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1.-  BOE  
 
Dilluns 31 de maig de 2021 
 

• Resolució de 26 de maig de 2021, de la Secretaria General per a la Innovació 
i Qualitat de Servei Públic de Justícia, per la qual s'habilita a Cl @ veJusticia 
i s'estableixen les seves condicions d'ús, com a mecanisme d'identificació 
i signatura dels interessats en les actuacions realitzades mitjançant 
presència telemàtica amb els òrgans judicials i altres òrgans pertanyents a 
l'Administració de Justícia. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9004 
 
Entrada en vigor: 01.06.2021. 
Aprovar la utilització i condicions d'ús de Cl @veJusticia, com a sistema d'identificació i 
signatura electrònica no criptogràfica a efectes d'identificació i signatura dels interessats, 
en les actuacions realitzades mitjançant presència telemàtica, amb els òrgans judicials 
i els altres òrgans pertanyents a la Administració de Justícia, d'acord amb els articles 
4.2 f), 6.2 d), 14 i 23 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, en relació amb els articles 9 i 10 
de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, que s'inclouen com a annex a la present resolució. 
 

• Resolució de 25 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat 
Social i Pensions, per la qual s'habiliten tràmits i actuacions a través dels 
canals telefònic i telemàtic mitjançant determinats sistemes d'identificació 
i es regulen aspectes relatius a la presentació de sol·licituds mitjançant 
formularis electrònics. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9005 
 
S'habilita la presentació de sol·licituds i documents, així com la realització de tràmits i 
l'accés a serveis a través dels canals telefònic i telemàtic, d'aquells tràmits i actuacions 
que en cada moment constin relacionats a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de 
la Seguretat Social i Pensions, establint la necessitat d'identificar-se davant 
l'Administració de la Seguretat Social mitjançant els sistemes previstos en aquesta 
resolució. 
 
Dimarts 1 de juny de 2021 
 

• Resolució de 28 de maig de 2021, del Secretari d'Estat d'Economia i Suport 
a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 25 de 
maig de 2021, pel qual s'estableixen els termes i condicions del sisè tram 
de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la 
finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen límits per adquirir 
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del 
que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9063 
 
Dimecres 2 de juny de 2021 
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• Acord de 13 de maig de 2021, de la Comissió Permanent de Consell General 
del Poder Judicial, pel qual es publica l'Acord adoptat per la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, relatiu a les normes de 
repartiment de la Sala civil i penal. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9209 
 
Es fa públic l’acord de 13 de maig de 2021 de la Comissió Permanent de CGPJ que va 
acordar fer públic l'adoptat en data 30 d'abril de 2021 per la Sala de Govern del TSJ de 
Canàries, relatiu a les normes de repartiment de la Sala Civil i Penal, concretant els 
diferents torns 
 
Dijous 3 de juny de 2021 
 

• Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal 
per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva 
capacitat jurídica. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9233 
 
Entrada en vigor: 03.09.2021 
Modifica la Llei del Notariat, el Codi Civil, la Llei Hipotecària, la LEC, la Llei 41/2003, de 
18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de 
modificació del Codi Civil, de la LEC i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la 
Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil, la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la 
Jurisdicció Voluntària, el Codi de Comerç,  el Codi Penal, i es deroguen els articles 299 
bis i 301 a 324 del Codi Civil. 
La reforma pretén adequar la normativa a la Convenció internacional sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 
El títol XI del Llibre Primer del Codi Civil es redacta de nou i passa a tenir la rúbrica «De 
les mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva 
capacitat jurídica».  
La nova regulació no es fonamenta ni en la incapacitació de qui no es considera prou 
capaç, ni en la modificació d'una capacitat que resulta inherent a la condició de persona 
humana i, per això consisteix en el suport a la persona que ho necessiti, suport que és 
un terme ampli que engloba tot tipus d'actuacions, des de l'acompanyament amistós, 
l'ajuda tècnica en la comunicació de declaracions de voluntat, la ruptura de barreres 
arquitectòniques i de tota mena, el consell, o fins i tot la presa de decisions delegades 
per la persona amb discapacitat. En situacions on el suport no pugui donar-se d'una 
altra manera i només davant d'aquesta situació d'impossibilitat, aquest podrà concretar-
se en la representació en la presa de decisions. 
La institució regulada de forma més extensa és la curatela, principal mesura de suport 
d'origen judicial per a les persones amb discapacitat. La curatela serà, primordialment, 
de naturalesa assistencial. No obstant això, en els casos en què calgui, de manera 
excepcional, podrà atribuir-se al curador funcions representatives. 
S'eliminen de l'àmbit de la discapacitat la tutela, la pàtria potestat prorrogada i la pàtria 
potestat rehabilitada. En la nova regulació, quan el menor amb discapacitat arribi a la 
majoria d'edat, se li prestaran els suports que necessiti de la mateixa manera i pel mateix 
mitjà que a qualsevol adult que els requereixi. 
Es preveu la figura del defensor judicial, especialment per als casos de conflicte 
d'interessos entre la figura de suport i la persona amb discapacitat, o en què hi hagi 
impossibilitat que la figura de suport habitual l'exerceixi. 
Totes les mesures de suport adoptades judicialment seran revisades periòdicament en 
un termini màxim de 3 anys o, en casos excepcionals, de fins a 6. També, es poden  
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revisar si hi ha canvis en la situació de la persona afectada que requereixin la seva 
modificació. 
El procediment per a la provisió de mesures de suport només pot conduir a una resolució 
judicial que determini els actes per als quals la persona amb discapacitat requereixi el 
suport, però en cap cas a la declaració d'incapacitació ni a la privació de drets de cap 
tipus. 
Se suprimeix la prodigalitat com a institució autònoma, entenent que els supòsits 
previstos per a aquesta figura es protegeixen en les normes sobre mesures de suport 
previstes a la llei. 
Es modifiquen dos disposicions del Codi Penal, en matèria de responsabilitat civil 
derivada de l'il·lícit penal, quan aquesta responsabilitat recau sobre una persona diferent 
de l'autor del fet delictiu, i la disposició addicional primera per adaptar-la a la nova 
regulació. S'aprofita la reforma per corregir l'error que implicava la referència als 
imputables. 
Addicionalment, es reformen els articles 4, 5 i 234 de el Codi de Comerç, suprimint les 
referències a les persones amb discapacitat amb mesures de suport per considerar-la 
innecessària, atès que la qüestió passarà a estar regulada en el Codi Civil. 
Es modifica la Llei Hipotecària pel que fa a les referències a la incapacitació o els 
incapacitats i se suprimeix el Llibre d'incapacitats per adequar la terminologia i 
continguts normatius a les previsions legals. A més , s'elimina l'article 28 LH, tot entenent 
que els supòsits a protegir són residuals en comparació amb el perjudici que ocasiona 
en la successió de col·laterals i estranys. 
El Registre Civil passa a ser cabdal a l’hora de fer efectiva la preferència que el nou 
sistema atribueix a les mesures voluntàries previstes per una persona respecte de si 
mateixa o dels seus béns. En qualsevol cas, les mesures de suport que accedeixin al 
Registre es tractaran amb el règim de publicitat restringida. 
En l'àmbit processal es substitueixen els tradicionals processos de modificació de la 
capacitat pels dirigits a proveir de suports a les persones amb discapacitat.  
S’incorporen les adaptacions necessàries per a que en els procediments en què 
participen persones amb discapacitat, amb independència de si ho fan en qualitat de 
part o en una altra diferent. Addicionalment, s'esmenta expressament que es permetrà 
que la persona amb discapacitat, si ho desitja i al seu càrrec, es valgui d'un professional 
expert que a manera de facilitador realitzi tasques d'adaptació i ajust. 
En els supòsits en què, d'acord amb la legislació civil, sigui pertinent el nomenament de 
curador i s'hagi formulat oposició al previ expedient de jurisdicció voluntària o quan 
l'expedient no s'hagi pogut resoldre, els processos d'adopció de mesures judicials de 
suport a persones amb discapacitat es regeixen pel que disposa l’art. 756 i ss LEC. En 
cas d'inexistència d'oposició, la provisió judicial de suports es regirà pel que disposa la 
legislació de jurisdicció voluntària. 
Pel que fa al canvi de residència habitual de la persona amb discapacitat quan es troba 
pendent el procés de provisió de suports, es determina que les actuacions s’hauran de 
remetre al jutge de la nova residència, sempre que no s'hagi celebrat encara la vista.  
Pel que fa a l’art. 757 LEC, es permetrà la presentació d'al·legacions per aquella persona 
que a la demanda aparegui proposta com curador de la persona amb discapacitat, i 
s'admetrà la intervenció a costa seva en el procés de qualsevol dels legitimats que no 
sigui promotor de procediment o de qualsevol subjecte amb interès legítim, evitant així 
que es generin situacions de desigualtat entre els familiars de la persona amb 
discapacitat. També s’estableix que, un cop admesa la demanda, s'ha d'obtenir dels 
registres públics la informació existent sobre les mesures de suport adoptades, per 
respectar la voluntat de la persona amb discapacitat, i es preveu el nomenament d'un 
defensor judicial quan la persona amb discapacitat no comparegui en el termini concedit 
per contestar la demanda, amb la seva pròpia defensa i representació.  
Pel que fa a ala regulació de les proves que preceptivament s'han de practicar en aquest 
tipus de processos, s'introdueix la possibilitat que puguin no dur-se a terme les 
audiències preceptives quan la demanda la present la pròpia persona interessada i 



aquelles puguin envair la seva privacitat. Addicionalment, es preveu que el procés es 
reorienti cap a un sistema de col·laboració interprofessional o «de taula rodona», amb 
professionals especialitzats dels àmbits social, sanitari i d'altres que puguin aconsellar 
les mesures de suport que resultin idònies en cada cas . El contingut de la sentència 
que ha de dictar el jutge es remet a les normes de dret civil que siguin aplicables. 
La reforma de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària es justifica per la 
introducció del nou expedient de provisió de mesures judicials de suport a persones amb 
discapacitat i per la necessitat de que no hi hagi discrepància entre els diversos textos 
legals. Es regula l’expedient de provisió de mesures judicials de suport a persones amb 
discapacitat per als supòsits en què, d'acord amb les normes civils, sigui pertinent la 
previsió d'alguna mesura judicial de suport de caràcter estable i no hi hagi oposició.  
En relació amb l'expedient per al nomenament de tutor (per al menor) o curador (per a 
la persona amb discapacitat), es modifica el procediment per a la rendició de comptes 
de tutor o curador, per solucionar algunes disfuncions detectades, de forma que la 
compareixença davant el jutge no sempre haurà de tenir lloc, sinó només quan algun 
interessat ho sol·liciti, fet que evitarà la proliferació de vistes innecessàries. D'altra 
banda, es permet que el tribunal ordeni d'ofici, a costa del patrimoni del tutelat o assistit, 
una prova pericial comptable o d'auditoria tot i que ningú hagi sol·licitat la 
compareixença, si en l'informe es descrivissin operacions complexes o que requereixin 
una justificació tècnica. També es modifica un aspecte de l'expedient d'autorització o 
aprovació judicial d'actes d'alienació o gravamen de béns pertanyents a menors o 
persones amb discapacitat.; la intervenció d'advocat i procurador ja no serà preceptiva 
en tots els casos en què la quantia de l'operació superi els 6.000 euros, sinó només 
quan així resulti necessari per raons de complexitat de l'operació o per l'existència 
d'interessos contraposats.. 
Per últim, es reforma la Llei del Notariat i de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de 
protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació de el Codi Civil, 
de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària, amb l'objecte d’adequar-les 
a les modificacions substantives ja indicades 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9233 
 
Divendres 4 de juny de 2021 
 

• Ordre PCM / 545/2021, de 2 de juny, per la qual es publica l'Acord de Consell 
de Ministres de 1 de juny de 2021, 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 del Brasil i la República 
de Sud-àfrica i els aeroports espanyols. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9281 
 
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 del dia 8 de juny de 2021 (hora peninsular) fins a les 00:00 hores del dia 22 
de juny de 2021 (hora peninsular). 
 

• Instrucció de 3 de juny de 2021, de la Direcció general de Seguretat Jurídica 
i Fe Pública, sobre la tramitació de procediment d'autorització de matrimoni 
davant notaris 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9326 
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S'estableixen les regles de competència per als notaris, en matèria matrimonial, 
especificant el cas que algun dels sol·licitants sigui estranger, l'assistència de. Intèrpret 
i la tramitació del procediment en general i en el cas de procediment referits a persona 
o persones amb discapacitat, 
S'estableixen les regles sobre tràmits, edictes i proclames, audiència reservada, el 
contingut de l'acta que documenta l'expedient i l'acta que estableix la decisió notarial, 
així com la remissió d'actes d'autorització matrimonial. 
S'aborda la celebració de matrimoni en perill de mort 
Es regulen les disposicions aplicables pel que fa als criteris sobre tramitació 
 
Dissabte 5 de juny de 2021 
 

• Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 
l'adolescència davant de la violència. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9347 
 
Entrada en vigor: 25.06.2021. Des del 25.12.2021 entren en vigor els arts. 18, 35 i 
48.1.b) i c), mentre que la D. Final 14a ho farà el 01.01.22. 
Això suposa que a partir de 25.12.2021 serà exigible la formació específica d'advocats i 
procuradors per part dels seus respectius Col·legis relativa a aspectes materials i 
processals de la violència sobre la infància i l'adolescència, tant des de la perspectiva 
del Dret intern com de el Dret de la Unió Europea i Dret Internacional, així com de 
programes de formació contínua en matèria de lluita contra la violència sobre la infància 
i l'adolescència; específicament quan s'exigeixin cursos d'especialització per a l'exercici 
de torn d'ofici; com també hauran d'adoptar --a partir d'aquesta data-- les mesures 
necessàries per a la designació urgent de lletrat o lletrada d'ofici en els procediments 
que se segueixin per violència contra menors d'edat i per assegurar la seva immediata 
presència i assistència a les víctimes; mentre que per la seva banda, els Col·legis de 
Procuradors d'adoptar les mesures necessàries per a la designació urgent de 
procurador o procuradora en els procediments que se segueixin per violència contra 
menors d'edat quan la víctima vulgui personar-se com a acusació particular. 
Aquesta llei completa la incorporació al Dret espanyol dels articles 3, apartats 2 a 4, 6 i 
9, paràgrafs a), b) i g) de la Directiva 2011/93 / UE del Parlament Europeu i de Consell, 
de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació 
sexual dels menors i la pornografia infantil i per la qual se substitueix la Decisió marc 
2004/68 /JAI de Consell. 
Estableix que en el termini d'un any el Govern ha de remetre a les Corts Generals un 
projecte de modificació de la LOPJ dirigit a establir l'especialització dels òrgans judicials 
i dels seus titulars, per a la instrucció i enjudiciament de les causes penals per delictes 
comesos contra persones menors d'edat i es plantejarà la inclusió de Jutjats de Violència 
contra la Infància i l'Adolescència, així com l'especialització dels jutjats penals i les 
audiències provincials. També disposarà les modificacions necessàries per a garantir 
l'especialització dins de l'ordre jurisdiccional civil en Infància, Família i Capacitat 
El títol preliminar aborda l'àmbit objectiu i subjectiu de la llei, recollint la definició del 
concepte de violència sobre la infància i l'adolescència, així com el bon tracte, i establint 
els fins i criteris generals de la llei. Així mateix, regula la formació especialitzada, inicial 
i contínua, dels i les professionals que tinguin un contacte habitual amb persones 
menors d'edat, i recull la necessària cooperació i col·laboració entre les administracions 
públiques, establint a aquest efecte la creació de la Conferència Sectorial d' la infància i 
l'adolescència, i la col·laboració publico-privada. 
El títol I recull els drets dels nens, nenes i adolescents enfront de la violència, entre els 
quals es troben el seu dret a la informació i assessorament, a ser escoltats i escoltades, 
a l'atenció integral, a intervenir en el procediment judicial o a la assistència jurídica 
gratuïta. 
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El títol II està dedicat a regular el deure de comunicació de les situacions de violència. 
En aquest sentit, s'estableix un deure genèric, que afecta tota la ciutadania, de 
comunicar de forma immediata a l'autoritat competent l'existència d'indicis de violència 
exercida sobre nens, nenes o adolescents. Aquest deure de comunicació es configura 
d'una manera més exigent per a aquells col·lectius que, per raó del seu càrrec, professió, 
ofici o activitat, tenen encomanada l'assistència, la cura, l'ensenyament o la protecció 
de persones menors d'edat: personal qualificat de els centres sanitaris, centres escolars, 
centres d'esport i lleure, centres de protecció a la infància i de responsabilitat penal de 
menors, centres d'acollida, d'asil i atenció humanitària i establiments en què resideixin 
habitualment nens, nenes o adolescents. En aquests supòsits, s'estableix l'obligació de 
les administracions públiques competents de facilitar mecanismes adequats de 
comunicació i intercanvi d'informació. 
Es preveu la dotació per part de les administracions públiques competents dels mitjans 
necessaris i accessibles perquè siguin els mateixos nens, nenes i adolescents víctimes 
de violència, o que hagin presenciat una situació de violència, els que puguin comunicar-
ho de forma segura i fàcil. En relació amb això, es reconeix legalment la importància 
dels mitjans electrònics de comunicació, com ara línies telefòniques d'ajuda a nens, 
nenes i adolescents, que hauran de ser gratuïtes i que les administracions hauran de 
promoure, donar suport i divulgar. 
Es regula de forma específica el deure de comunicació de l'existència de continguts a 
Internet que constitueixin una forma de violència o abús sobre els nens, nenes o 
adolescents, siguin o no constitutius de delicte, en tant que l'àmbit d'Internet i xarxes 
socials és especialment sensible a aquests efectes. 
El títol III, que regula la sensibilització, prevenció i detecció precoç, recull en el seu 
capítol I l'obligació per part de l'Administració General de l'Estat de disposar d'una 
Estratègia d’erradicació de la violència sobre la infància i l'adolescència, amb especial 
incidència en els àmbits familiar, educatiu, sanitari, dels serveis socials, de les noves 
tecnologies, de l'esport i l'oci i de les Forces i Cossos de Seguretat. 
El capítol II recull els diferents nivells d'actuació, incidint en la sensibilització, la 
prevenció i la detecció precoç. En concret, aprofundeix en la necessitat que les 
administracions públiques estableixin plans i programes específics de prevenció de la 
violència sobre la infància i l'adolescència, identificant grups de risc i especificant els 
recursos pressupostaris per dur-los a terme. També s'apunta la necessitat d'establir 
mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç davant els processos de 
radicalització i adoctrinament que condueixen a la violència. Pel que fa a detecció 
precoç, s'incideix en l'adopció de mesures que garanteixin la comunicació de les 
situacions de violència que hagin estat detectades. 
El capítol III, dedicat a l'àmbit familiar, parteix de la idea de la família, en les seves 
múltiples formes, com a unitat bàsica de la societat i medi natural per al 
desenvolupament dels nens, nenes i adolescents, ha de ser objectiu prioritari de totes 
les administracions públiques, a l'ésser el primer esglaó de la prevenció de la violència 
sobre la infància, i ha de afavorir la cultura de el bon tracte, fins i tot des del moment de 
la gestació. 
Per a això, la llei reforça els recursos d'assistència, assessorament i atenció a les 
famílies per evitar els factors de risc i augmentar els factors de prevenció, cosa que 
exigeix una anàlisi de riscos en les famílies, que permeti definir els objectius i les 
mesures a aplicar. Tots els progenitors requereixen suports per desenvolupar 
adequadament les seves responsabilitats parentals, sent una de les seves implicacions 
la necessitat de procurar-aquests suports per exercir adequadament el seu paper. 
Destaca en la llei la referència a l'exercici positiu de la responsabilitat parental, com un 
concepte integrador que permet reflexionar sobre el paper de la família en la societat 
actual i a el mateix temps desenvolupar orientacions i recomanacions pràctiques sobre 
com articular els seus suports des de l'àmbit de les polítiques públiques de família. Per 
això, la llei estableix mesures destinades a afavorir i adquirir aquestes habilitats, sempre 
des del punt de vista de la individualització de les necessitats de cada família i dedicant 



una especial atenció a la protecció de l'interès superior de la persona menor d'edat en 
els casos de ruptura familiar i de violència de gènere en l'àmbit familiar. 
El capítol IV desenvolupa diverses mesures de prevenció i detecció precoç de la 
violència en els centres educatius que es consideren imprescindibles. La regulació 
proposta aprofundeix i completa el marc establert en l'article 124 de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'establir al costat de el pla de convivència recollit 
en aquest article, la necessitat de protocols d'actuació davant de indicis d'abús i 
maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de 
gènere, violència domèstica, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència. Per 
al correcte funcionament d'aquests protocols es constitueix un coordinador o 
coordinadora de benestar i protecció, en tots els centres educatius. També es reflecteix 
la necessària capacitació de les persones menors d'edat en matèria de seguretat digital. 
El capítol V regula la implicació de l'Educació Superior i de el Consell d'Universitats en 
la lluita contra la violència sobre la infància i l'adolescència. 
Les mesures contingudes en el capítol VI fa a l'àmbit sanitari s'orienten des de la 
necessària col·laboració de les administracions sanitàries en el si de el Consell 
Interterritorial de Sistema Nacional de Salut. En aquest marc, s'estableix el compromís 
de crear una nova Comissió enfront de la violència en els nens, nenes i adolescents 
amb el mandat d'elaborar un protocol comú d'actuació sanitària per a l’erradicació de la 
violència sobre la infància i l'adolescència. A més, en el marc de l'atenció universal a 
totes aquelles persones menors d'edat en situació de violència, es garanteix una atenció 
a la salut mental integral i adequada a la seva edat. 
El capítol VII reforça l'exercici de les funcions de protecció dels nens, nenes i 
adolescents per part dels funcionaris que desenvolupen la seva activitat professional en 
els serveis socials. En aquest sentit, se'ls atribueix la condició d'agents de l'autoritat, en 
nom de poder desenvolupar eficaçment les seves funcions en matèria de protecció de 
persones menors d'edat, a causa de la possibilitat de veure exposats a actes de 
violència o possibles situacions d'alta conflictivitat , com les relacionades amb la possible 
retirada de el menor de la seva família en casos de desemparament. A més, s'estableix 
la necessitat de dissenyar un pla d'intervenció familiar individualitzat, amb la participació 
de la resta d'administracions, judicatura i agents socials implicats, així com un sistema 
de seguiment i registre de casos que permeti avaluar l'eficàcia de les diferents mesures 
posades en marxa. 
El capítol VIII, regula les actuacions que han de realitzar i promoure les administracions 
públiques per garantir l'ús segur i responsable d'Internet per part dels nens, nenes i 
adolescents, famílies, personal educador i professionals que treballen amb persones 
menors d'edat. 
El capítol IX dedicat a l'àmbit de l'esport i el lleure estableix la necessitat de comptar 
amb protocols d'actuació davant de la violència en aquest àmbit i estableix determinades 
obligacions a les entitats que realitzen activitats esportives o de lleure amb persones 
menors d'edat de forma habitual, i entre la qual destaca l'establiment de la figura del 
Delegat o Delegada de protecció. 
El capítol X es centra en l'àmbit de les Forces i Cossos de Seguretat i consta de dos 
articles. El primer d'ells assegura que totes les Forces i Cossos de Seguretat, en tots els 
seus nivells (estatal, autonòmic, local), disposen d'unitats especialitzades en la 
investigació i prevenció, detecció i actuació de situacions de violència sobre persones 
menors d'edat i preparades per a una correcta i adequada actuació davant aquests 
casos, així com que tots els integrants dels cossos policials rebin formació específica 
per al tractament d'aquest tipus de situacions. 
El segon article estableix quins han de ser els criteris d'actuació policial en casos de 
violència sobre la infància i l'adolescència, la qual ha d'estar presidida pel respecte als 
drets dels nens, nenes i adolescents i per la consideració del seu interès superior . Sense 
perjudici dels protocols d'actuació a què estan subjectes els membres de les Forces i 
Cossos de Seguretat, la llei recull una relació de criteris d'actuació obligatoris, la principal 



finalitat és aconseguir el bon tracte a l'infant o adolescent víctima de violència i evitar la 
victimització secundària. 
Entre aquests criteris d'actuació obligatoris, és especialment rellevant l'obligació d'evitar, 
amb caràcter general, la presa de declaració a la persona menor d'edat, excepte en 
aquells supòsits que sigui absolutament necessària. Això és coherent amb la reforma 
de la Llei d'enjudiciament criminal, aprovada per Reial Decret de 14 de setembre de 
1882, per la qual es pauta com a obligatòria la pràctica de prova preconstituïda per 
l'òrgan instructor. L'objectiu d'aquesta llei és que la persona menor d'edat realitzi una 
única narració dels fets, davant el Jutjat d'Instrucció, sense que sigui necessari que ho 
faci ni amb anterioritat ni amb posterioritat a aquest moment. 
El capítol XI regula les competències de l'Administració General de l'Estat a l'Exterior en 
relació amb la protecció dels interessos dels menors de nacionalitat espanyola que es 
trobin a l'estranger. 
El capítol XII recull el paper de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la 
protecció de dades personals, garantint els drets digitals de les persones menors d'edat 
a l'establir un canal accessible i la retirada immediata dels continguts il·lícits. 
El títol IV sobre actuacions en centres de protecció de persones menors d'edat, estableix 
l'obligatorietat dels centres de protecció d'aplicar protocols d'actuació, l'eficàcia se 
sotmetrà a avaluació, i que recolliran les actuacions a seguir en nom de prevenir, 
detectar precoçment i actuar davant possibles situacions de violència. Així mateix, 
s'estableix una atenció reforçada, en el marc dels protocols anteriorment citats, a les 
actuacions específiques de prevenció, detecció precoç i intervenció en possibles casos 
d'abús, explotació sexual i tràfic d'éssers humans que tinguin com a víctimes a persones 
menors d'edat subjectes a mesura protectora i que resideixin en centres residencials. 
També es preveu la supervisió per part del Ministeri Fiscal dels centres de protecció de 
menors i es preveu la necessària connexió informàtica amb les entitats públiques de 
protecció a la infància, així com la permanent comunicació d'aquestes amb el Ministeri 
Fiscal i, si escau , amb l'autoritat judicial que va acordar l'ingrés. 
El títol V dedicat a l'organització administrativa recull en el seu capítol I el compromís 
per a la creació d'un Registre Central d'informació sobre la violència contra la infància i 
l'adolescència, a què han de remetre informació les administracions públiques, el 
Consell General del Poder Judicial i les Forces i Cossos de Seguretat. 
El capítol II introdueix una regulació específica en relació a la certificació negativa del 
Registre Central de Delinqüents Sexuals, que passa a denominar-se Registre Central 
de Delinqüents Sexuals i de Tràfic d'Éssers Humans, desenvolupant i ampliant la 
protecció de les persones menors d'edat a través de l' perfeccionament de el sistema 
d'exigència de el requisit de no haver comès delictes contra la llibertat o indemnitat 
sexuals o de tràfic d'éssers humans per a desenvolupar activitats que suposin contacte 
habitual amb persones menors d'edat. 
També introdueix una definició sobre què s'ha d'entendre, als efectes de la llei, per 
professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb persones menors 
d'edat, limitant-lo a aquelles que per la seva pròpia essència comporten un tracte repetit, 
directe i regular , i no merament ocasional, amb nens, nenes i adolescents, i en tot cas 
incloses aquelles activitats o serveis que es dirigeixin específicament a ells. 
Per tal d'ampliar la protecció, s'estén l'obligació d'acreditar el requisit de no haver comès 
delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals a tots els treballadors i treballadores, per 
compte propi o aliè, tant de el sector públic com del privat, així com a les persones 
voluntàries. 
A més, s'estableix el sentit negatiu del silenci administratiu en els procediments de 
cancel·lació d'antecedents per delictes de naturalesa sexual iniciats a sol·licitud de la 
persona interessada. 
Pel que fa a les disposicions addicionals, s'estableix en elles la necessària dotació 
pressupostària en l'àmbit de l'Administració de Justícia i dels serveis socials per lluitar 
contra la victimització secundària i complir les noves obligacions encomanades per la 
llei respectivament, el mandat a les administracions públiques, en l'àmbit de les seves 



competències, per a prioritzar les solucions habitacionals davant els desnonaments de 
famílies en què algun dels seus integrants sigui una persona menor d'edat, el seguiment 
de les dades d'opinió pública sobre la violència cap a la infància i adolescència , a través 
de la realització d'enquestes periòdiques, el compliment de la normativa vigent en 
matèria de despeses de personal, l'actualització de les referències al Registre Central 
de Delinqüents Sexuals i a el Registre Unificat de Maltractament Infantil. Així mateix, la 
disposició addicional sisena encomana a el Govern, en el termini d'un any, a establir els 
mecanismes necessaris per a realitzar la comprovació automatitzada de l'existència 
d'antecedents per les administracions, empreses o altres entitats. Per la seva banda, la 
disposició addicional setena recull el compromís per a la creació d'una Comissió de 
seguiment encarregada d'analitzar la posada en marxa de la llei, les seves 
repercussions jurídiques i econòmiques i avaluació del seu impacte. La disposició 
addicional vuitena garanteix als nens i nenes en necessitat de protecció internacional 
l'accés a territori i a un procediment d'asil amb independència de la seva nacionalitat i 
de la seva forma d'entrada a Espanya, en els termes que estableix la Llei 12/2009, de 
30 d'octubre, reguladora de el dret d'asil i de protecció subsidiària. Finalment, la 
disposició addicional novena mandata a Govern per regular el règim de Seguretat Social 
de les persones acollidores especialitzades de dedicació exclusiva. 
Modifica la LECRIM, en els arts. 109 bis.1; 110; 261; 416.1; 544 ter. 6 i 7; 707, 2; 730, 
suprimeix els art. 433 i 448, i afegeix els nous arts. 449 bis; 449 ter; 703 bis; 777.3; 788.2 
(renumerant la resta d'apartats d'aquest article.) 
La modificació dels articles 109 bis i 110 reflecteix la jurisprudència actual que permet 
la personació de les víctimes, un cop hagi transcorregut el termini per formular l'escrit 
d'acusació, sempre que s'adhereixin a l'escrit d'acusació formulat pel ministeri fiscal o 
per la resta de les acusacions personades. Així, es pretén garantir el dret a la tutela 
judicial efectiva de les víctimes del delicte alhora que respectar el dret de defensa de les 
persones investigades. La modificació de l'article 261 estableix una excepció al règim 
general de dispensa de l'obligació de denunciar, al determinar l'obligació de denunciar 
del cònjuge i familiars properes a aquesta persona que hagi comès un fet delictiu quan 
es tracti d'un delicte greu comès contra una persona menor d'edat o amb discapacitat 
necessitada d'especial protecció, adaptant la nostra legislació a les exigències del  
Conveni de Lanzarote. Igualment, la modificació de l'article 416, estableix una sèrie 
d'excepcions a la dispensa de l'obligació de declarar, amb la finalitat de protegir en el 
procés penal a les persones menors d'edat o amb discapacitat necessitades de especial 
protecció. A més, es regulen de forma completa i sistemàtica la prova preconstituïda, 
fixant els requisits necessaris per a la seva validesa i es modifica la regulació de les 
mesures cautelars amb caràcter penal i de naturalesa civil que es poden adoptar durant 
el procés penal i que puguin afectar de qualsevol manera a persones menors d'edat o 
amb discapacitat necessitades d'especial protecció. Es converteix en excepcional la 
declaració en judici dels menors de catorze anys o de les persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció, establint com a norma general la pràctica de la prova 
preconstituïda en fase d'instrucció i la seva reproducció en l'acte del judici evitant que el 
lapse temporal entre la primera declaració i la data de judici oral afectin la qualitat del 
relat, així com la victimització secundària de víctimes especialment vulnerables. 
Modifica el CC, en els seus arts. 92; 154; 158; 172.5; 
La modificación de l'article 92 reforça l'interès superior del menor en els processos de 
separació, nul·litat i divorci, La de l'article 154 pretén establir amb claredat que la facultat 
de decidir el lloc de residència dels fills i filles menors d'edat forma part del contingut de 
la potestat que, per regla general, correspon a tots dos progenitors. Això implica que, 
llevat suspensió, privació de la potestat o atribució exclusiva d'aquesta facultat a un dels 
progenitors, es requereix el consentiment de tots dos o, si no, autorització judicial per al 
trasllat de la persona menor d'edat, amb independència de la mesura que s'hagi adoptat 
en relació a la seva guarda o custòdia, com així s'ha fixat ja explícitament per algunes 
CC.AA.  



La reforma de l'article 158 és  per tal que el jutge pugui acordar la suspensió cautelar en 
l'exercici de la pàtria potestat i / o l'exercici de la guarda i custòdia, la suspensió cautelar 
del règim de visites i comunicacions establerts en resolució judicial o conveni 
judicialment aprovat i, en general, les altres disposicions que consideri oportunes, per 
tal d'apartar el menor d'un perill o d'evitar perjudicis en el seu entorn familiar o davant 
de terceres persones, amb la garantia de l'audiència de la persona menor d'edat. 
La modificació de l'article 172.5, que regula els supòsits de cessació de la tutela i de la 
guarda provisional de les entitats públiques de protecció, amplia de 6 a 12 mesos el 
termini des que el menor va abandonar voluntàriament el centre. 
Modifica la Llei orgànica general penitenciària, en el seu art. 66 bis 
Modifica la LOPJ, en els arts. 307.2; 310; 433 bis.5; 434.2; 480. 3 i 4; 
Modifica la Llei general de publicitat, en el seu art. 3 a) 
Modifica el CP, en el seu art. 22. 4t; 39 b); 45; 46; 49; 57.1; 81.1. 6è; 107; 130.1. 5è; 
132.1; 140 bis; 148. 3r; 156 ter; 177 bis.1; 180.1. 3a i 4a; 183. 4 a) i d); 183 quater; 188.3 
a) i b); 189.2 b), c) i g); 189 bis; 192. 3; 201; 215.3; 220.2; 225 bis.2; 267.3; 314; 511; 
512; 515. 4t; i s'addiciona els nous arts. 143 bis; 156 quater; 156 quinquies; 189 ter; 361 
bis; 
En aquest sentit, es dóna una nova regulació als delictes d'odi, compresos en els articles 
22.4, 314, 511, 512 i 515.4 de el Codi Penal. Per a això, l'edat ha estat incorporada com 
una causa de discriminació, en un vessant dual, ja que no només s'aplica als nens, 
nenes i adolescents, sinó a un altre col·lectiu sensible que requereix empara, com són 
les persones d'edat avançada. S’aprofita la reforma per incloure la aporofobia i l'exclusió 
social dins d'aquests tipus penals, que respon a un fenomen social en el qual en 
l'actuació delictiva subjacent el rebuig, aversió o menyspreu a les persones pobres, sent 
un motiu expressament esmentat en l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea. S'estén el termini de prescripció dels delictes més greus comesos contra 
les persones menors d'edat, modificant el dia de començament de còmput del termini: 
el termini de prescripció es compta a partir que la víctima hagi complert els 35 anys 
d'edat . Amb això s'evita l'existència d'espais d'impunitat en delictes que estadísticament 
s'han provat de lenta assimilació en les víctimes en el pla psicològic i, moltes vegades, 
de tardana detecció. S'elimina el perdó de la persona ofesa com a causa d'extinció de 
la responsabilitat criminal, quan la víctima del delicte sigui una persona menor de 18 
anys, completant d'aquesta manera la protecció dels nens, nenes i adolescents davant 
delictes perseguibles a instància de part .Es configura com a obligatòria la imposició de 
la pena de privació de la pàtria potestat als penats per homicidi o per assassinat en dues 
situacions: quan l'autor i la víctima tinguessin en comú un fill o una filla i quan la víctima 
fos fill o filla de l' autors. S'incrementa l'edat a partir de la qual s'aplicarà el subtipus 
agreujat de delicte de lesions de l'article 148.3, dels 12 als 14 anys. Es modifica la 
redacció del tipus agreujat d'agressió sexual, del tipus d'abusos i agressions sexuals a 
menors de setze anys i dels tipus de prostitució i explotació sexual i corrupció de menors 
(articles 180, 183, 188 i 189) amb la finalitat de adequar la seva redacció a la realitat 
actual i a les previsions d'aquesta llei. A més, es modifica l'article 183 quater, per limitar 
l'efecte d'extinció de la responsabilitat criminal pel consentiment lliure del menor de 16 
anys, únicament als delictes previstos en els articles 183, apartat 1, i 183 bis, paràgraf 
primer, incís segon, quan l'autor sigui una persona propera a la persona menor per edat 
i grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica, sempre que els actes no 
constitueixin un atemptat contra la llibertat sexual de la persona menor d'edat. Es 
modifica el tipus penal de sostracció de persones menors d'edat de l'article 225 bis, 
permetent que puguin ser subjecte actiu de la mateixa tant el progenitor que convisqui 
habitualment amb la persona menor d'edat com el progenitor que únicament el tingui en 
la seva companyia en un règim d'estades. Finalment, es creen nous tipus delictius per 
evitar la impunitat de conductes realitzades a través de mitjans tecnològics i de la 
comunicació, que produeixen greus riscos per a la vida i la integritat de les persones 
menors edat, així com una gran alarma social. Es castiga a qui, a través d'aquests 
mitjans, promoguin el suïcidi, l'autolesió o els trastorns alimentaris entre persones 



menors d'edat, així com la comissió de delictes de naturalesa sexual contra aquestes. 
A més, es preveu expressament que les autoritats judicials retiraran aquests continguts 
de la xarxa per evitar la persistència delictiva. 
Modifica la Llei d'assistència jurídica gratuïta, en el seu art. 2 g); 
Modifica la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del Menor, en els 
seus arts. 2.5; 12; 13.1; 17.1 i 2; 20.1; 27; 28; 29; i 30; suprimeix els arts. 13.4 i 13.5; i 
afegeix els arts. 14 bis; 17.bis; 20 ter; 20 quater; 20 quinquies; 21 ter. 
La introducció dels articles 20 ter a 20 quinquies regula les condicions i el procediment 
aplicable a les sol·licituds d'acolliment transfronterer de menors procedents d'un Estat 
membre de la Unió Europea o d'un Estat part del Conveni de l'Haia de 1996. La Autoritat 
central espanyola ha de garantir el compliment en aquests casos dels drets de l'infant i 
assegurar que la mesura de protecció que es pretén executar a Espanya protegeixi el 
seu interès superior. També es regula el procediment per a la transmissió de les 
sol·licituds d'acolliment transfronterer des d'Espanya a un altre Estat membre de la Unió 
Europea, d'acord amb els reglaments (CE) núm. 2201/2003 de Consell, de 27 de 
novembre de 2003, relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de 
resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, pel qual es 
deroga el Reglament (CE) núm 1347/2000 i (UE) 2019/1111 de Consell, de 25 de juny 
de 2019, relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de resolucions en 
matèria matrimonial i de responsabilitat parental, i sobre la sostracció internacional de 
menors, o un Estat part de l'esmentat Conveni de l'Haia de 1996. D'aquesta manera, es 
dóna compliment no només a les obligacions derivades de convenis internacionals, sinó 
que s'adequa la nova redacció als últims criteris jurisprudencials tant del TC en la 
sentència del Ple 64/2019, de 9 de maig de 2019, com de el TEDH en la sentència de 
11 d'octubre del 2016. 
Modifica la LEC, en els arts. 779 i 780; per fixar un termini màxim de tres mesos, des 
que s'inicia, en els procediments en què se substanciï l'oposició a les resolucions 
administratives en matèria de protecció de menors. A més, es preveu que les persones 
menors d'edat podran triar, ells mateixos, als seus defensors, es redueixen els terminis 
de procediment, i es contempla la possibilitat que s'adoptin mesures cautelars. 
Modifica la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la Violència de Gènere, addicionant un apartat 4 a l'art. 1. 
Modifica la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, en els seus 
arts. 4 i 59; 
Modifica el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, addicionant 
un apartat 19 a l'art. 8. 
Modifica la Llei bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en 
matèria d'informació i documentació clínica, addicionant un nou apartat 5 a l'art. 15; 
Modifica la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, 
en el seu art. 17.1; i afegeix una nova transitòria 7a; 
Modifica la Llei de jurisdicció voluntària, en el seu art. 18.2 4a; 
Modifica la Llei orgànica 7/2015, de modificació de la LOPJ   
 

• Ordre INT / 552/2021, de 4 de juny, 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-2021-9349 
 
Entrada en vigor des de les 00:00 hores de07.06.2021.Es modifiquen els criteris 
aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, establint que tota persona nacional d'un 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9349


tercer país que no pertanyi a l'espai Schengen no serà admesa la seva entrada, llevat 
que pertanyi a una de les categories que es determinen en aquesta disposició  
 

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

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9352 
 
Entrada en vigor: 07.06.2021, 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 Llei 
2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per 
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Cessen en els seus efectes la Resolució de 11 de novembre de 2020, de la Direcció 
General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada 
d'Espanya i la Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de salut 
Pública, per la qual s'especifiquen les modalitats de Proves Diagnòstiques d'Infecció 
Activa per SARS-CoV-2 en relació amb els controls sanitaris a realitzar en els punts 
d'entrada d'Espanya. 
La Resolució estableix que tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o 
marítima, inclosos els que vénen en trànsit amb destinació a altres països, han 
d'emplenar abans de la sortida un formulari de control sanitari 
A més, tots els passatgers que arribin a Espanya com a destinació final, s'han de 
sotmetre a l'arribada a un control sanitari en el primer punt d'entrada. Aquest control ha 
d'incloure, al menys, la presa de temperatura, un control documental i un control visual 
sobre l'estat del passatger. Es concreten les condicions d'aquests controls 
Es determinen les certificacions exigibles als viatgers que procedeixin de Països de risc, 
així com els i requisits exigibles per a la seva entrada. 
Quant als certificats de vacunació, s'admetran els expedits per les autoritats competents 
de país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi 
de la pauta vacunal completa. Les vacunes admeses seran les autoritzades per 
l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'ús 
d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut, indicant la informació que ha de 
contenir aquests certificats de vacunació 
Quant als certificats de prova diagnòstica d'infecció s'acceptaran com a vàlids els 
certificats de prova diagnòstica d'infecció activa de COVID-19 amb resultat negatiu 
expedits en les quaranta-vuit hores anteriors a l'arribada a Espanya. 
Es determinen, també, les proves diagnòstiques d'infecció per SARS-CoV-2 admeses i 
s'indica que s'acceptaran com a vàlids els certificats de recuperació expedits per 
l'autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies després de la realització 
de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu. La validesa del certificat 
finalitzarà als 180 dies a partir de la data de la presa de la mostra. 
S'indica la informació que ha d'incloure el certificat de recuperació 
Quan entri en vigor la regulació europea relativa al marc per a l'expedició, verificació i 
acceptació de certificats interoperables de vacunació, de test i de recuperació per 
facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de COVID-19, als passatgers que 
procedeixin de països o zones de risc que utilitzin un Certificat COVID Digital de la UE, 
en qualsevol de les seves modalitats: vacunació, diagnòstic o recuperació, se'ls 
generarà, en el procés d'emplenament del formulari de control sanitari, després de la 
seva validació automatitzada per SpTH, un codi QR amb la denominació FAST 
CONTROL, el que permetrà que no calgui mostrar el Certificat COVID Digital de la UE 
en el procés d'embarcament ni en el control sanitari a l'arribada. Per a això, quan la 
regulació europea del Certificat COVID Digital de la UE es trobi en plena vigència, els 
viatgers que presentin un certificat emès per un Estat membre de la Unió utilitzaran el 
Certificat COVID Digital de la UE. 
Es regulen també els controls a passatgers en creuers internacionals. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9352


Es conclou indicant que queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Resolució 
 

• Resolució de 4 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 la declaració d'actuacions coordinades davant de la COVID-
19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9351 
 
Es declaren les actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 en tot 
el territori que afecten, entre d'altres aspectes a locals d'oci nocturn i discoteques; 
hostaleria i restauració; esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries; mesures 
sobre vacunació enfront de COVID-19; mesures relatives a l'Estudi Nacional de  
Seroprevalença ENE-COVID; mesures en relació amb els cribratges en població 
asimptomàtica; mesures per reforçar la coordinació amb les entitats locals; i consum de 
tabac i productes relacionats 
Es fa constar que les comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Andalusia, Madrid i 
Regió de Múrcia han formulat vot particular negatiu a aquest Acord. La Comunitat 
Autònoma de Castella i Lleó i la Ciutat Autònoma de Melilla han formulat vot particular 
d'abstenció a aquest Acord. Així mateix, 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. 
 
2.  DOGC  
 
02-06-2021 
 

• ACORD GOV/68/2021, d'1 de juny, pel qual es crea el Grup de Treball per a 
la garantia del dret a l'habitatge. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902575 
 
Es crea el Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge, com a òrgan col·legiat 
adscrit al Departament de la Presidència 
Correspon a aquest Grup de Treball proposar al Govern mesures i actuacions en els 
àmbits de la competència dels departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, d'Interior, de Drets Socials, i de Justícia, adreçades a 
garantir el dret a l'habitatge dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en risc d'exclusió 
residencial social, especialment d'aquells i aquelles que no disposin dels mitjans 
necessaris per gaudir d'aquest dret o es trobin en situació de risc de desnonament. 
Es determina la seva composició 
 
Divendres 4 de juny de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la 
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://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9351
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902575


https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902915 
 
Entrada en vigor: 04.06.2021. 
La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2021. 
Mitjançant aquesta Resolució es modifica la 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, 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. 
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. 
Es modifica l'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució 
que no podrà 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.  
També s’especifiquen noves disposicions sobre  les reunions i/o trobades familiars i de 
caràcter social, de les empreses de serveis i comerç minorista, l’ús del transport públic, 
activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats relacionades 
amb el joc, activitats d'hostaleria i restauració, equipaments cívics, i  congressos, 
convencions, fires comercials i festes majors 
 

• RESOLUCIÓ JUS/1758/2021, de 3 de juny, de nomenament del senyor 
Josep Montané Bombardó com a personal eventual del Departament de 
Justícia. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902852 
 
Es nomena el senyor Josep Montané Bombardó personal eventual del Departament de 
Justícia, en el lloc de cap del Gabinet de la Consellera, amb els drets i les obligacions 
inherents al seu lloc. 
 
Dissabte 5 de juny de 2021 
 

• 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. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902931 
 
Entrada en vigor: 07.06.2021  
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-

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902915
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902852
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902931


19 al territori de Catalunya adoptades per la 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, en 
els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució, modificada per la 
Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny. 
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. 
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. 
Quant a horaris de tancament s’estableix que l'horari 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. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals 
de transport no resta subjecta a cap franja horària. 
També es regulen les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que, 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. 
Pel que fa a les empreses de serveis i comerç minorista s’estableix que la prestació de 
serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No 
obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un 
contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i 
que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció 
adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les 
mesures higièniques. Respecte l’obertura al públic dels establiments i locals comercials 
de venda al detall queda condicionada a diversos requisits, dels que cal destacar que 
l’aforament es limita al 70% del permès per llicència o autorització de l'activitat. 
Respecte les activitats d'hostaleria i restauració, els establiments podran obrir amb 
subjecció a un seguit de condicions, entre les quals cal referir: 
- 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. 
També es determinen mesures de prevenció i higiene en centres de treball, en actes 
religiosos i cerimònies civils, en l’ús del transport públic, en les activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats; les activitats 
relacionades amb el joc, en 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, d’equipaments 
cívics, els congressos, convencions, fires comercials i festes majors, les activitats 
populars i tradicionals i les actuacions policials (assenyalant en aquest darrer cas que 
totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de 
Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint 
en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-
se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l'assistència 
lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció 
o investigació. 
 
3.-  DOUE 
 
Dilluns 31 de maig de 2021 
 

• Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2021/856 de la Comissió, 
de 25 de maig de 2021, per la qual es determina la data en la qual la Fiscalia 
Europea assumeix les seves funcions d'investigació i exercici de l'acció 
penal 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.190.01.0101.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
021%3A190%3ATOC 
 
Es corregeix la data de la Decisió d'Execució (UE) que ha de ser de 26 de maig de 2021 
i no de 25 de maig, 
 
Divendres 4 de juny de 2021 
 

• RECOMANACIÓ (UE) 2021/892 DEL CONSELL de 3 de juny de 2021 per la 
qual es modifica la Recomanació (UE) 2020/912 de el Consell sobre la 
restricció temporal dels viatges no essencials a la UE i el possible 
aixecament d'aquesta restricció 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
021%3A198%3ATOC 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.190.01.0101.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A190%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.190.01.0101.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A190%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.190.01.0101.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A190%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC


A partir del 3 de juny de 2021, els Estats membres han d'aixecar gradualment la 
restricció temporal dels viatges no essencials a la UE, de manera coordinada, per als 
residents dels tercers països que figuren a l'annex I d’aquesta Recomanació. 
 
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 Quarta) de 3 de juny de 
2021 dictada en l'assumpte C 910/19, que té per objecte una petició de 
decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem en el procediment entre 
Bankia, SA i Unió Mútua Assistencial de Assegurances (UMAS) - 
«Procediment prejudicial - Directiva 2003/71 / CE - Fullet en cas d'oferta 
pública o admissió a cotització de valors - Article 3, apartat 2 - Article 6 - 
oferta adreçada simultàniament a inversors minoristes i inversors 
qualificats - Informació continguda en el fullet - Acció de responsabilitat - 
inversors minoristes i inversors qualificats - Coneixement de la situació 
econòmica de l'emissor » 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3534A1A2228A954BC
DC3B90ACE3547DA?text=&docid=242026&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=9340651 
 
El Tribunal declara: 
 
1) L'article 6 de la Directiva 2003/71 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 4 de 
novembre de 2003, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió 
a cotització de valors i per la qual es modifica la Directiva 2001/34 / CE, en la versió 
modificada per la Directiva 2008/11 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 11 de 
març de 2008, en relació amb l'article 3, apartat 2, lletra a), de la Directiva 2003/71, en 
la versió modificada per la Directiva 2008/11, s'ha d'interpretar en el sentit que, en el cas 
d'una oferta pública de subscripció d'accions dirigida tant a inversors minoristes com a 
inversors qualificats, l'acció de responsabilitat per la informació continguda en el fullet 
no empara solament als inversors minoristes, sinó també als inversors qualificats. 
 
2) L'article 6, apartat 2, de la Directiva 2003/71, en la versió modificada per la Directiva 
2008/11, s'ha d'interpretar en el sentit que no s'oposa a disposicions de Dret nacional 
que, en un supòsit d'exercici de l'acció de responsabilitat per part d'un inversor qualificat 
per la informació continguda en el fullet, permetin a el jutge prendre en consideració que 
l'inversor tenia o havia de tenir coneixement de la situació econòmica de l'emissor de 
l'oferta pública de subscripció d'accions en funció de les seves relacions amb aquest i a 
marge del fullet, o fins i tot obliguin a jutge a prendre en consideració aquest fet, sempre 
que les esmentades disposicions no siguin menys favorables que les que regeixin 
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accions similars previstes en el Dret nacional ni tinguin l'efecte pràctic de fer impossible 
o excessivament difícil l'exercici de l'acció de responsabilitat. 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
01-06-2021 
 

• 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
601.aspx#presi_brasil 
 
Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya 
01-06-2021 
 

• El Govern crea el Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge 
 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/410544/govern-crea-grup-treball-garantia-del-dret-
lhabitatge 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Barcelona 
31-05-2021 
 

• Acord del sector del comerç amb el suport del consistori per obrir 
diumenges i festius de maig a setembre entre les 12h i les 20h 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/31/acord-del-sector-del-comerc-amb-
el-suport-del-consistori-per-obrir-diumenges-i-festius-de-maig-a-setembre-entre-les-
12h-i-les-20h/ 
 
CGPJ 
02-06-2021 
 

• El Tribunal Suprem determina els paràmetres interpretatius del concepte 
'penetració' al delicte de violació 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-determina-los-parametros-interpretativos-del-concepto--penetracion--en-el-
delito-de-violacion 
 
03-06-2021 
 

• Un jutjat Mercantil de València eleva una qüestió prejudicial a l'TJUE sobre 
les costes i indemnitzacions en el marc d'una demanda per l'anomenat 
'Cartell de Camions' 
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-
Mercantil-de-Valencia-eleva-una-cuestion-prejudicial-al-TJUE-sobre-las-costas-e-
indemnizaciones-en-el-marco-de-una-demanda-por-el-denominado--Cartel-de-
Camiones- 
 
04-06-2021 
 

• El Tribunal Suprem declara que només l'Administració que acorda les 
mesures sanitàries pel Covid-19 i la Fiscalia poden plantejar el nou recurs 
de cassació 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-declara-que-solo-la-Administracion-que-acuerda-las-medidas-sanitarias-por-
el-Covid-19-y-la-Fiscalia-pueden-plantear-el-nuevo-recurso-de-casacion 
 
Tribunal Constitucional 
02-06-2021 
 

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

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_060/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2060-2021.pdf 
 
02-06-2021 
 

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

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_061/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2061-2021.pdf 
 
Síndic de Greuges 
03-06-2021 
 

• El Síndic recomana al Govern que es permeti a les famílies monoparentals 
acumular el permís de naixement del progenitor diferent del de la mare 
biològica 

 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=7898 
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Notícies de premsa 
 
El Periódico 
30-05-2021 
 

• Les targetes “revolving” busquen rentar la seva mala fama 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/actius/diners/20210530/targetes-renovables-rentar-
mala-fama-11773489 
 
30-05-2021 
 

• Les presumptes estafes amb criptomonedes inunden l’Audiència Nacional 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210530/presuntas-estafas-criptomonedas-
inundan-audiencia-11776792 
 
31-05-2021 
 

• El Suprem considera agressió sexual intimidar un menor perquè enviï 
vídeos sexuals 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210531/suprem-agresion-sexual-intimidar-
xarxes-socials-11780269 
 
01-06-2021 
 

• El TSJC manté tancat l'oci nocturn a Catalunya 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210601/oci-nocturn-catalunya-tancat-tsjc-
11784224 
 
04-06-2021 
 

• Escrivà reitera que derogarà el factor de sostenibilitat abans de la seva 
entrada en vigor 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210604/escriva-reitera-derogues-factor-
sostenibilitat-11794657 
 
El Punt Avui 
30-05-2021 
 

• La tramitació d’herències es dispara a principi d’any 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1977312-la-tramitacio-d-
herencies-es-dispara-a-principi-d-any.html 
 
30-05-2021 
 

• L’advocat de Turull i Rull preveu presentar les demandes al tribunal 
d’Estrasburg a mitjans de juny 
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https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1978008-l-advocat-de-turull-i-rull-
preveu-presentar-les-demandes-al-tribunal-d-estrasburg-a-mitjans-de-juny.html 
 
01-06-2021 
 

• El primer triomf de la vacuna: un dia sense morts 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1978766-el-primer-triomf-de-la-
vacuna-un-dia-sense-morts.html 
 
01-06-2021 
 

• Salut preveu començar a vacunar la franja de 40 a 49 anys en quinze dies 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1978959-salut-preveu-comencar-a-
vacunar-la-franja-de-40-a-49-anys-en-quinze-dies.html 
 
02-06-2021 
 

• La justícia europea retorna provisionalment la immunitat a Puigdemont, 
Comín i Ponsatí 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1979644-la-justicia-europea-
retorna-provisionalment-la-immunitat-a-puigdemont-comin-i-ponsati.html 
 
02-06-2021 
 

• La restauració, la cultura i l’esport podran obrir fins a la una de la matinada 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1979781-la-restauracio-la-cultura-i-l-
esport-podran-obrir-fins-a-la-una-de-la-matinada.html 
 
03-06-2021 
 

• Giró descarta aprovar uns pressupostos aquest any i aposta per treballar 
en els del 2022 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1980088-giro-descarta-aprovar-
uns-pressupostos-aquest-any-i-aposta-per-treballar-en-els-del-2022.html 
 
04-06-2021 
 

• Espanya supera els 10 milions de vacunats de Covid amb pauta completa 
 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210604/espana-10-millones-vacunados-
covid-pauta-completa-11795165 
 
Betevé 
31-05-2021 
 

• Ordre de desnonament per haver fet accessible la dutxa del pis 
 
https://beteve.cat/basics/desnonament-reforma-lavabo-rambla-poblenou/ 
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Públic 
02-06-2021 
 

• Tornada a la vida sense mascareta: quan, on i com es decidirà? 
 
https://www.publico.es/public/tornada-vida-sense-mascareta-quan-on-i-com-
decidira.html 
 
04-06-2021 
 

• El CGPJ compleix dos anys i mig en funcions, amb 38 càrrecs vacants 
 
https://www.publico.es/politica/consejo-general-judicial-cgpj-cumple-anos-medio-
funciones-38-cargos-vacantes.html 
 
La Vanguardia 
30-05-2021 
 

• Les víctimes del 17-A celebren que la justícia repari el "maltractament" patit 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210530/7492425/victimas-17-celebran-
justicia-repare-maltrato-sufrido.html 
 
30-05-2021 
 

• L'indult es paga en vots 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210530/7491537/indult-paga-vots.html 
 
03-06-2021 
 

• Una altra guerra entre avis i ocupes en una finca municipal 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210603/7501664/guerra-abuelos-
ocupas-finca-municipal.html 
 
Voz Pópuli 
30-05-2021 
 

• El Govern convertirà en fixos a 1.428 interins de l'Administració General de 
l'Estat 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/gobierno-funcionarios-interinos.html 
 
01-06-2021 
 

• Els agents immobiliaris es preparen per topalls ocasionals i limitats del 
lloguer 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/alquiler-limitacion-precio.html 
 
02-06-2021 
 

• El Govern considera família nombrosa a les monoparentals amb dos fills 

https://www.publico.es/public/tornada-vida-sense-mascareta-quan-on-i-com-decidira.html
https://www.publico.es/public/tornada-vida-sense-mascareta-quan-on-i-com-decidira.html
https://www.publico.es/politica/consejo-general-judicial-cgpj-cumple-anos-medio-funciones-38-cargos-vacantes.html
https://www.publico.es/politica/consejo-general-judicial-cgpj-cumple-anos-medio-funciones-38-cargos-vacantes.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20210530/7492425/victimas-17-celebran-justicia-repare-maltrato-sufrido.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20210530/7492425/victimas-17-celebran-justicia-repare-maltrato-sufrido.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210530/7491537/indult-paga-vots.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210603/7501664/guerra-abuelos-ocupas-finca-municipal.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210603/7501664/guerra-abuelos-ocupas-finca-municipal.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/gobierno-funcionarios-interinos.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/alquiler-limitacion-precio.html


 
https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-familia-numerosa-monoparentales.html 
 
03-06-2021 
 

• Un jutge ordena als Mossos investigar el retard en vacunar policies i 
guàrdies civils 

 
https://www.vozpopuli.com/espana/mossos-vacunar-policias-guardias-civiles.html 
 
04-06-2021 
 

• Els fons preparen demandes contra Santander per Popular després de la 
sentència europea de Bankia 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/fondos-demandas-popular.html 
 
CCMA 
30-05-2021 
 

• Com seran els indults que prepara La Moncloa: individuals, limitats i 
reversibles 

 
https://www.ccma.cat/324/com-seran-els-indults-que-prepara-la-moncloa-individuals-
limitats-i-reversibles/noticia/3101521/ 
 
31-05-2021 
 

• Viatjar a la UE: quan caldrà fer quarantena o una PCR i què passa amb els  
menors 

 
https://www.ccma.cat/324/viatjar-a-la-ue-quan-caldra-fer-quarantena-o-una-pcr-i-que-
passa-amb-els-menors/noticia/3101699/ 
 
Diari de Girona 
31-05-2021 
 

• L’Audiència carrega contra la DGAIA per separar mare i fill 
 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/05/31/l-audiencia-carrega-dgaia-per-
52428615.html 
 
Ara.cat 
31-05-2021 
 

• El CGPJ defensa que l'apologia del franquisme s'empara en la llibertat 
d'expressió 

 
https://www.ara.cat/politica/cgpj-defensa-l-apologia-franquisme-s-empara-llibertat-d-
expressio_1_4003997.html 
 
02-06-2021 
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• El Vaticà endureix les lleis contra els abusos sexuals en una reforma 
històrica 

 
https://www.ara.cat/internacional/vatica-endureix-lleis-abusos-sexuals-reforma-
historica_1_4005507.html 
 
03-06-2021 
 

• Barcelona, entre les ciutats on més va caure la delinqüència durant el 
confinament 

 
https://www.ara.cat/societat/barcelona-ciutats-mes-caure-delinquencia-durant-
confinament_1_4006800.html 
 
04-06-2021 
 

• Les execucions hipotecàries d'habitatge habitual es disparen un 84% el 
primer trimestre 

 
https://www.ara.cat/economia/execucions-hipotecaries-d-habitatge-habitual-disparen-
84-trimestre_1_4008575.html 
 
Bolsamanía 
31-05-2021 
 

• L'IPC puja al 2,7% per l'encariment de l'energia al maig, major nivell en 4 
anys 
 

https://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/lipc-puja-al-27-per-
lencariment-de-lenergia-al-maig-major-nivell-en-4-anys--7958308.html 
 
El País 
31-05-2021 
 

• Sánchez planeja agilitzar la reforma de la sedició per reforçar els indults 
 
https://elpais.com/espana/2021-05-31/justicia-planea-agilizar-la-reforma-de-la-
sedicion-para-reforzar-los-indultos.html 
 
31-05-2021 
 

• Les llacunes per combatre els assassinats masclistes 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-05-31/poner-el-foco-en-el-agresor-y-otras-
reflexiones-tras-seis-asesinatos-machistas.html 
 
01-06-2021 
 

• Necessitat i utilitat social de l'indult, per Joaquín Almunia, Enrique Barón 
Crespo, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo i altres. 

 
https://elpais.com/opinion/2021-06-01/necesidad-y-utilidad-social-del-indulto.html 
 
01-06-2021 
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• Indult, mereixement i necessitat, per Mercedes García Arán. Catedràtica de 
dret penal de la UAB 

 
https://elpais.com/opinion/2021-06-01/indulto-merecimiento-y-necesidad.html 
 
02-06-2021 
 

• Brussel·les adverteix que la pandèmia ha amplificat els desequilibris de 
l'economia espanyola 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-02/bruselas-advierte-de-que-la-pandemia-ha-
amplificado-los-desequilibrios-de-la-economia-espanola.html 
 
03-06-2021 
 

• El Suprem dicta que les autonomies no poden decretar un toc de queda 
general amb les lleis sanitàries 

 
https://elpais.com/espana/2021-06-03/el-supremo-considera-que-las-leyes-sanitarias-
no-permiten-a-las-comunidades-imponer-un-toque-de-queda-general.html 
 
04-06-2021 
 

• Justícia prepara judicis ràpids per desencallar les 240.000 demandes 
pendents de clàusules sòl 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-03/justicia-prepara-juicios-rapidos-para-las-
clausulas-suelo-y-medidas-para-forzar-acuerdos-entre-bancos-y-clientes.html 
 
04-06-2021 
 

• Els requisits per viatjar sense restriccions a Espanya des del 7 de juny: 
vacunats a mínim 14 dies abans 

 
https://elpais.com/economia/2021-06-04/los-requisitos-para-que-los-turistas-entren-sin-
restricciones-a-espana-desde-el-7-de-junio-vacunados-al-menos-14-dias-antes.html 
 
05-06-2021 
 

• L'informe sobre la Llei de Memòria divideix el Poder Judicial 
 
https://elpais.com/espana/2021-06-05/el-informe-sobre-la-ley-de-memoria-divide-al-
consejo-general-del-poder-judicial.html 
 
Cinco Días 
31-05-2021 
 

• Els ajuts per pagar quotes col·legials tributen per l'IRPF 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/28/legal/1622201579_261653.html#?s
ma=newsletter_legal20210531 
 
31-05-2021 
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• L'última reforma de la Llei de Competència 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/28/legal/1622197434_035123.html#?s
ma=newsletter_legal20210531 
 
31-05-2021 
 

• LinkedIn, la xarxa per excel·lència per als despatxos 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/27/legal/1622104094_871582.html#?s
ma=newsletter_legal20210531 
 
01-06-2021 
 

• Els nous drets per a usuaris de telefonia es tramitaran després de l'estiu 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/31/legal/1622460820_729519.html 
 
01-06-2021 
 

• La responsabilitat penal dels nous ens d'intel·ligència artificial 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/31/legal/1622463707_166390.html 
 
02-06-2021 
 

• Una divorciada cobrarà viduïtat de la seva ex perquè ell pagava el préstec 
hipotecari 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/01/legal/1622558193_933349.html 
 
Més Digital – Tarragona 
31-05-2021 
 

• L'Associació de Víctimes del Terrorisme reclama que es repeteixi el judici 
del 17-A a Catalunya 

 
https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2021/05/31/l_associacio_victimes_
del_terrorisme_reclama_que_repeteixi_judici_del_catalunya_105377_1093.html 
 
02-06--2021 
 

• Sanitat planteja reobrir discoteques fins a les 2 i els bars fins a la 1 
 
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2021/06/02/sanitat_planteja_reobrir_discot
eques_fins_les_els_bars_fins_la_105531_1095.html? 
 
Confilegal 
01-06-2021 
 

• Asufin demana a Campo mesures per protegir els afectats per productes 
bancaris complexos 
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https://confilegal.com/20210601-asufin-pide-a-campo-medidas-para-proteger-a-los-
afectados-por-productos-bancarios-complejos/ 
 
03-06-2021 
 

• L'ús abusiu dels contractes d'interins a Espanya és contrari a el dret 
comunitari, segons el TJUE 

 
https://confilegal.com/20210603-el-uso-abusivo-de-los-contratos-de-interinos-en-
espana-es-contrario-al-derecho-comunitario-segun-el-tjue/ 
 
04-06-2021 
 

• El Ministeri estén la dispensa d'usar la toga en els judicis, responent a la 
petició del CGAE, el CEAJ i el ICPM 

 
https://confilegal.com/20210604-el-ministerio-extiende-la-dispensa-de-usar-la-toga-en-
los-juicios-respondiendo-a-la-peticion-del-cgae-el-ceaj-y-el-icpm/ 
 
Almacén de Derecho  
31-05-2021 
 

• La concessió i la impugnació de l'indult, per Gonzalo Quintero Olivares 
 
https://almacendederecho.org/la-concesion-y-la-impugnacion-del-indulto 
 
Economist & Jurist 
31-05-2021 
 

• El Suprem decidirà el 23 de juny quin el termini de prescripció per reclamar les 
despeses hipotecaris 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-decidira-
el-23-de-junio-cual-el-plazo-de-prescripcion-para-reclamar-los-gastos-hipotecarios/ 
 
Diari de Tarragona 
02-06-2021 
 

• Eusebi Campdepadrós serà el nou secretari de Relacions amb 
l'Administració de Justícia 

 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Eusebi-Campdepadros-sera-el-nou-
secretari-de-Relacions-amb-lAdministracio-de-Justicia-20210602-0043.html 
 
Europa Press 
02-06-2021 
 

• Brussel·les proposa que 2022 segueixi l'últim any sense límits en el dèficit 
i deute públics 

 
https://www.europapress.es/valencia/noticia-brusselles-proposa-2022-siga-lultim-any-
sense-limits-deficit-deute-publics-20210602174131.html 
 
El Economista 
02-06-2021 
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• Així és el moneder digital que prepara la UE: DNI, carnet de conduir i 
targetes en una sola App 

 
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11249304/06/21/Asi-es-el-
monedero-digital-que-prepara-la-UE-DNI-carne-de-conducir-y-tarjetas-en-una-sola-
app.html 
 
03-06-2021 
 

• El 90% dels llocs de treball a Europa necessitaran competències digitals 
 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11249716/06/21/El-90-de-los-empleos-
en-Europa-necesitaran-competencias-digitales.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altra documentació 
 

• Terminis substantius i terminis processals. comentaris a la sentència 
dictada per l'Audiència Provincial de Saragossa,  
per Jesús Sanz López - Procurador dels Tribunals. Vocal de la Junta de l'Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Barcelona 
Diari La Ley, Nº 9861, Secció Tribuna, 1 de juny de 2021, Wolters Kluwer 

 
L'autor fa un comentari de la sentència de l’Audiència Provincial de Zaragoza (Secció 
4ª, Sentencia 287/2020 de 20 Nov. 2020, analitzant els antecedents de fet de la 
mateixa. Recorda la interpretació que el tribunal fa de l'art. 135 LEC, després de 
recordar la diferència entre els terminis substantius i els terminis processals, tenint en 
compte la doctrina de el TS al respecte.  
A continuació, estudia la diferència en el còmput d'uns (terminis substantius) i altres 
(els processals), diferència que ve determinada per la seva naturalesa i la seva 
regulació. En el primer s'ha de fer de conformitat amb l'article 5 de l'CC, mentre que el 
còmput dels terminis processals s'ha de fer de conformitat amb les lleis processals 
(LOPJ i LEC). A més, la jurisprudència de Tribunal Suprem ens indica que el dies ad 
quem del còmput del termini substantiu ha de computar íntegrament, mentre que --en 
els terminis processals-- l'art. 135 LEC permet la presentació el següent dia hàbil del 
venciment del termini processal, donant compliment ampli al còmput íntegre del dies 
ad quem del còmput del termini processal. 
L'autor recorda els nous matisos interpretatius de TS sobre els terminis substantius 
després de l'aprovació de la LEC establerts en la STS 287/2009, de 29 d'abril i posa de 
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manifest quina ha estat la controvèrsia, que neix amb la possibilitat de presentar escrits 
i demandes de forma telemàtica tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia; és a 
dir, amb la possibilitat de presentació en dies i hores inhàbils. La sentència esmentada 
advertia que "una interpretació raonable de la norma i dels interessos en joc no pot 
originar com a resultat final un efecte contrari a el dret fonamental a obtenir la tutela 
judicial efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels drets i interessos legítims " 
L'autor recorda que avui Lex Net i l'art. 135 LEC possibiliten la presentació d'escrits i 
demandes tots els dies de l'any durant les 24 hores, és a dir que permet la presentació 
en dies i hores inhàbils, però que aquesta possibilitat no s'ha d'entendre que obligui, ni 
per descomptat s'ha d'entendre que modifiqui la doctrina jurisprudencial del TS que ha 
exposat anteriorment, ja que el fet que la demanda es presenti de forma telemàtica no 
altera que la mateixa segueix sent la materialització de l'exercici de l'acció i del dret de 
la part, es presenti aquesta de forma presencial o telemàtica, i que la seva interposició 
és un acte processal i com a tal acte processal s'ha de regir per les normes processals, 
fins i tot pel que fa al còmput dels terminis i a la aplicació de l'art. 135 LEC. 
L'autor acaba analitzant les contradiccions que comporta la doctrina impartida per la 
sentència de l'Audiència de Saragossa. 
 


