
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 06-06-2021 – 12-06-2021 
 
1.-  BOE  
 
Dimecres 9 de juny de 2021 
 

• Reial Decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures 
necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos 
de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per tal de fer front a les 
compensacions que procedeixin, i per qual s'estableix el procediment per 
al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es 
refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, 
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per fer front a l'COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9560 
 
Entrada en vigor: 10.06.2021 
En compliment del que disposa la disposició addicional tercera de el Reial decret llei 
37/2020, de 22 de desembre, s'adopten les mesures necessàries perquè les comunitats 
autònomes puguin utilitzar els recursos de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per fer 
front a les compensacions previstes en els articles 1 i 1 bis de el Reial decret llei 11/2020, 
de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per fer front a l'COVID-19, així com establir el procediment que se seguirà per 
a la presentació, tramitació i resolució de les sol·licituds. 
Al respecte, s'estableixen els requisits perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar 
els recursos de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 per a les compensacions a 
arrendadors o propietaris que preveu el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre i 
el procediment per a la presentació, tramitació i resolució de sol·licituds formulades pels 
arrendadors o propietaris dels habitatges afectats 
 

• Ordre SND / 568/2021, de 8 de juny, per la qual es modifica l'Ordre SND / 
292/2021, de 26 de març, per la qual s'estableixen mesures de control 
sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via 
terrestre. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9562 
 
Entrada en vigor: 09.06.2021 i fins que el Govern declari la finalització de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, d'acord amb el que estableix l'article 2.3 de 
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny , de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
S'estableix que totes les persones, majors de 12 anys, procedents de zones de risc de 
França, que arribin a Espanya per via terrestre han de disposar de la certificació d'algun 
dels requisits sanitaris: 
a) Certificat que confirmi que el titular ha rebut una vacuna contra la COVID-19 (certificat 
de vacunació). 
b) Certificat que indiqui el resultat d'una Prova Diagnòstica d'Infecció Activa d'COVID-
19 que s'hagi realitzat el titular (certificat de diagnòstic), establint quines són les proves 
diagnòstiques admeses. 
 c) Certificat que confirmi que el titular s'ha recuperat de la COVID-19 (certificat de 
recuperació). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9560
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9562


• Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per 
la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a 
realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9563 
 
Es modifiquen els criteris a aplicar als menors acompanyants de persones que viatgin a 
Espanya. Tenint present que l'edat mínima per optar a la vacunació, els límits que ja 
tenen establert alguns dels països del nostre entorn proper i que en l'actual revisió, que 
es troba en tramitació, de la Recomanació de el Consell per la qual es modifica la 
recomanació (UE) 2020/1475 de Consell, de 13 d'octubre de 2020, sobre un enfocament 
coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19 
es contempla que els nens menors de 12 anys han d'estar exempts del requisit de ser 
sotmesos a una prova relacionada amb el viatge per detectar la infecció per SARS-CoV-
2, es considera adequat elevar l'edat mínima d'exigència de requisits sanitaris prevista 
en la Resolució de 4 de juny de 2021, de 6 a 12 anys. 
 
D'altra banda, tenint present que les mesures de control sanitari en fronteres terrestres 
ja es troben articulades a través de l'Ordre SND / 292/2021, de 26 de març, per la qual 
s'estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que 
arriben a Espanya per via terrestre, amb la finalitat de simplificar el marc regulador, evitar 
una duplicitat en aquests termes i tenint present el principi de reciprocitat que ha 
d'acompanyar aquesta mesura, se suprimeix l'apartat catorzè de la Resolució de 4 de 
juny de 2021 , relatiu a les fronteres terrestres, que es mantindrà articulat mitjançant una 
ordre ministerial. 
 

• Acord de 27 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 Suprem, sobre assignació a la Secció Tercera de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem d'assumptes actualment 
pendents en la Secció Quarta de la Sala Tercera, durant l'any 2021. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9603 
 
Es fa públic l'acord de la Comissió Permanent del CGPJ de 27 de maig de 2021, que va 
acordar fer públic l'adoptat per la Sala de Govern del TS el 30 d'abril de 2021, relatiu a 
l'assignació a la Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem 
d'assumptes actualment pendents en la Secció Quarta de la mateixa Sala durant l'any 
2021, pel qual es determina que determinades matèries (que s'indiquen) de recursos en 
única instància, recursos de cassació i qüestions d'il·legalitat actualment pendents en la 
Secció Quarta d'aquesta Sala Tercera del Tribunal Suprem passaran a ser tramitats i 
resolts per la Secció Tercera d'aquesta mateixa Sala; havent de remetre per la secretaria 
de la secció 4a a la de la Secció 3a, aquests recursos a l'estat de tramitació en què 
actualment es troben 
 
Dijous 10 de juny de 2021 
 

• Resolució de 9 de juny de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es publica 
l'Addenda de pròrroga i modificació al Conveni entre la Universitat 
Nacional d'Educació a Distància i el Ministeri de Justícia, per al disseny i 
implantació de les proves d'accés a l'advocacia i a la procura en línia. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9702 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9563
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9603
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9702


El ministre de Justícia i el rector de la UNED han subscrit una Addenda de pròrroga i 
modificació al Conveni per al disseny i implantació de les proves d'accés a l'advocacia i 
a la procura en línia. 
L’addenda estableix els compromisos d'ambdues parts, sent rellevant indicar que per 
part de la UNED s'haurà de realitzar -entre altres compromisos-- el disseny i coordinació 
de la celebració en línia de les proves d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici 
de la professió d'advocat / a en les seves dues convocatòries i el disseny i coordinació 
de la celebració en línia de la prova d'accés a la procura. Així mateix, s'ha de destacar 
que el Ministeri de Justícia assumeix que, pels compromisos assumits per la UNED, 
realitzarà una aportació econòmica a manera de compensació de el cost de les activitats 
objecte del Conveni que seran assumides per la UNED que es quantifica en un màxim 
de 75.000 euros (sense IVA) 
També s'estableix la pròrroga del Conveni per un nou termini d'un any. 
 
Divendres 11 de juny de 2021 
 

• Ordre SND / 591/2021, de 10 de juny, 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-2021-9723 
 
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, 
amb efectes des de les 00:00 hores de el 13 de juny de 2021 fins a les 24:00 hores de 
el 26 de juny de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la 
motiven. 
 

• Resolució de 10 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la 
qual es publica l'Acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de 
Salut sobre modificació de la declaració d'actuacions coordinades davant 
de la COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9724 
 
Es suprimeixen diverses actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-
19 en tot el territori que es van acordar en data 2 de juny  de 2021 (les referides a locals 
d'oci nocturn i discoteques, hostaleria i restauració i esdeveniments i activitats 
multitudinàries no ordinàries) i es modifiquen altres, com ara les relatives a les 
recomanacions sobre locals d’oci nocturn i discoteques i sobre esdeveniments i activitats 
multitudinàries no ordinàries 
Es fa constar que la Comunitat Autònoma del País Basc no ha participat en la votació 
d'aquest Acord. 
La present declaració d'actuacions coordinades obliga a totes les comunitats i ciutats 
amb estatut d'autonomia, amb independència de el sentit del seu vot. 
La declaració d'actuacions coordinades produirà efectes des de la notificació a les 
comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia, i fins que s'aprovi per la ministra de Sanitat 
la finalització de la seva vigència, previ acord de Consell Interterritorial de Sistema 
Nacional de Salut, amb audiència de totes les comunitats i ciutats amb estatut 
d'autonomia. 
 

Dissabte 12 de juny de 2021 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9723
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9724


 

• Acord de 17 de maig de 2021, de Ple de el Consell General de Poder 
Judicial, pel qual es modifica, per a l'any 2021, la composició de Tribunal 
de Conflictes de Jurisdicció, previst en els articles 38 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial i 1 de la Llei Orgànica de conflictes jurisdiccionals. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9789 
 
El Ple del CGPJ per acord del 17 de maig de 2021 nomena el magistrat de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem José Luis Requero Ibáñez com a vocal suplent que ha 
d'integrar el Tribunal de Conflictes de Jurisdicció durant l'any 2021, en substitució de 
Jesús Cudero de Blas, declarat en excedència voluntària. 
 
2.  DOGC  
 
Dijous 10 de juny de 2021 
 

• RESOLUCIÓ JUS/1805/2021, de 7 de juny, per la qual es disposa la 
suplència temporal de la persona titular de la Direcció General de Dret i 
d'Entitats Jurídiques. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903453 
 
S’encarrega al senyor Amand Calderó i Montfort, secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, la suplència temporal en 
les funcions atribuïdes a la persona titular de la Direcció General de Dret i d'Entitats 
Jurídiques, amb efectes des de la data d'aquesta Resolució, per vacant del seu titular 
 
Dissabte 12 de juny de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d'11 de juny, 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=903631 
 
Entrada en vigor: 14.06.2021 
 
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/1778/2021, de 4 de juny, 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://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9789
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903453
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903631


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 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 d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta 
Resolució 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 01.00 hores del dia següent 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. 
Pel que fa a les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic 
com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, 
llevat que es tracti de convivents. No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i 
de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana 
que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb 
dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla 
de convivència. 
 L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda 
condicionada (entre altes) al requisit de que se'n redueixi al 70% l'aforament permès per 
llicència o autorització de l'activitat. 
En el cas dels actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis 
religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 70% de l'aforament i amb 
un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats 
mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquestes activitats, si es 
desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que 
compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a 
l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics 
tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 
2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 
persones. 
Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions 
següents: 
- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres en 
qualsevol cas. 
- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància 
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o 
agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant 
ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 
- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 
- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones 
tant a l'interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 
- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte 
per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han 
de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 
- El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 01:00 hores del dia següent. 
Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

 

 



3.-  DOUE 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
 
4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 

 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
5.-  INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 

• SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Primera) de 10 de juny de 
2021, dictada en els assumptes acumulats C 776/19 a C 782/19, que tenen 
per objecte sengles peticions de decisió prejudicial plantejades pel 
Tribunal de gran instance de Paris ( Tribunal de Primera Instància de París, 
França) en els procediments entre, d'una banda, VB, WA (C 776/19), XZ, YY 
(C 777/19), ZX (C 778/19), DI, EX ( C 781/19) i BNP Paribas Personal Finance 
SA, i, d'altra banda, entre AV (C 779/19), BW, CX (C 780/19), FA (C 782/19) i 
BNP Paribas Personal Finance SA , Procureur de la République, - 
«Procediment prejudicial - Protecció dels consumidors - Directiva 93/13 / 
CEE - Clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors 
- contractes de préstec hipotecari denominats en moneda estrangera (franc 
suís) - Prescripció - article 4 , apartat 2 - Objecte principal del contracte - 
Clàusules que s'exposen a el prestatari a un risc de tipus de canvi - 
Exigències d'intel·ligibilitat i de transparència - Càrrega de la prova - Article 
3, apartat 1 - Desequilibri important - Article 5 - Redacció clara i entenedora 
d'una clàusula contractual - Principi d'efectivitat » 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242568&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760 
 
El Tribunal declara: 
 
1) Els articles 6, apartat 1, i 7, apartat 1, de la Directiva 93/13 / CEE de Consell, de 5 
d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb 
consumidors, s'han d'interpretar, a la llum del principi d'efectivitat, en el sentit que 
s'oposen a una normativa nacional que subjecta l'exercici d'una acció per un 
consumidor: 
- als efectes de la declaració del caràcter abusiu d'una clàusula inclosa en un contracte 
celebrat entre un professional i aquest consumidor, a un termini de prescripció; 
- a efectes de la devolució de quantitats indegudament abonades, sobre la base 
d'aquests clàusules abusives, a un termini de prescripció de cinc anys, des del moment 
en què el termini comenci a córrer en la data de l'acceptació de l'oferta de préstec, de 
manera que el consumidor podia ignorar, en aquest moment, tots els drets que li 
reconeix l'esmentada Directiva. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242568&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242568&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760


2) L'article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que les 
clàusules del contracte de préstec que estableixen que la moneda estrangera és la 
moneda de compte i l'euro la moneda de pagament i l'efecte és fer recaure sobre el 
prestatari el risc de tipus de canvi estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta 
disposició en el cas que aquestes clàusules determinin un element essencial que 
caracteritzi el contracte. 
3) L'article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que, en el 
marc d'un contracte de préstec denominat en moneda estrangera, l'exigència de 
transparència de les clàusules d'aquest contracte que estableixen que la moneda 
estrangera és la moneda de compte i l'euro la moneda de pagament i l'efecte és fer 
recaure sobre el prestatari el risc de tipus de canvi es compleix quan el professional ha 
facilitat al consumidor informació suficient i exacta que permet a un consumidor mitjà, 
normalment informat i raonablement atent i perspicaç, comprendre el funcionament 
concret del mecanisme financer en qüestió i valorar així el risc de les conseqüències 
econòmiques negatives, potencialment significatives, de tals clàusules sobre les seves 
obligacions financeres durant tota la vida d'aquest contracte. 
4) La Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que s'oposa que la càrrega de la prova 
del caràcter clar i comprensible d'una clàusula contractual, a efectes de l'article 4, apartat 
2, de dita Directiva, recaigui sobre el consumidor . 
5) L'article 3, apartat 1, de la Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que les 
clàusules d'un contracte de préstec que estableixen que la moneda estrangera és la 
moneda de compte i l'euro la moneda de pagament i l'efecte és fer recaure sobre el 
prestatari el risc de tipus de canvi, sense que estigui limitat, poden causar en detriment 
del consumidor un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts que es 
deriven d'aquest contracte, tota vegada que el professional no podia raonablement 
estimar, observant l'exigència de transparència davant del consumidor, que aquest últim 
acceptaria, en el marc d'una negociació individual, un risc desproporcionat de tipus de 
canvi resultant d'aquestes clàusules. 
 
 

• SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Primera) de 10 de juny de 
2021, dictada en l'assumpte C 609/19, que té per objecte una petició de 
decisió prejudicial plantejada pel tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne 
(Tribunal de districte de Lagny-sur-Marne, França) en el procediment entre 
BNP Paribas Personal Finance SA i VE - «procediment prejudicial - 
Protecció dels consumidors - Directiva 93/13 / CEE - Clàusules abusives en 
els contractes celebrats amb els consumidors - Contracte de préstec 
hipotecari denominat en moneda estrangera (franc suís) - Article 4, apartat 
2 - Objecte principal del contracte - Clàusules que s'exposen a el prestatari 
a un risc de tipus de canvi - Exigències d'intel·ligibilitat i de transparència 
- Article 3, apartat 1 - Desequilibri important - Article 5 - Redacció clara i 
entenedora d'una clàusula contractual » 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242571&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760 
 
El Tribunal declara: 
 
1) L'article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13 / CEE de Consell, de 5 d'abril de 1993, 
sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, s'ha 
d'interpretar en el sentit que les clàusules del contracte de préstec que estipulen que els 
reemborsaments a terminis fixos s'imputaran prioritàriament als interessos i que 
preveuen, a fi de pagar el saldo pendent, la prolongació de la durada del contracte i 
l'augment de l'import de les quotes mensuals estan compreses en l'àmbit de aplicació 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242571&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242571&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1718760


d'aquesta disposició en el cas que aquestes clàusules determinin un element essencial 
que caracteritzi el contracte. 
2) L'article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que, en el 
marc d'un contracte de préstec denominat en moneda estrangera, l'exigència de 
transparència de les clàusules d'aquest contracte que estipulen que els pagaments a 
terminis fixos s'imputaran prioritàriament als interessos i que preveuen, a fi de pagar el 
saldo pendent, la prolongació de la durada de l'esmentat contracte i l'augment de l'import 
de les quotes mensuals es compleix quan el professional ha facilitat al consumidor 
informació suficient i exacta que permet a un consumidor mitjà, normalment informat i 
raonablement atent i perspicaç, comprendre el funcionament concret del mecanisme 
financer en qüestió i valorar així el risc de les conseqüències econòmiques negatives, 
potencialment significatives, de tals clàusules sobre les seves obligacions financeres 
durant tota la vida d'aquest contracte. 
3) L'article 3, apartat 1, de la Directiva 93/13 s'ha d'interpretar en el sentit que les 
clàusules d'un contracte de préstec que estipulen que els pagaments a terminis fixos 
s'imputaran prioritàriament als interessos i que preveuen, a fi de pagar el saldo pendent 
-el qual pot augmentar notablement com a conseqüència de les fluctuacions de la taxa 
de canvi entre la moneda de compte i la moneda de pagament-, la prolongació de la 
durada del contracte i l'augment de l'import de les quotes mensuals poden causar en 
detriment del consumidor un desequilibri important entre els drets i les obligacions de 
les parts que es deriven del contracte, tota vegada que el professional no podia 
raonablement estimar, observant l'exigència de transparència davant del consumidor, 
que aquest últim acceptaria, en el marc de una negociació individual, el risc 
desproporcionat de tipus de canvi que resulta de tals clàusules. 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
08-06-2021 
 

• REIAL DECRET pel qual es modifiquen el Reglament de procediments 
amistosos en matèria d'imposició directa, aprovat pel Reial Decret 
1794/2008, de 3 de novembre, i altres normes tributàries 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
608.aspx#amistoso 
 

• REIAL DECRET pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les 
comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos de el Pla Estatal 
d'Habitatge 2018-2021, per tal de fer front a les compensacions que 
procedeixin, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de 
la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 
1 i 1 bis de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front 
a l' COVID-19. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
608.aspx#alquiler 
 

• ACORD pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial entre les 
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, per la seva submissió 
a la Conferència Sectorial d'Igualtat, per a l'execució de crèdits 
pressupostaris destinats a el desenvolupament del Pacte d'Estat contra la 
Violència de gènere, per import de 100.000.000 d'euros. 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210608.aspx#amistoso
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
608.aspx#violencia 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
08-06-2021 
 

• El Govern es persona al recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de 
protecció i ordenació del litoral 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/410748/govern-persona-al-recurs-
dinconstitucionalitat-contra-llei-proteccio-ordenacio-del-litoral 
 
Nomenaments – Departament de Justícia (en fitxer adjunt) 
 

• Laura Martínez Portell, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 

 

• Yvonne Griley i Martínez, directora general d’Afers Religiosos 
 

• Antoni Font i Renom, director general de Memòria Democràtica 
 

• Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari de Relacions amb 
l’Administració de Justícia 

 
 
 
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
07-06-2021 
 

• Nous requisits d’entrada a Espanya a partir del 7 de juny de 2021 
 
http://www.barcelonahotels.org/sites/default/files/210607%20Requisits%20entrada%20
viatgers%20a%20Espanya_7%20juny_1.pdf 
 
CGPJ 
07-06-2021 
 

• Els concursos van experimentar en el primer trimestre del 2021 l'increment 
més des de l'inici de la crisi sanitària del COVID al augmentar un 50,4% 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-concursos-
experimentaron-en-el-primer-trimestre-de-2021-su-mayor-incremento-desde-el-inicio-
de-la-crisis-sanitaria-del-COVID-al-aumentar-un-50-4-- 
 
07-06-2021 
 

• El Ple del CGPJ aprova per majoria l'informe a l'avantprojecte de Llei de 
Memòria Democràtica 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-
aprueba-por-mayoria-el-informe-al-anteproyecto-de-Ley-de-Memoria-Democratica 
 
09-06-2021 
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• Les demandes de dissolució matrimonial presentades durant el primer 
trimestre del 2021 van augmentar un 5,7 per cent respecte a l'any passat 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-
disolucion-matrimonial-presentadas-durante-el-primer-trimestre-de-2021-aumentaron-
un-5-7-por-ciento-respecto-al-ano-pasado- 
 
11-06-2021 
 

• Eleccions al deganat dels jutjats de Barcelona 
 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-
Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Elecciones-en-el-decanato-de-los-juzgados-de-
Barcelona 
 
11-06-2021 
 

• El TSJ de Catalunya desestima les mesures cautelars sol·licitades davant 
el decret de la Generalitat sobre l'oci nocturn 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-
Catalunya-desestima-las-medidas-cautelares-solicitadas-frente-al-decreto-del-Govern-
sobre-el-ocio-nocturno 
 
11-06-2021 
 

• El Tribunal Suprem declara complertes les condemnes dels exconsellers 
Carles Mundó, Meritxell Borràs i Jaume Vila per la causa del Procés 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-declara-cumplidas-las-condenas-de-los-exconsellers-Carles-Mundo--
Meritxell-Borras-y-Santiago-Vila-por-la-causa-del-proces 
 
11-06-2021 
 

• El Tribunal Suprem desestima el recurs de l'Associació d'Apartaments 
Turístics de Barcelona contra les limitacions del Pla municipal de 2016 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-desestima-el-recurso-de-la-Asociacion-de-Apartamentos-Turisticos-de-
Barcelona-contra-las-limitaciones-del-Plan-municipal-de-2016 
 
11-06-2021 
 

• L'activitat dels òrgans judicials espanyols va augmentar en el primer 
trimestre del l'any un 11,1 per cent al rebre 1.573.909 nous assumptes 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-actividad-de-los-
organos-judiciales-espanoles-aumento-en-el-primer-trimestre-del-ano-un-11-1-por-
ciento-al-recibir-1-573-909-nuevos-asuntos 
 
Tribunal Constitucional 
08-06-2021 
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• El Ple del TC assenyala que la condemna a Jordi Sánchez per un delicte de 
sedició no va vulnerar els seus drets fonamentals de reunió, expressió i 
manifestació 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_064/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2064-2021.pdf 
 
08-06-2021 
 

• El Ple del TC dóna suport a la condemna de 9 anys de presó imposada a 
Jordi Cuixart per un delicte de sedició i declara que no s'han vulnerat els 
seus drets fonamentals 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2063-2021.pdf 
 
09-06-2021 
 

• El Ple del TC declara constitucional l'impost català i el recàrrec de 
Barcelona sobre les estades en hotels i en creuers turístics 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_065/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2065-2021.pdf 
 
11-06-2021 
 

• El ple del TC declara que la inhabilitació especial per delicte electoral es 
determinarà en funció de la pena principal de presó o multa 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_066/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2066-2021.pdf 
 
Col·legi de Registradors de Espanya 
08-06-2021 
 

• Les compravendes i hipoteques totals a l'abril van superar els nivells del 
mateix mes del 2019 

 
https://www.registradores.org/-/estadistica-registral-inmobiliaria-avance-datos-mes-de-
abril-2021?redirect=%2F 
 
09-06-2021 
 

• Les constitucions i les ampliacions de capital se situen en nivells de maig 
de 2019 

 
https://www.registradores.org/-/estadistica-mercantil-mayo-2021?redirect=%2F 
 
10-06-2021 
 

• La compravenda d'habitatges creix un 233,6 per cent interanual 
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https://www.notariado.org/portal/-/la-compraventa-de-viviendas-crece-un-233-6-por-
ciento-interanual?redirect=%2Fportal%2F 
 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 
09-06-2021 
 

• El CGAE demana al TS la suspensió del reglament d'inspecció tributària 
 
https://www.icatarragona.com/continguts/noticies/3793/el-cgae-demana-al-ts-la-
suspensio-del-reglament-dinspeccio-tributaria/ 
 
Departament de Justícia 
10-06-2021 
 

• La consellera Ciuró es proposa aquesta legislatura "despertar" vocacions 
de jutges i fiscals, potenciar la mediació i posar en valor el dret civil català 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=422388 
 
11-06-2021 
 

• La consellera Ciuró insta a actuar des del primer minut contra els abusos 
sexuals a menors 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=422412 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
Economist & Jurist 
04-06-2021 
 

• El Suprem fixa doctrina: la pensió compensatòria fixada de mutu acord 
davant notari o LAJ dedueix en l'IRPF 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-fija-
doctrina-la-pension-compensatoria-fijada-de-mutuo-acuerdo-ante-notario-o-laj-deduce-
en-el-irpf/ 
 
08-06-2021 
 

• Reconeguda una pensió de viduïtat a una dona que va patir violència de 
gènere sense sentència condemnatòria que ho corroborés 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/reconocida-una-
pension-de-viudedad-a-una-mujer-que-sufrio-violencia-de-genero-sin-sentencia-
condenatoria-que-lo-corroborase/ 
 
El Economista 
04-06-2021 
 

https://www.notariado.org/portal/-/la-compraventa-de-viviendas-crece-un-233-6-por-ciento-interanual?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/la-compraventa-de-viviendas-crece-un-233-6-por-ciento-interanual?redirect=%2Fportal%2F
https://www.icatarragona.com/continguts/noticies/3793/el-cgae-demana-al-ts-la-suspensio-del-reglament-dinspeccio-tributaria/
https://www.icatarragona.com/continguts/noticies/3793/el-cgae-demana-al-ts-la-suspensio-del-reglament-dinspeccio-tributaria/
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=422388
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=422412
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-fija-doctrina-la-pension-compensatoria-fijada-de-mutuo-acuerdo-ante-notario-o-laj-deduce-en-el-irpf/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-fija-doctrina-la-pension-compensatoria-fijada-de-mutuo-acuerdo-ante-notario-o-laj-deduce-en-el-irpf/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-fija-doctrina-la-pension-compensatoria-fijada-de-mutuo-acuerdo-ante-notario-o-laj-deduce-en-el-irpf/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/reconocida-una-pension-de-viudedad-a-una-mujer-que-sufrio-violencia-de-genero-sin-sentencia-condenatoria-que-lo-corroborase/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/reconocida-una-pension-de-viudedad-a-una-mujer-que-sufrio-violencia-de-genero-sin-sentencia-condenatoria-que-lo-corroborase/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/reconocida-una-pension-de-viudedad-a-una-mujer-que-sufrio-violencia-de-genero-sin-sentencia-condenatoria-que-lo-corroborase/


• Està el Dret preparat per defensar-nos quan la tecnologia permeti llegir la 
ment? 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11255119/06/21/Esta-el-Derecho-
preparado-para-defendernos-cuando-la-tecnologia-permita-leer-la-mente.html 
 
06-06-2021 
 

• Quan multar a Espanya surt 'gratis': el 90% de les sancions després dels 
estats d'alarma no s'han consumat 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11253228/06/21/Cuando-multar-en-
Espana-sale-gratis-el-90-de-las-sanciones-tras-los-estados-de-alarma-no-se-han-
consumado.html 
 
08-06-2021 
 

• Escrivà obrirà una finestra per facilitar la jubilació anticipada abans de la 
reforma 

 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11258852/06/21/Escriva-abrira-una-
ventana-para-facilitar-la-jubilacion-anticipada-antes-de-la-reforma.html 
 
El Periódico 
05-06-2021 
 

• Acord «històric» al G-7 per imposar un impost global a les multinacionals 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210605/g-7-acorda-impost-minim-global-g-
7-11796674 
 
05-06-2021 
 

• L'OCU alerta del mal servei a client per part de la banca 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210605/ocu-alerta-mal-servicio-cliente-
bancos-11796553 
 
06-06-2021 
 

• Un jutjat de Vigo condemna Ryanair per cobrar l'equipatge de mà 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210606/juzgado-vigues-condena-ryanair-
cobrar-11798230 
 
07-06-2021 
 

• El rebut de la llum s'ha disparat el 42% en els primers set dies de juny 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210607/rebut-llum-disparat-42-primers-
11802128 
 
07-06-2021 
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• Ribera demana a la CNMC que investigui a les elèctriques per una 
presumpta manipulació de preus 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210607/ribera-demana-cnmc-investigui-
electricas-manipulacio-preus-11802492 
 
07-06-2021 
 

• El Govern tornarà a negociar amb les autonomies les restriccions a 
l'hostaleria 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/madrid/20210607/comunitat-madrid-recurs-restriccions-
oci-nocturn-covid-11800934 
 
09-06-2021 
 

• Podem proposarà avançar a les 22.00 hores l’hora vall en la tarifa de la llum 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210609/propondra-avancar-tarifa-vall-llum-
11809726 
 
10-06-2021 
 

• El Govern recorrerà la llei catalana de lloguers i en demanarà la 
suspensió 

 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210610/gobierno-recurrira-ley-catalana-
alquileres-11810796 
 
10-06-2021 
 

• Arran ensenya a punxar la llum davant la nova tarifa elèctrica 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210610/arran-manual-punxar-llum-11810411 
 
11-06-2021 
 

• L'assassinat a Canàries desemmascara la violència contra els menors: 40 
morts des de 2013 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210611/nenes-tenerife-violencia-vicaria-
masclista-11815142 
 
11-06-2021 
 

•  Violència vicària: a qui protegeix el sistema judicial ?, per Gemma Altell. 
Psicòloga social. Fundadora de G360 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20210611/article-gemma-altell-violencia-vicaria-
protegeix-sistema-judicial-11816222 
 
12-06-2021 
 

• El Suprem avala regular els pisos turístics a Barcelona 
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https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20210612/suprem-avala-regulacio-pisos-
turistics-barcelona-11817456 
 
La Vanguardia 
05-06-2021 
 

• Estrasburg avala els indults 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210605/7507599/estrasburgo-avala-
indultos.html 
 
05-06-2021 
 

• Govern i Tribunal Suprem s'encaren per la sedició 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210605/7506904/gobierno-tribunal-supremo-
encaran-sedicion.html 
 
07-06-2021 
 

• Addictes al decret llei 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210607/7506481/adictos-decreto-ley.html 
 
07-06-2021 
 

• El CGPJ valida l'informe que sosté que l'apologia del franquisme és 
"llibertat d'expressió" 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210607/7511510/cgpj-valida-informe-
sostiene-apologia-franquismo-libertad-expresion.html 
 
08-06-2021 
 

• Veto per llei al contracte temporal per a "activitat normal" de l'empresa 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210608/7512658/veto-ley-contrato-
temporal-actividad-normal-empresa.html 
 
08-06-2021 
 

• Una reforma legal impedirà que els pares denunciats per maltractament 
visitar als seus fills 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210608/7514780/reforma-legal-impedira-padres-
denunciados-maltrato-visiten-hijos.html 
 
El País 
06-06-2021 
 

• El fals síndrome d'alienació parental s'asseu a la banqueta a Bilbao 
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https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/el-falso-sindrome-de-alienacion-parental-se-
sienta-en-el-banquillo-en-bilbao.html 
 
06-06-2021 
 

• Sense rastre de delicte en la mort d'avis en residències 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-06/sin-rastro-de-delito-en-la-muerte-de-
ancianos-en-residencias.html 
 
07-06-2021 
 

• La reforma de la 'llei mordassa' s'embussa amb les devolucions en calent 
 
https://elpais.com/espana/2021-06-07/la-reforma-de-la-ley-mordaza-se-atasca-por-las-
devoluciones-en-caliente.html 
 
07-06-2021 
 

• Una altra sentència manté la paralització del 'cobrament de les rendes per 
Aena de les botigues 'duty free' 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-07/otra-sentencia-mantiene-la-paralizacion-del-
cobro-de-las-rentas-por-aena-de-las-tiendas-duty-free.html 
 
08-06-2021 
 

• El Govern es compromet amb la UE a repartir ajudes per digitalitzar un milió 
de pimes 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-08/el-gobierno-se-compromete-con-la-ue-a-
digitalizar-un-millon-de-pymes.html 
 
10-06-2021 
 

• Canvi en el Codi Civil: més protecció per al nen que pateix la violència 
masclista 

 
https://elpais.com/sociedad/2021-06-10/cambio-en-el-codigo-civil-mas-proteccion-para-
el-nino-que-sufre-la-violencia-machista.html 
 
10-06-2021 
 

• La justícia francesa imputa Volkswagen, Renault i Peugeot pel 'cas 
dieselgate' 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-10/la-justicia-francesa-imputa-a-volkswagen-
renault-y-peugeot-por-el-caso-dieselgate.html 
 
12-06-2021 
 

• ¿Estat d'alarma o d'excepció? El debat divideix els juristes 
 

https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/el-falso-sindrome-de-alienacion-parental-se-sienta-en-el-banquillo-en-bilbao.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/el-falso-sindrome-de-alienacion-parental-se-sienta-en-el-banquillo-en-bilbao.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-06/sin-rastro-de-delito-en-la-muerte-de-ancianos-en-residencias.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-06/sin-rastro-de-delito-en-la-muerte-de-ancianos-en-residencias.html
https://elpais.com/espana/2021-06-07/la-reforma-de-la-ley-mordaza-se-atasca-por-las-devoluciones-en-caliente.html
https://elpais.com/espana/2021-06-07/la-reforma-de-la-ley-mordaza-se-atasca-por-las-devoluciones-en-caliente.html
https://elpais.com/economia/2021-06-07/otra-sentencia-mantiene-la-paralizacion-del-cobro-de-las-rentas-por-aena-de-las-tiendas-duty-free.html
https://elpais.com/economia/2021-06-07/otra-sentencia-mantiene-la-paralizacion-del-cobro-de-las-rentas-por-aena-de-las-tiendas-duty-free.html
https://elpais.com/economia/2021-06-08/el-gobierno-se-compromete-con-la-ue-a-digitalizar-un-millon-de-pymes.html
https://elpais.com/economia/2021-06-08/el-gobierno-se-compromete-con-la-ue-a-digitalizar-un-millon-de-pymes.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-10/cambio-en-el-codigo-civil-mas-proteccion-para-el-nino-que-sufre-la-violencia-machista.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-10/cambio-en-el-codigo-civil-mas-proteccion-para-el-nino-que-sufre-la-violencia-machista.html
https://elpais.com/economia/2021-06-10/la-justicia-francesa-imputa-a-volkswagen-renault-y-peugeot-por-el-caso-dieselgate.html
https://elpais.com/economia/2021-06-10/la-justicia-francesa-imputa-a-volkswagen-renault-y-peugeot-por-el-caso-dieselgate.html


https://elpais.com/espana/2021-06-12/estado-de-alarma-o-de-excepcion-un-debate-
encendido.html 
 
Ara.cat 
07-06-2021 
 

• Els desnonaments creixen un 13,4% a l'Estat durant el primer trimestre de 
l'any 

 
https://www.ara.cat/ara_mateix/desnonaments-creixen-13-4-l-durant-trimestre-l-
any_25_4011433.html 
 
10-06-2021 
 

• El TC estudia declarar inconstitucional el primer estat d'alarma 
 
https://www.ara.cat/politica/tc-estudia-declarar-inconstitucional-d-
alarma_1_4015466.html 
 
12-06-2021 
 

• Torpedinada contra el confinament 
 
https://www.ara.cat/politica/torpedinada-contra-confinament_1_4017567.html 
 
El Punt Avui 
07-06-2021 
 

• Desnonaments, problema latent 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1980783-desnonaments-
problema-latent.html 
 
07-06-2021 
 

• La cooperativa que treu pisos als fons 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1980801-la-cooperativa-que-treu-
pisos-als-fons.html 
 
08-06-2021 
 

• ERC, Junts, CUP i ECP presenten una proposició de llei per recuperar el 
lloguer social i evitar els desnonaments 

 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1982442-erc-junts-cup-i-ecp-
presenten-una-proposicio-de-llei-per-recuperar-el-lloguer-social-i-evitar-els-
denonaments.html 
 
08-06-2021 
 

• El govern espanyol habilita les autonomies perquè paguin compensacions 
a propietaris de pisos amb desnonaments aturats 
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https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1982473-el-govern-espanyol-
habilita-les-autonomies-perque-paguin-compensacions-a-propietaris-de-pisos-amb-
desnonaments-aturats.html 
 
08-06-2021 
 

• Els desnonaments gironins tornen a nivells anteriors a la pandèmia 
 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1982112-els-desnonaments-
gironins-tornen-a-nivells-anteriors-a-la-pandemia.html 
 
11-06-2021 
 

• L’oci nocturn obrirà a partir del 21 de juny amb ball sense distància i 
mascareta 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1984282-l-oci-nocturn-obrira-a-
partir-del-21-de-juny-amb-ball-sense-distancia-i-mascareta.html 
 
11-06-2021 
 

• Les entitats pressionen al govern espanyol perquè no impugni la Llei de 
lloguers 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1984264-les-entitats-pressionen-
al-govern-espanyol-perque-no-impugni-la-llei-de-lloguers.html 
 
Confilegal 
08-06-2021 
 

• El repunt de concursos físics reobre el debat sobre una possible reforma 
de la Segona Oportunitat 

 
https://confilegal.com/20210608-el-repunte-de-concursos-fisicos-reabre-el-debate-
sobre-una-posible-reforma-de-la-segunda-oportunidad/ 
 
08-06-2021 
 

• La Fiscalia critica l'avantprojecte de la LECRIM per les «exorbitants 
funcions» que conserven els jutges 

 
https://confilegal.com/20210608-la-fiscalia-critica-el-anteproyecto-de-la-lecrim-por-las-
exorbitantes-funciones-que-conservan-los-jueces/ 
 
09-06-2021 
 

• Fernando de Rosa: 'El Govern es dedica a emparar els okupes que incorren 
en un delicte' 

 
https://confilegal.com/20210609-fernando-de-rosa-el-gobierno-se-dedica-a-amparar-a-
los-okupas-que-incurren-en-un-delito/ 
 
10-06-2021 
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• La presidenta de la Sala del Social del TS convoca un Ple per analitzar la 
recent sentència del TJUE sobre els interins 

 
https://confilegal.com/20210610-el-supremo-convoca-un-pleno-para-analizar-la-
repercusion-de-la-reciente-sentencia-del-tjue-sobre-los-interinos/ 
 
10-06-2021 
 

• El TJUE determina que els préstecs en moneda estrangera amb clàusules 
abusives no estan subjectes a prescripció per reclamar 

 
https://confilegal.com/20210610-el-tjue-determina-que-los-prestamos-en-moneda-
extranjera-con-clausulas-abusivas-no-estan-sujetos-a-prescripcion-para-reclamar/ 
 
Cinco Días 
07-06-2021 
 

• El nou mapa judicial, vist pels seus protagonistes 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/03/legal/1622729059_237145.html#?s
ma=newsletter_legal20210607 
 
07-06-2021 
 

• La manca de reformes legislatives frena el passaport europeu per a hereus 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/04/legal/1622807274_351209.html#?s
ma=newsletter_legal20210607 
 
07-06-2021 
 

• Reforma sobre discapacitat: una qüestió de drets humans, Almudena 
Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas i notaria 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/04/legal/1622813363_696469.html#?s
ma=newsletter_legal20210607 
 
07-06-2021 
 

• La banca va perdre el 90% de les sentències per productes financers en 
2020 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/04/companias/1622840132_467228.ht
ml 
 
09-06-2021 
 

• La majoria dels préstecs ICO no seran retornats mai 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/legal/1623163150_513245.html 
 
09-06-2021 
 

• Un tribunal veu dany moral per no presentar-se una demanda a temps 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/legal/1623164298_268268.html 
 
Expansión 
07-06-2021 
 

• Els membres de la UE avancen en l'intercanvi electrònic de dades en l'àmbit 
judicial 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/06/07/60be3361e5fdea062d8b460b.html 
 
09-06-2021 
 

• El Senat aprova suspendre judicis per maternitat o paternitat dels advocats 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/06/09/60c08a50468aeb9b188b45cb.html 
 
09-06-2021 
 

• Brussel·les obre una infracció contra Espanya per traslladar 
incorrectament l'euroordre 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/06/09/60c0aa06468aeb6d048b45e0.html 
 
10-06-2021 
 

• Economia assegura estar treballant amb Justícia en l'expedient judicial 
electrònic 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/06/10/60c1fe92468aeb6d048b464b.html 
 
Blog Hay Derecho / Expansión 
07-06-2021 
 

• La necessària reforma del règim de supervisió per a una eficaç protecció 
de l'usuari de serveis financers, per Matilde Cuena Cases 

 
https://hayderecho.expansion.com/2021/06/07/la-necesaria-reforma-del-regimen-de-
supervision-para-una-eficaz-proteccion-del-usuario-de-servicios-financieros/ 
 
09-06-2021 
 

• Els poders preventius en la llei de suport a les persones amb discapacitat, 
per Fernando Gomá Lanzón 

 
https://hayderecho.expansion.com/2021/06/09/los-poderes-preventivos-en-la-ley-de-
apoyo-a-las-personas-con-discapacidad/ 
 
El Mundo 
08-06-2021 
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• Unides Podem s'avança a Justícia i portarà a votació la seva llei per 
despenalitzar les injúries a la Corona 

 
https://www.elmundo.es/espana/2021/06/08/60bf832121efa0c4368b4591.html 
 
Catalunya Press 
09-06-2021 
 

• Els horaris de l'oci nocturn en mans de les Comunitats Autonòmes 
 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2947909/els-horaris-loci-nocturn-
mans-comunitats-autonmes 
 
12-06-2021 
 

• Europa renya a Espanya perquè CCAA i ajuntaments paguen tard als seus 
proveïdors 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2951496/europa-renya-espanya-
perqu-ccaa-i-ajuntaments-paguen-tard-als-seus-provedors?ref=articleslider 
 
Diari de Girona 
09-06-2021 
 

• Les dissolucions matrimonials cauen un 4,7% durant el primer trimestre a 
Girona 

 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/06/09/les-dissolucions-matrimonials-
cauen-4-52789093.html 
 
Voz Populi 
10-06-2021 
 

• Protecció de Dades obre procediment sancionador a Sanitat per Radar 
Covid 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/proteccion-de-datos-radar-covid.html 
 
Blog de la Revista Catalana de Dret Públic 
09-06-2021 
 

• L'accidentat final de l'estat d'alarma: entre el paper "regulador" dels 
tribunals i els dubtes sobre l'abast de la legislació sanitària per adoptar 
mesures restrictives de drets en la gestió de la COVID-19 - Joan Ridao, 
professor agregat de dret constitucional a la Universitat de Barcelona i lletrat de 
el Parlament de Catalunya (exc.) 
 

https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2021/06/09/el-accidentado-final-del-estado-de-
alarma-entre-el-rol-regulatorio-de-los-tribunales-y-las-dudas-sobre-el-alcance-de-la-
legislacion-sanitaria-para-adoptar-medidas-restrictivas-de-de/ 
 
El Blog de Sepin 
10-06-2021 
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• La jurisdicció especialitzada en matèria d'Infància, Família i Capacitat i 
l'especialització: dues fites de la Llei Orgànica 8/2021 per Natalia García 
García. Directora de sepín Família. Advocada 

 
https://blog.sepin.es/2021/06/jurisdiccion-infancia-familia-y-capacidad-y-la-
especializacion/ 
 
Betevé 
10-06-2021 
 

• La pressió veïnal atura el desnonament d’una mare amb tres fills de la 
Sagrera 

 
https://beteve.cat/societat/pressio-veinal-atura-desnonament-mare-tres-fills-sagrera/ 
 
Diari Més Digital – Tarragona 
11-06-2021 
 

• Què passarà amb el milió de multes que es van posar durant l'estat 
d'alarma? 

 
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2021/06/11/que_passara_amb_milio_mult
es_que_van_posar_durant_estat_alarma_106047_1095.html 
 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
11-06-2021 
 

• TJUE: El termini de prescripció es computa des que el consumidor coneix 
que pot exercitar els seus drets 

 
http://www.rdmf.es/2021/06/tsjue-plazo-prescripcion-se-computa-desde-consumidor-
conoce-puede-ejercitar-derechos/ 
 
 
 
 
 
 
Altra documentació 
 

• Acord de tramitació especial dels concursos consecutius sense massa 
activa dels Jutjats Mercantils 

 
https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/ACUERDO-DEL-
TRIBUNAL-MERCANTIL-DE-BARCELONA-SOBRE-EL-CONCURSO-
CONSECUTIVO-SIN-MASA.pdf 
 
Es modifica el text del Projecte de Concurs Consecutiu aprovat pels Jutjats Mercantils 
de Barcelona el 2019, en la línia amb la pràctica que estan duent a terme alguns Jutjats 
Mercantils i que pot acollir-se a la redacció de la nova Text Refós de la LC, consistent 
en tramitar la conclusió el concurs i amb això la possible exoneració de deutes, des de 
l'inici del concurs amb la interlocutòria de declaració. 
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• Diàlegs per al futur judicial XXVI. Legalitat i Oportunitat: present i futur del 
procés penal - Coordinació i introducció: Álvaro Perea González (Lletrat de 
l'Administració de Justícia) 
Autors: Miguel Ángel López Marchena (Magistrat);  Manuel I. Rosso Pérez 
(Lletrat de l'Administració de Justícia), Miquel Fortuny Cendra (Advocat); 
Verónica López Yagües (Professora titular de Dret Processal. Universitat 
d'Alacant); Luis Lafont Nicuesa (Fiscal) - Diari La Llei, Nº 9869, Secció Pla de 
Xoc de la Justícia / Enquesta, 11 de juny de 2021, Wolters Kluwer 

 
 
El autors donen la seva opinió sobre els següents temes: 
 
1r. Què està passant en les últimes dècades perquè la legalitat -entesa com la 
imperativa aplicació de la norma jurídica- estigui donant lloc a majors espais de flexibilitat 
aplicativa, per exemple, amb la potenciació de la mediació o, de forma més general, de 
els MASC? 
2n. Pot semblar una pregunta amb resposta pacífica, però no sempre hi ha consens. 
Què és el «principi d'oportunitat»? Per què el seu plantejament en el Dret Processal 
Penal sol situar-se com antítesi del principi de legalitat? És realment un «principi»? 
3r. El «principi d'oportunitat» per poder trobar virtualitat en la praxi jurídica exigeix d'una 
previsió precisa en la llei. Com s'articula aquesta relació entre la llei -general i abstracta- 
i l'oportunitat -singular i concretament en el cas a cas? Quins criteris hauria de seguir 
una correcta regulació legal per no fer de l'oportunitat un camp obert a l'arbitrarietat de 
l'aplicador? 
4t. En l'Avantprojecte de LECRIM i en totes les reformes plantejades amb relació a el 
«principi d'oportunitat» el Ministeri Fiscal s'alça com el gran protagonista d'aquesta eina 
processal. Com es concilia la funció del fiscal com a defensor de la legalitat i decisori 
sobre la «oportunitat»? Quines pautes haurien d'observar-perquè l'aplicació del «principi 
d'oportunitat» en la pràctica respongués a elements previsibles? És precisa alguna 
reforma de l'Estatut Orgànic del Ministeri fiscal més enllà de la seva nova atribució 
competencial? 
5è. La «oportunitat» es presenta com una opció processal idònia per millorar el dret a la 
reparació de la víctima, així com per estimular l'assumpció de la responsabilitat per part 
del delinqüent. Sent així, quin seria el moment processal òptim per enquadrar la 
negociació que significa el pas previ a la realitat de la «oportunitat»: ¿la fase 
d'investigació? ¿L'enjudiciament? ¿L'execució de la pena? 
6è. «Principi d'oportunitat», mediació penal, Justícia restaurativa ... Què tenen en comú 
tots aquests instruments de el «nou» procés penal i per què es reivindiquen davant de 
les eines clàssiques del ius puniendi? ¿Enfronta l'Estat de Dret, en el pla sancionador, 
un nou marc de relacions entre poder públic, víctimes i delinqüents? Estem endolcint el 
dret a castigar? 
7è. La pregunta supera l'objecte delimitat pel «principi d'oportunitat» però: ¿quin horitzó 
li queda per davant al procés espanyol si, finalment, s'incorporen aquests nous instituts? 
¿Caminem cap a un procés flexible? Com afectarà això a el concepte de delicte i, de 
manera àmplia, a la justícia penal? 
 
 


