cada d'aquestes instal·lacions, a l'almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de 
potència igual o superior a 50 kW en corrent continu, que haurà de prestar servei en un 
termini de vint mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei. 
o A partir de 2021, que ostenten la titularitat de les instal·lacions noves de 
subministrament de combustible i carburants a vehicles o que emprenguin una reforma 
en la seva instal·lació que requereixi una revisió del títol administratiu, sense importar el 
volum anual agregat de vendes de gasolina i gasoil de la instal·lació, s'instal·laran a 
l'almenys una infraestructura de recàrrega elèctrica de potència igual o superior a 50 kW 
en corrent continu, que haurà de prestar servei des de la posada en funcionament de la 
instal·lació o finalització de la reforma de la mateixa que requereixi una revisió del títol 
administratiu . 
Pel que fa a les obligacions d'informació de les entitats els valors estiguin admesos a 
negociació en mercats regulats, entitats de crèdit, entitats asseguradores i 
reasseguradores i societats per raó de grandària, s'estableixen per a diferents tipus 
d'entitats les següents obligacions d'informació : 
o Les societats emissores de valors admesos a negociació en mercats regulats que 
formulin comptes consolidats, així com les que no estiguin integrades en un grup 
consolidable, que estiguin obligades a incloure en l'informe de gestió consolidat o en 
l'informe de gestió individual, l'estat d'informació no financera d'acord amb el que preveu 
l'article 49.5 de el Codi de Comerç i en l'article 262.5 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol, remetran a la CNMV, dins del seu informe de gestió, un informe de caràcter 
anual en què es faci una avaluació de l'impacte financer sobre la societat dels riscos 
associats al canvi climàtic generats per l'exposició a aquest de la seva activitat, incloent 
els riscos de la transició cap a una economia sostenible i les mesures que s'adoptin per 
fer front a aquests riscos. 
o Els grups consolidables d'entitats de crèdit i les entitats de crèdit no integrades en un 
d'aquests grups consolidables sotmesos a el règim de supervisió del Banc d'Espanya i 
de el Banc Central Europeu, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) núm. 
1024/2013, del Consell, de 15 d'octubre de 2013, s'inclouran entre la informació amb 
rellevància prudencial un informe de caràcter anual en què es faci una avaluació de 
l'impacte financer sobre la societat dels riscos associats al canvi climàtic generats per 
l'exposició a aquest de la seva activitat, incloent els riscos de la transició cap a una 
economia sostenible i les mesures que s'adoptin per fer front a aquests riscos. Així 
mateix publicaran objectius específics de descarbonització de la seva cartera de préstec 
i inversió alineats amb l'Acord de París a partir de 2023. 
o Els grups consolidables d'entitats asseguradores i reasseguradores i les entitats 
asseguradores i reasseguradores no integrades en un d'aquests grups sotmesos a el 
règim de supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, 
divulgaran i remetran a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, en els 
terminis assenyalats en l'article 93 de Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, un 
informe de caràcter anual en què es faci una avaluació de l'impacte financer sobre la 
societat dels riscos associats al canvi climàtic generats per la exposició a aquest de la 
seva activitat, incloent els riscos de la transició cap a una economia sostenible i les 
mesures que s'adoptin per fer front a aquests riscos. 
o Les societats que formulin comptes consolidats i les societats que no formin part d'un 
grup consolidable, diferents de les previstes en els apartats anteriors i que estiguin 



obligades a incloure en l'informe de gestió consolidat o en l'informe de gestió individual, 
l'estat de informació no financera d'acord amb el que preveu l'article 49.5 de el Codi de 
Comerç i en l'article 262.5 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, publicaran 
dins del seu informe de gestió, un informe de caràcter anual en què es faci una avaluació 
de l'impacte financer sobre la societat dels riscos associats al canvi climàtic generats 
per l'exposició a aquest de la seva activitat, incloent els riscos de la transició cap a una 
economia sostenible i les mesures que s'adoptin per fer front a aquests riscos. L'informe 
es publicarà a la pàgina web corporativa de les societats. 
S'habilita el Govern a requerir l'operador de mercat, a l'operador de sistema, al  
transportista i als distribuïdors, definits en l'article 6 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del Sector Elèctric, perquè elaborin i presentin una estratègia de 
descarbonització pel que fa al seu àmbit d'actuació. Per reglament s'han d'establir les 
condicions i criteris mínims que han d'incloure aquestes estratègies. 
El Govern, amb l'acord previ de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes 
Econòmics, ha d'establir, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, 
la tipologia d'empreses amb activitat al territori nacional que hauran de calcular i publicar 
la seva empremta de carboni, així com els termes inicials a partir dels quals aquesta 
obligació és exigible, la seva periodicitat i qualssevol altres elements necessaris per a la 
configuració de l'obligació. Així mateix, les empreses que, d'acord amb el que disposa 
l'apartat anterior, resultin obligats a el càlcul de la seva petjada de carboni, hauran 
d'elaborar i publicar un pla de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. El pla 
de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle haurà de contemplar un objectiu 
quantificat de reducció en un horitzó temporal de cinc anys, juntament amb les mesures 
per a la seva consecució. Les empreses podran compensar de manera voluntària la 
seva petjada de carboni. 
Pel que fa a la desinversió estatal en productes energètics d'origen fòssil, s'estableix 
que en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Ministeri d'Afers 
Econòmics i Transformació Digital, el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
d'elaborar un estudi de l'estat de situació i una proposta de calendari perquè 
l'Administració General de l'estat i els organismes i entitats que conformen el sector 
públic estatal es desprenguin de participacions o instruments financers d'empreses o 
entitats l'activitat mercantil inclogui l'extracció, refinat o processament de productes 
energètics d'origen fòssil. 
Així mateix s'estableix la presentació d'un Projecte de Llei de Residus i Sòls 
Contaminats, que el Govern remetrà a les Corts, en un termini de sis mesos des de 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, que inclourà com un dels seus principals eixos l'impuls 
a l'economia circular, en la línia del que estableix l'Estratègia Espanyola d'Economia 
circular, Espanya circular 2030, amb l'objectiu de contribuir a assolir una economia 
sostenible, descarbonitzada, eficient en l'ús dels recursos i competitiva. 
Finalment, es preveu que en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquesta llei, el 
Govern constituirà un grup de persones expertes per a avaluar una reforma fiscal que 
valorarà la fiscalitat verda. En tot cas, les modificacions que s'introdueixin en aquest 
àmbit aniran compassades amb la situació econòmica. 
 

• Ordre INT / 484/2021, de 19 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-2021-8449 
 
Aquesta ordre produirà efectes des de les 00:00 hores de el 24.05.2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8449


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 de ordre 
públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, relatiu 
als 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 
 

• Ordre PCM / 485/2021, de 19 de maig, per la qual es publica l'Acord del 
Consell de Ministres de 18 de maig de 2021, pel qual es prorroga l'Acord 
del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen 
mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, 
mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la 
República de Sud-àfrica i els aeroports espanyols 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8453 
 
Es prorroga l'eficàcia de les previsions contingudes en l'Acord de Consell de Ministres 
de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la 
propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República 
Federativa del Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeroports espanyols, des de les 
00:00 hores de l'25 de maig de 2021 (hora catalana) fins a les 00:00 hores de 8 de juny 
de 2021 (hora peninsular). 
 

• Acord de 13 de maig 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 d'Astúries, relatiu a la modificació de les 
normes de repartiment de la sala del Contenciós-Administratiu. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8483 
 
Es fa públic l'acord de la Comissió Permanent de l'CGPJ de l'2021.05.13, que va acordar 
fer públic l'acord adoptat per la Sala de Govern de l'TSJ d'Astúries, de 2021.04.21, pel 
qual es modifiquen les normes de repartiment de la Sala del Contenciós-administratiu 
S'estableix que la Sala del Contenciós-administratiu de l'esmentat TSJ actuarà en Ple o 
dividida en dues seccions. S'estableix una especialització de les dues Seccions atribuint-
los les matèries que s'estableixen en l'acord, es regulen les normes d'aplicació d'aquest 
acord i la Secció de cassació autonòmica 
Aquests criteris de repartiment entraran en vigor el primer dia del mes següent a la 
publicació de l'Acord de la Sala de Govern en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Les 
ponències ja correspost per torn als magistrats fins a aquesta data i pendents de votació 
i fallada seguiran despatxant pel ponent inicial amb els membres de la Secció a la qual 
correspongui per raó de la matèria d'especialització o, subsidiàriament, per la Secció a 
la qual pertanyi el ponent. 
 

• Ordre PCM / 487/2021, de 18 de maig, per la qual es convoca la prova 
d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió de 
Procura per a l'any 2021. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8503 
 
Es convoca la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a la professió de la procura 
per a l'any 2021, que es regirà pel que disposa la present convocatòria. 
L'Annex incorpora el Programa de matèries 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8453
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8483
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8503


2.  DOGC  
 
Divendres 21 de maig de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1561/2021, de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a 
la Interlocutòria de 20 de maig de 2020, dictada per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 
Tercera - Sala de Discòrdia) en el recurs contenciós administratiu núm. 
204/2021 (recurs de Sala 1656/2021), interposat pel Gremi de Restauració 
de Barcelona. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485 
 
Es dona publicitat a la Interlocutòria de 20 de maig de 2021 de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Tercera - Sala de 
Discòrdia), dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 204/2021 (recurs de Sala 
1656/2021), interposat pel Gremi de Restauració de Barcelona, la qual en la seva part 
dispositiva estableix el següent: 
“Escau l'adopció de la mesura cautelar sol·licitada pel Gremi de Restauració de 
Barcelona amb caràcter subsidiari en les presents actuacions del recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 1.656/2021 de Sala i núm. 204/2021 de Secció, en el sentit 
que les mesures administratives objecte del present litigi no impediran que, 
cautelarment, les activitats d'hostaleria i restauració puguin: 
- Obrir fins a les 24 hores. 
- Ampliar l'aforament interior fins al 50% de l'autoritzat. 
- Ampliar-ne sis el nombre de comensals per taula, o a més si es tracta de persones 
pertanyents a la mateixa unitat de convivència. 
- Restablir el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.” 
 
Dissabte 22 de maig de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 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. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533 
 
Entrada en vigor: 24.05.2021 
Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/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, en 
els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució. 
Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que 
n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes 
a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques 
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de 
la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució 
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori 
de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut 
pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució 
SLT/2782/2020, de 19 d'agost. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533


Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la 
Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials 
en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 
Pel que fa als desplaçaments personals es determina que els desplaçaments fora del 
domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic han de respectar les mesures de 
protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. 
En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a 
través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments 
basada en la bombolla de convivència. 
Pel que fa als horaris de tancament  s’estableix l’horari d’obertura al públic de les 
activitats permeses per aquesta Resolució i és el corresponent a cada activitat, sense 
que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en 
general, i la franja entre les 06.00 hores i les 24.00 hores en cas d'activitats culturals i 
esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, i 
serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a 
domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals 
de transport no resta subjecta a cap franja horària. S'exceptuen d'aquesta limitació les 
activitats de caràcter essencial 
Pel que fa a les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic 
com privat, es regulen les condicions i, en particular, es permeten sempre que no se 
superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
S’estableixen mesures de prevenció i higiene en centres de treball, en les activitats de 
les empreses de serveis i comerç minorista (en particular respecte l’obertura i aforament 
permès), els actes religiosos i cerimònies civils, l’ús del transport públic, les activitats 
culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, les activitats relacionades amb 
el joc, les activitats d’hostaleria i restauració (acollint les acordades pel TSJC), les 
activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i 
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres 
oberts), les activitats docents universitàries, altres activitats formatives, equipaments 
cívics, congressos, convencions, fires comercials i festes majors, activitats populars i 
tradicionals, i les actuacions policials 
D’altra banda es preveu el règim d’inspecció i sancionador 
 

• REIAL DECRET 365/2021, de 21 de maig, pel qual es nomena President de 
la Generalitat de Catalunya el senyor Pere Aragonès Garcia. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901531 
 
Es nomena President de la Generalitat de Catalunya el senyor Pere Aragonès Garcia, 
elegit pel Parlament de Catalunya en la sessió celebrada els dies 20 i 21 de maig de 
2021. 
 

• RESOLUCIÓ 6/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit 
president de la Generalitat el M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901532 
 
Es fa públic que el Parlament de Catalunya investeix president de la Generalitat el M. H. 
Sr. Pere Aragonès Garcia i n'aprova el programa de govern. 

  

3.-  DOUE 
 
Sense novetats durant aquest període. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901531
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901532


4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 
Divendres 21 de maig de 2021 
 

• Projecte de reforma de l'article 49 de la Constitució Espanyola.  
 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-54-1.PDF 
 
Presentació del text del projecte. La proposta comporta que l’article 49 CE passi a tenir 
la següent redacció: 
 
«Article 49. 
1. Les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest 
Títol en condicions de llibertat i igualtat real i efectiva, sense que pugui produir-se 
discriminació. 
2. Els poders públics realitzaran les polítiques necessàries per garantir la plena 
autonomia personal i inclusió social de les persones amb discapacitat. Aquestes 
polítiques han de respectar la seva llibertat d'elecció i preferències, i seran adoptades 
amb la participació de les organitzacions representatives de persones amb discapacitat 
en els termes que estableixin les lleis. S’atendran particularment les necessitats 
específiques de les dones i nenes amb discapacitat. 
3. S'ha de regular l'especial protecció de les persones amb discapacitat per al ple 
exercici dels seus drets i deures. 
4. Les persones amb discapacitat gaudeixen de la protecció prevista en els tractats 
internacionals ratificats per Espanya que vetllen pels seus drets.  
 
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 
18-05-2021 
 

• REAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els 
danys causats per la borrasca "Filomena" 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
518.aspx#filomena 
 

• ACORD pel qual es prorroga l'Acord de Consell de Ministres de 2 de febrer 
de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la 
propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre 
la República Federativa de Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeroports 
espanyols. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
518.aspx#limitaciones 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-54-1.PDF
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#filomena
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#filomena
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#limitaciones
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210518.aspx#limitaciones


 
Acords del Govern de la Generalitat 
18-05-2021 
 

• El Govern destina 3,6 milions d'euros a fer efectiu l'acord amb Endesa per 
condonar el deute històric de pobresa energètica 

 

https://govern.cat/gov/notes-premsa/409983/govern-destina-36-milions-deuros-efectiu-

lacord-endesa-condonar-deute-historic-pobresa-energetica 

 

• El Govern ajorna de nou l'increment de tarifes de l'impost sobre les estades 
en establiments turístics 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/410003/govern-ajorna-nou-lincrement-tarifes-
limpost-sobre-estades-establiments-turistics 
 

• El Govern destina 37,6 milions d'euros a l'ampliació de la xarxa tramviària 
entre Glòries i Verdaguer 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/410023/govern-destina-376-milions-deuros-
lampliacio-xarxa-tramviaria-glories-verdaguer 
 
 
Agència Tributària de Catalunya 
17-05-2021 
 

• Publicades 31 consultes de l'impost sobre successions i donacions 
 
http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-210517-ISD 
 
Departament de Justícia 
19-05-2021 
 

• Els particulars i els autònoms ofegats pels deutes poden rebre 
assessorament gratuït per evitar el concurs de creditors 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=421908 
 
21-05-2021 
 

• Justícia publica un guia per a pares amb fills que han patit violència sexual 
 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-
premsa/?id=421969http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=421969 
 
Parlament de Catalunya 
19-05-2021 
 

• Laura Borràs proposa Pere Aragonès com a candidat a ser investit 
president de la Generalitat al Ple que començarà dijous a les 16h 

 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27042
0166 
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21-05-2021 
 

• El Parlament investeix Pere Aragonès 132è president de la Generalitat 
 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27042
0372 
 
Síndic de Greuges 
19-05-2021 
 

• El síndic, en nom de la Taula d’Emergència Social del Síndic, planteja al 
possible candidat a la presidència les mesures necessàries per esmenar 
les mancances per fer front a la crisi derivada de la COVID 

 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=7863 
 
CGPJ 
19-05-2021 
 

• El Tribunal Suprem fixa que el deutor morós ha d'abonar 40 euros per cada 
factura pagada fora de termini 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-fija-que-el-deudor-moroso-debe-abonar-40-euros-por-cada-factura-pagada-
fuera-de-plazo 
 
20-05-2021 
 

• El TSJ de Catalunya estima la petició dels hostalers d'augmentar 
l'aforament a l'interior i retardar el tancament dels seus establiments a les 
24 hores 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-
Catalunya-estima-la-peticion-de-los-hosteleros-de-aumentar-el-aforo-en-el-interior-y-
retrasar-el-cierre-de-sus-establecimientos-a-las-24-horas- 
 
CAFBL 
19-05-2021 
 

• Mesures extraordinàries i temporals per a les Juntes de Propietaris fins el 
31/12/2021 

 
https://www.cafbl.cat/04-Premsa/Llistat-Noticies-Colegi-Administradors 
 
Tribunal Constitucional 
20-05-2021 
 

• El Ple del TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel 
PP contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 17/2020 que modifica 
la llei de violència masclista 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_056/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2056-2021.pdf 
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21-05-2021 
 

• El Ple del TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat de VOX contra 
el Decret-llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_059/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2059-2021.pdf 
 
Ministeri de Justícia 
20-05-2021 
 

• Discapacitat. Campo: "L'aprovació d'aquesta llei és una enorme satisfacció 
perquè es tracta d'una norma justa, social, igualitària i digna" 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/aprobacion-ley-discapacidad 
 
21-05-2021 
 

• Viatge del ministre a Lleida - Campo destaca la importància de comptar 
amb un model de Justícia, que atengui l'estructural i al conjuntural 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/dialogos-institucionales-lleida 
 
Consell General del Notariat 
21-05-2021 
 

• La nova Llei de suport a les persones amb discapacitat suposarà el 
definitiu reconeixement jurídic del col·lectiu 

 
https://www.notariado.org/portal/-/la-nueva-ley-de-apoyo-a-las-personas-con-
discapacidad-supondr%C3%A1-el-definitivo-reconocimiento-jur%C3%ADdico-del-
colectivo?redirect=%2Fportal%2F 
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Notícies de premsa 
 
El Diario.es 
15-05-2021 
 

• Els nous amos de l'habitatge: així han transformat els fons internacionals 
el mercat immobiliari 

 
https://www.eldiario.es/economia/nuevos-duenos-vivienda-han-transformado-fondos-
internacionales-mercado-inmobiliario_1_7935880.html 
 
Público 
15-05-2021 
 

• La Llei d'Infància vol evitar un altre cas Iliass Tahiri i prohibeix les 
subjeccions mecàniques en els centres de menors 

 
https://www.publico.es/politica/ley-infancia-quiere-evitar-caso-iliass-tahiri-prohibe-
sujeciones-mecanicas-centros-menores.html 
 
18-05-2021 
 

• Pacte d’investidura - L'acord d'ERC i Junts aposta per un referèndum 
"acordat amb l'Estat" i no preveu l'unilateral 

 
https://www.publico.es/public/pacte-per-investidura-l-acord-d-erc-i-junts-aposta-per-
referendum-acordat-amb-l-estat-i-no-preveu-l-unilateral.html 
 
El Punt Avui 
16-05-2021 
 

• El sotrac del segle 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1970241-el-sotrac-del-segle.html 
 
17-05-2021 
 

• ERC i Junts tanquen un principi d’acord per desencallar la investidura i 
formar un Govern de coalició 

 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1970897-erc-i-junts-tanquen-un-
principi-d-acord-per-desencallar-la-investidura-i-formar-un-govern-de-coalicio.html 
 
20-05-2021 
 

• Els restaurants podran obrir de 6 a 12h de la nit i les trobades socials 
s’amplien a deu persones 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1972764-els-restaurants-podran-
obrir-de-6-a-24h-i-les-trobades-socials-s-amplien-a-deu-persones.html 
 
20-05-2021 
 

• El Congrés aprova definitivament la Llei de protecció de la infància 
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https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1972872-el-congres-aprova-definitivament-
la-llei-de-proteccio-de-la-infancia.html 
 

• Els Serveis Socials de Barcelona es reforçaran amb un centenar de 
professionals per l’augment d’usuaris 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1972812-els-serveis-socials-de-
barcelona-es-reforcaran-amb-un-centenar-de-professionals-per-l-augment-d-
usuaris.html 
 
21-05-2021 
 

• Entitats alerten que la diversitat és un factor de desigualtat social a 
Barcelona, on viuen persones de 183 països 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1973400-entitats-alerten-que-la-
diversitat-es-un-factor-de-desigualtat-social-a-barcelona-on-viuen-persones-de-183-
paisos.html 
 
21-05-2021 
 

• La UE acorda el passaport Covid-19 per facilitar els viatges aquest estiu 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1973213-la-ue-acorda-el-
passaport-covid-19-per-facilitar-els-viatges-aquest-estiu.html 
 
23-05-2021 
 

• Porta oberta a la retirada gradual de les mascaretes 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1974561-porta-oberta-a-la-retirada-
gradual-de-les-mascaretes.html 
 
Ara.cat 
16-05-2021 
 

• “No coneixem el català”: l’excusa d’un banc a un judici per no pagar (que 
no ha colat) 

 
https://www.ara.cat/societat/sentencia-catala-excusa-banc-no-pagar-audiencia-
barcelona_1_3985058.html 
 
17-05-2021 
 

• El nombre de dones directives és més baix ara que el 2008 
 
https://www.ara.cat/economia/dones-directives-salari-bretxa-salarial_1_3987331.html 
 
19-05-2021 
 

• Els menors de 60 anys amb Astra Zeneca rebran la segona dosi de Pfizer 
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https://www.ara.cat/societat/assaig-clinic-conclou-aplicar-segona-dosi-pfizer-als-
vacunats-astrazeneca-efectiu-segur_1_3988255.html 
 
19-05-2021 
 

• La UE acorda reobrir les fronteres exteriors als turistes completament 
vacunats 

 
https://www.ara.cat/internacional/ue-reobre-seves-fronteres-exteriors-als-turistes-
completament-vacunats_1_3989798.html 
 
21-05-2021 
 

• El Constitucional francès impedeix la immersió lingüística en català 
 
https://www.ara.cat/societat/constitucional-frances-impedeix-immersio-linguistica-
catala_1_3993228.html 
 
El Economista 
16-05-2021 
 

• Un diari digital és responsable dels comentaris dels seus lectors 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11218598/05/21/El-diario-digital-es-
responsable-de-los-comentarios-de-sus-lectores.html 
 
18-05-2021 
 

• Els autònoms amb rendes altes pagaran a l'Estat un 50% dels seus 
ingressos 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11220651/05/21/Los-autonomos-con-
rentas-altas-pagaran-al-Estado-un-50-de-sus-ingresos.html 
 
19-05-2021 
 

• L'enduriment de requisits per part de Govern trava la pròrroga de les ajudes 
a autònoms 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11225122/05/21/El-endurecimiento-de-
requisitos-por-parte-del-Gobierno-traba-la-prorroga-de-las-ayudas-a-autonomos.html 
 
20-05-2021 
 

• El Govern reformarà la Llei Concursal i eliminarà traves burocràtiques 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11225120/05/21/El-Gobierno-
reformara-la-Ley-Concursal-y-eliminara-trabas-burocraticas.html 
 
Voz Pópuli 
16-05-2021 
 

• Rècord de funcionaris: l'ocupació pública frega ja el 30% en algunes 
autonomies 
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https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/record-funcionarios-comunidades-
autonomas.html 
 
17-05-2021 
 

• La CNMC admet que l'Administració va poder facilitar el càrtel de les 
consultores 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/cnmc-cartel-consultoras-
administracion.html 
 
El Periódico 
15-05-2021 
 

• Desnonaments a Sant Gervasi: una realitat de la qual no es lliura ni la zona 
alta 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20210515/desnonaments-sant-gervasi-
realitat-lliura-11723906 
 
17-05-2021 
 

• El Congrés debatrà incentius per evitar la fuga de funcionaris de l'Estat a 
Catalunya 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210517/incentius-parar-fuga-funcionaris-
catalunya-11727408 
17-05-2021 
 

• El Govern central decidirà sobre els indults després de les primàries del 
PSOE andalús 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210517/govern-pedro-sanchez-indults-acord-
erc-junts-alleujament-11734972 
 
17-05-2021 
 

• El Govern pretén estabilitzar a 300.000 interins abans del 2024 
 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210517/govern-preten-estabilitzar-300-000-
11734948 
 
18-05-2021 
 

• Iniciativa d'ERC i Grup Plural - L'abstenció de PSOE impedeix que es pugui 
tramitar la 'llei trans' del Congrés 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210518/abstencion-psoe-impedira-pugui-
tramitar-11737072 
 
20-05-2021 
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• Les sis claus de la 'llei Rhodes' contra el maltractament infantil que 
s'aprova aquest dijous 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210519/claus-llei-rhodes-violencia-infancia-
11740574 
 
20-05-2021 
 

• Així és l'Espanya de l'any 2050 que vol el Govern: taxa d'atur del 7% i 
jornada de 35 hores 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210520/espana-2050-vol-govern-taxa-
11743932 
 
21-05-2021 
 

• El Comitè de Bioètica recolza que qui vulgui una segona dosi d’Astra 
Zeneca hagi de firmar un consentiment informat 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210521/comite-bioetica-espanya-decisio-
vacunacio-segona-dosi-astrazeneca-consentiment-informat-11748775 
 
21-05-2021 
 

• Així serà el passaport Covid: qui el tindrà, quina informació inclourà i 
quines vacunes seran acceptades 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20210521/passaport-covid-vacunacion-
espana-europa-11584484 
22-05-2021 
 

• Dimarts el Congrés aprovarà la llei contra el frau fiscal 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210522/congres-aprovara-dimarts-llei-frau-
11750797 
 
El País 
17-05-2021 
 

• Les polítiques d'Ada Colau desencadenen una ofensiva als jutjats 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-05-17/las-politicas-de-ada-colau-desatan-
una-ofensiva-en-los-juzgados.html 
 

• El PP rebutja negociar i aboca a un bloqueig al Poder Judicial 
 
https://elpais.com/espana/2021-05-17/el-pp-rechaza-negociar-y-aboca-a-un-bloqueo-
al-poder-judicial.html 
 
20-05-2021 
 

• Té sentit deixar triar la vacuna? Què han fet altres països i per què hi ha 
experts que s'oposen 
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https://elpais.com/sociedad/2021-05-20/preguntas-y-respuestas-puedo-elegir-vacuna-
contra-la-covid-y-si-me-han-puesto-una-dosis-de-astrazeneca.html 
 
20-05-2021 
 

• El desnonament que no havia de ser 
 
https://cat.elpais.com/cat/2021/05/20/catalunya/1621508329_820253.html 
 
20-05-2021 
 

• Una llei ajudarà a les persones amb discapacitat a ser amos de les seves 
decisions 

 
https://elpais.com/sociedad/2021-05-20/una-ley-para-ayudar-a-las-personas-con-
discapacidad-a-ser-duenas-de-sus-decisiones.html 
 
20-05-2021 
 

• El Constitucional abordarà la definició del consentiment sexual 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-05-20/el-constitucional-abordara-la-definicion-del-
consentimiento-en-los-delitos-contra-la-libertad-sexual.html 
 
21-05-2021 
 

• El Govern planeja endurir a partir de juny les ajudes per a autònoms 
 
https://elpais.com/economia/2021-05-21/el-gobierno-planea-endurecer-a-partir-de-
junio-las-ayudas-para-autonomos.html 
 
21-05-2021 
 

• El Suprem creu que la legislació sanitària permet limitar drets fonamentals 
sense estat d'alarma "només si és imprescindible i temporal" 

 
https://elpais.com/espana/2021-05-21/el-supremo-cree-que-la-legislacion-sanitaria-
permite-limitar-derechos-fundamentales-sin-estado-de-alarma-solo-si-es-
imprescindible-y-temporal.html 
 
22-05-2021 
 

• Aragonès assumeix 10 projectes de llei que van quedar en l'aire amb Torra 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-05-22/aragones-asume-10-proyectos-de-ley-
que-quedaron-en-el-aire-con-torra.html 
 
22-05-2021 
 

• Consum demana als bancs seus plans de reestructuració per protegir els 
usuaris vulnerables 

 
https://elpais.com/economia/2021-05-22/consumo-pide-a-los-bancos-sus-planes-de-
reestructuracion-para-proteger-a-los-usuarios-vulnerables.html 
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22-05-2021 
 

• Europa endureix els nous contractes de vacunes per evitar més retards 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-05-22/europa-endurece-los-nuevos-contratos-de-
vacunas-para-evitar-retrasos-en-las-entregas-como-con-astrazeneca.html 
 
La Vanguardia 
17-05-2021 
 

• Caos judicial després de l'estat d'alarma 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210517/7458886/caos-judicial-alarma-
espana-coronavirus-pandemia-covid.html 
 
17-05-2021 
 

• El sistema de Escrivà per ajustar les pensions de l''baby boom' 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210517/7458989/ajuste-pendiente-baby-
boom-pensiones-escriva-seguridad-social.html 
 
18-05-2021 
 

• Radiografia de l'equilibri de poders al nou Govern 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210518/7461825/govern-cataluna-
conselleries-reparto-junts-erc-aragones.html 
 
20-05-2021 
 

• Un tribunal reconeix com a mare a una dona que va usar un 'ventre de 
lloguer' 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210520/7467517/tribunal-admite-madre-mujer-
uso-vientre-alquiler.html 
 
Confilegal 
17-05-2021 
 

• ¿Concessionaris o arrendataris? La decisió del Suprem sobre la naturalesa 
dels contractes d'AENA divideix els juristes 

 
https://confilegal.com/20210517-concesionarios-o-arrendatarios-el-fallo-del-supremo-
sobre-la-naturaleza-de-los-contratos-de-aena-divide-a-los-juristas/ 
 
18-05-2021 
 

• Advocats adverteixen que hi haurà demandes si afloren problemes per 
l'aplicació d'una segona dosi de vacuna diferent a la primera 
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https://confilegal.com/20210518-si-se-manifiestan-efectos-nocivos-por-mezclar-
vacunas-sanidad-se-enfrentara-a-una-avalancha-de-reclamaciones-judiciales-advierte-
el-instituto-coordenadas/ 
 
18-05-2021 
 

• La Comunitat de Madrid dota la Justícia de la regió d'un nou espai per a la 
resolució de litigis relacionats amb el transport aeri 

 
https://confilegal.com/20210518-la-comunidad-de-madrid-dota-a-la-justicia-de-la-
region-de-un-nuevo-espacio-para-la-resolucion-de-litigios-relacionados-con-el-
transporte-aereo/ 
 
18-05-2021 
 

• Crear un sistema extrajudicial que resolgui la problemàtica de l'IRPH no 
convenç els experts en Dret de consum 

 
https://confilegal.com/20210518-crear-un-sistema-extrajudicial-que-resuelva-la-
problematica-del-irph-no-convence-a-los-expertos-en-derecho-de-consumo/ 
 
19-05-2021 
 

• Set vocals de l'CGPJ sostenen que la manca d'informe sobre el recurs de 
cassació per a les restriccions per Covid vulnera els estàndards europeus 

 
https://confilegal.com/20210519-siete-vocales-del-cgpj-sostienen-que-la-falta-de-
informe-sobre-el-recurso-de-casacion-para-las-restricciones-por-covid-vulnera-los-
estandares-europeos/ 
 
19-05-2021 
 

• La decisió del Suprem sobre si l'AN és competent per jutjar el 'Dieselgate' 
es retarda al plantejar una acusació una qüestió prejudicial 

 
https://confilegal.com/20210519-el-fallo-del-supremo-sobre-si-la-an-es-competente-
para-juzgar-el-dieselgate-se-retrasa-al-plantear-una-acusacion-una-cuestion-
prejudicial/ 
 
21-05-2021 
 

• [Opinió] La sentència de Sant Casimiro sobre els crèdits «revolving» i com 
el Suprem ha distorsionat amb ella aquest sector, per Jesús Sánchez 

 
https://confilegal.com/20210521-opinion-la-sentencia-de-san-casimiro-sobre-los-
creditos-revolving-y-como-el-supremo-ha-distorsionado-con-ella-este-sector/ 
 
21-05-2021 
 

• Aprovada la Llei que posa fi a la incapacitació judicial de persones amb 
discapacitat 

 
https://confilegal.com/20210521-aprobada-la-ley-que-pone-fin-a-la-incapacitacion-
judicial-de-personas-con-discapacidad/ 
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22-05-2021 
 

• Condemnen a dues entitats bancàries a tornar les despeses hipotecaris 16 
anys després de ser abonats 

 
https://confilegal.com/20210522-condenan-a-dos-entidades-bancarias-a-devolver-los-
gastos-hipotecarios-16-anos-despues-de-ser-abonados/ 
 
Cinco Días 
17-05-2021 
 

• Els despatxos premien la seva plantilla amb bonus Covid 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/13/legal/1620913547_433981.html 
 
17-05-2021 
 

• Càrtel de camions: les parts acorden com agilitzar els procediments 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/14/legal/1620987533_656474.html#?s
ma=newsletter_legal20210517 
 
18-05-2021 
 

• Qui defensa la segona oportunitat 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/14/legal/1620999014_999428.html 
 
18-05-2021 
 

• El Govern ampliarà fins a l'agost els crèdits ICO al lloguer després d'arribar 
a gairebé 8.000 llars 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/17/economia/1621276488_778156.html 
 
19-05-2021 
 

• La perícia psicosocial en una justícia col·lapsada, per Rosario Romero 
Bolívar, sòcia fundadora de RB Legal. Sòcia de AEAFA Associació Espanyola 
d'Advocats de Família 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/18/legal/1621327316_329155.html 
 
20-05-2021 
 

• Els assessors tenen por que l'esmena per justificar la inspecció fiscal de el 
domicili sigui inconstitucional 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/19/economia/1621451493_726395.html 
 
20-05-2021 
 

• Condemnat un advocat a indemnitzar al seu client per no fer-li cas 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/19/legal/1621443316_940999.html 
 
21-05-2021 
 

• L'interès del menor impedeix la reducció d'una pensió d'aliments 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/20/legal/1621529085_811433.html 
 
Expansión 
17-05-2021 
 

• Condemnen un fons a indemnitzar a uns veïns per generar molèsties en la 
seva comunitat 

 
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/17/60a2837ae5fdeaf42d8b458
6.html 
 
18-05-2021 
 

• El TS no revisarà les decisions dels tribunals autonòmics en l'estat 
d'alarma 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/18/60a3e4db468aeb19068b4574.html 
 
19-05-2021 
 

• El Govern haurà de canviar la seva normativa sobre classes passives 
abans de 2022 

 
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/19/60a52218e5fdea1b6d8b46
11.html 
 
20-05-2021 
 

• El Tribunal de Drets Humans diu que el confinament no és un arrest 
domiciliari 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/20/60a646dce5fdeaf42d8b465d.html 
 
20-05-2021 
 

• El Parlament Europeu demana revisar la transferència de dades amb els 
EUA 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/05/20/60a6c1ea468aeb9f718b4658.html 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
17-05-2021 
 

• La mera oposició al pagament d'un deute no impedeix la seva inclusió en 
llistats de morosos. (STS 8 febrer 2021) 
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http://www.rdmf.es/2021/05/la-mera-oposicion-al-pago-una-deuda-no-impide-inclusion-
listados-morosos-sts-8-febrero-2021/ 
 
Economist & Jurist 
17-05-2021 
 

• Un jutjat anul·la l'IRPH i deixa que els consumidors triïn entre nul·litat o 
subsistència del contracte 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/un-juzgado-anula-el-
irph-y-deja-a-que-los-consumidores-elijan-entre-nulidad-o-subsistencia-del-contrato/ 
 
17-05-2021 
 

• Primera sentència que aplica la clàusula rebus amb efectes resolutoris amb 
motiu de la pandèmia: anàlisi tècnica-jurídic 

 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/primera-sentencia-que-
aplica-la-clausula-rebus-con-efectos-resolutorios-con-motivo-de-la-pandemia-analisis-
tecnico-juridico/ 
 
17-05-2021 
 

• Nova doctrina del Suprem (04-05-2021): l'anotació preventiva 
d'embargament queda prorrogada per la sol·licitud de certificació de 
càrregues 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/nueva-doctrina-del-
supremo-04-05-2021-la-anotacion-preventiva-de-embargo-queda-prorrogada-por-la-
solicitud-de-certificacion-de-cargas/ 
 
18-05-2021 
 

• El valor i jurídic dels documents i signatura electrònica (anàlisi de la SAP 
Lleida 29.01.2021) 

 
https://www.economistjurist.es/premium/derecho-inteligente/los-documentos-y-firma-
electronica-tienen-todos-valor-y-eficacia-juridica-analisis-de-la-sap-lleida-29-01-2021/ 
 
20-05-2021 
 

• Les audiències de Barcelona i València mantenen el dies a quo de la 
prescripció de l'acció restitutòria de les despeses i comissió d'obertura 
malgrat la STJUE 2021.04.22 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/las-audiencias-de-
barcelona-y-valencia-mantienen-el-dies-a-quo-de-la-prescripcion-de-la-accion-
restitutoria-de-los-gastos-y-comision-de-apertura-a-pesar-de-la-stjue-22-04-2021/ 
 
20-05-2021 
 

• És nul per usurari el contracte de préstec formalitzat amb Cofidis amb un 
18,39% TAE 
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https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-nulo-por-usurario-el-
contrato-de-prestamo-formalizado-con-cofidis-con-un-1839-tae/ 
 
Catalunya Press 
18-05-2021 
 

• Les claus del nou Govern: Junts es queda amb els fons europeus i ERC 
posa fre al CxRep 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2889001/claus-nou-govern-junts-
queda-amb-els-fons-europeus-i-erc-posa-fre-lcxrep 
 
19-05-2021 
 

• Quines pensions canviaran amb la reforma Escrivá? 
 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2890393/qu-pensions-canviaran-
amb-reforma-escriv 
 
20-05-2021 
 

• Una de cada dues ocupacions d'habitatges a Espanya es produeixen a 
Catalunya 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2892038/cada-dues-ocupacions-
dhabitatges-espanya-produeixen-catalunya 
 
22-05-2021 
 

• El Govern remet una nova proposta de cessament d'activitat per a 
autònoms 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2897766/govern-remet-nova-
proposta-cessament-dactivitat-per-autnoms 
 
El Confidencial 
19-05-2021 
 

• Transparència, codi de conducta i registre: així vol regular el Govern els 
'lobbies' 

 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-05-19/lobbies-regulacion-espana-
grupos-de-interes-bra_3074040/ 
 
Blog Sepin 
20-05-2021 
 

• Separació i divorci davant notari per poder, per Irene Culebras Llana. Doctora 
en Dret. Especialista en Dret de Família 

 
https://blog.sepin.es/2021/05/separacion-y-divorcio-ante-notario-por-poder/ 
 
Diari de Girona  
21-05-2021 
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• El Congrés aprova acabar amb la incapacitat legal dels discapacitats 
 
https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2021/05/21/congres-aprova-
acabar-amb-incapacitat-52081638.html 
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