
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 11-07-2021 – 17-07-2021 
 
1.-  BOE  
 
Dilluns 12 de juliol de 2021 
 

• Reial Decret 514/2021, de 10 de juliol, pel qual es disposa el cessament de 
Juan Carlos Campo Moreno com a Ministre de Justícia. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11520 
 
Es disposa el cessament de Juan Carlos Campo Moreno com a Ministre de Justícia, 
agraint-li els serveis prestats 
 

• Reial Decret 526/2021, de 10 de juliol, pel qual es nomena Ministra de 
Justícia a Maria Pilar Llop Cuenca. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11532 
 
Es nomena Ministra de Justícia a Maria Pilar Llop Cuenca 
 
Dimarts 13 de juliol de 2021 
 

• Resolució de 9 de juliol 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-2021-11615 
 
Es modifica l'apartat setè de la Resolució indicada, amb efectes a partir del 14 de juliol, 
pel que fa al Certificat de Diagnòstic que s’hi preveu, establint que s'acceptaran com a 
vàlids els certificats de prova diagnòstica d'infecció activa de COVID-19 amb resultat 
negatiu pertanyent a algun dels següents tipus: 
1. Proves d'amplificació d'àcid nucleic molecular (NAAT), la mostra hagi estat obtinguda 
dins de les 72 hores anteriors a l'arribada a Espanya. 
2. Test de detecció d'antigen inclosos en la llista comuna de test ràpids de detecció 
d'antigen per COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la Recomanació 
de Consell 2021 / C 24/01, la mostra hagi estat obtinguda dins de les 48 hores anteriors 
a l'arribada a Espanya. 
A més, el certificat de prova diagnòstica ha d'incloure, al menys, la informació següent: 
nom i cognom de titular, data de la presa de la mostra, tipus de test realitzat i país 
emissor. 
 
Dissabte 17 de juliol de 2021 
 

• Reial Decret 535/2021, de 13 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de 
la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat 
penal dels menors, aprovat pel Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, i pel 
qual es prorroguen els nomenaments d'Advocats Fiscals substituts per a 
l'any judicial 2021-2022. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11915 
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Entrada en vigor: 18.07.2021 
Es modifica l'article 76.2 del Reglament de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, 
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, aprovat pel Reial Decret 1774/2004, 
de 30 de juliol, que passa a tenir la redacció : 
«2. Així mateix, l'acord sancionador s'ha de notificar en tot cas i en igual termini al 
ministeri fiscal i la defensa lletrada de el menor. » 
Amb això la notificació a la defensa lletrada del menor passa a ser obligatòria. 
D'altra banda, es prorroguen els nomenaments dels advocats fiscals substituts vigents 
en la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret per a l'any judicial 2021-2022, en el 
qual es procedirà a una nova convocatòria de places d'advocats fiscals substituts 
d'acord amb la normativa vigent en aquell moment. 
 
Ordre PCM / 755/2021, de 16 de juliol, per la qual es publica l'Acord de Consell de 
Ministres de 13 de juliol de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de 
Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per 
limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la limitació dels vols 
entre la República Federativa del Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeroports 
espanyols. 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11917 
 
Entrada en vigor: 18.07.2021 
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 20 de juliol de 2021 (hora peninsular) fins a les 00:00 hores del dia 
3 d'agost de 2021 (hora peninsular). 
 

• Resolució de 13 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra 
la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de la Conferència 
Sectorial d'Igualtat, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el 
repartiment resultant per a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta 
i Melilla, del crèdit destinat al Pla "Espanya et protegeix (III) -creació de 
serveis d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual" per a 
l'any 2021, amb càrrec al «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
», i es formalitzen els compromisos financers resultants. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11957 
 
Es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat pel qual es fixen els criteris de 
distribució entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels crèdits 
destinats a el desenvolupament del Pla «Espanya et protegeix (III) Creació de serveis 
de atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual » 
La inversió consisteix en la creació de centres d'assistència integral 24 hores a víctimes 
de violència sexual en totes les províncies i les ciutats amb estatut d'autonomia. 
S'implantarà al menys un a cada província, amb dotació material (immoble, 
equipaments, subministraments) suficients. 
Aquests centres de crisi oferiran acompanyament i informació telefònica, telemàtica i 
presencial, les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Complint amb criteris d'atenció 
permanent i actuació urgent, els centres facilitaran atenció psicològica, jurídica i social 
per a víctimes, familiars i persones de l'entorn. A més, l'entrada en funcionament de 
centre de crisi 24 hores haurà d'estar precedida de l'aprovació d'un protocol d'actuació i 
coordinació intern i interinstitucional amb la xarxa de serveis d'atenció, protecció i 
assistència a víctimes. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11917
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11957


S'estableixen les variables i ponderacions sobre dades de cadascuna de les comunitats 
o ciutats autònomes per a la distribució dels fons, així com els indicadors de compliment 
d'objectius. 
S'indica el repartiment dels 19.800.000 € entre les CC.AA. A Catalunya li corresponen 
1.695.255,05 € 
 
2.  DOGC  
 
Dijous 15 de juliol de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la 
Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, 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=906359 
 
Entrada en vigor: 15.07.2021 
Mitjançant aquesta Resolució es modifica la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, 
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. En tot cas, escau tenir present que d'acord amb la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, la previsió establerta en diversos apartats de 
la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, limitant l'aforament màxim autoritzat per a 
determinades activitats s'ha d'aplicar garantint, com a norma general i excepte que sigui 
d'aplicació un valor més restrictiu, tant en espais tancats com a l'aire, una superfície de 
seguretat de 2,5 m2 per persona. 
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 modifiquen determinats aspectes fins ara regulats a la Resolució SLT/2147/2021, de 
8 de juliol, abans indicada. 
En particular són rellevants els aspectes referits als horaris de tancament, que 
s’estableixen de la següent manera: 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 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i 
esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, 
serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a 
domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de 
vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 
horària. S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial 
establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes 
alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores. 
També són d’interès les disposicions sobre 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, 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906359


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. Es recomana que per part de les 
administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de pública 
concurrència de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es 
puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre 
les 00.30 hores i les 06.00 hores. 
Quant a les activitats d'hostaleria i restauració, poden obrir amb subjecció a 
determinades condicions: ”- 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 2 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 d'1,5 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 a l'interior i de deu persones en 
terrasses i espais a l'aire lliure, 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 00.30 hores del dia següent. Els clients no poden romandre a 
l'establiment fora d'aquesta franja horària. 
També es modifiquen aspectes relatius a les activitats populars i tradicionals i a les 
activitats recreatives musicals. 
 
Divendres 16 de juliol de 2021 
 

• RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen 
mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906511 
 
Entrada en vigor: 16.07.2021 
Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat 
nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori 
de Catalunya. Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques 
entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents: 
   a) Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, presenten un índex 
d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants 
en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució. 
   b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis 
relacionats a l'annex 1, i que figuren relacionats en l'annex 2 d'aquesta Resolució. 
S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que 
caldrà justificar adequadament: 
- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons 
d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència 
veterinària urgent. 
- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del 
centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat 
professional o empresarial. 
S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries 
degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906511


- Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb la Resolució 
SLT/2147/2021, de 8 de juliol, 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, modificada per la Resolució 2212/2021, de 13 de juliol, 
subjectes a l'horari establert a l'apartat 2. 
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o 
especialment vulnerables per motius inajornables. 
S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la 
conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar 
emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o 
socials amb el certificat corresponent. 
També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors 
d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents. 
- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials. 
- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses 
detallades anteriorment. 
- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de 
manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores. 
- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. 
Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles 
per als desplaçaments permesos. 
La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial 
dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i 
destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la 
circulació quan es tracti de transport de mercaderies. 
Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament d'Interior 
posarà a disposició de la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat 
autoresponsable de desplaçament. 
Pel que fa als horaris de tancament, es determina que l'horari d'obertura al públic de les 
activitats permeses per la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada per la 
Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, 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 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats 
culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a 
gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de 
serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de 
servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap 
franja horària. 
S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a 
l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 
22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques 
en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores. 
Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals regulades a 
l'apartat 19 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada per la Resolució 
SLT/2212/2021, de 13 de juliol, que puguin obrir al públic en les condicions que 
s'estableixen en l'esmentat apartat, pel que fa a l'horari d'obertura i de tancament se 
subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual 
es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, 
per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de 
la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. 
No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 
4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011. 



Així mateix, les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les 
activitats populars i tradicionals també de caràcter musical, disposaran de 30 minuts 
addicionals sobre l'horari màxim de tancament establert en aquest apartat, per al 
desallotjament. 
Els annexos incorporen els llistats de municipis afectats per les mesures indicades 
 
 
3.-  DOUE 
 
Divendres 16 de juliol de 2021 
 

• RECOMANACIÓ (UE) 2021/1170 DEL CONSELL de 15 de juliol 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_.2021.255.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2
021%3A255%3ATOC 
 
La Recomanació (UE) 2020/912 de el Consell, modificada per les Recomanacions (UE) 
2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 
2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992 
i (UE) 2021/1085, sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE i el 
possible aixecament d'aquesta restricció, es modifica, de forma que a partir del 15 de 
juliol 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 en l'annex I, que inclou els tercers països, regions administratives 
especials i altres entitats i autoritats territorials els residents no s'han de veure afectats 
per la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE a través de les fronteres 
exteriors 
 
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 
 
Dijous 15 de juliol de 2021 
 

• CONCLUSIONS DE L'ADVOCAT GENERAL SR. Evgeni TANCHEV 
presentades en l'assumpte C-600/19 el 15 de juliol de 2021. MA contra 
Ibercaja Banc, SA, coadjuvants: PO - (Petició de decisió prejudicial 
plantejada per l'Audiència Provincial de Saragossa) - «Procediment 
prejudicial - Directiva 93/13 / CEE - clàusules abusives en els contractes 
celebrats amb consumidors - Articles 6, apartat 1, i 7, apartat 1 - Principi 
d'efectivitat - Procediments d'execució hipotecària - Facultat de el jutge 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.255.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.255.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.255.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A255%3ATOC


nacional d'examinar el caràcter abusiu de les clàusules contractuals 
després d'un control inicial que manca de motivació - Determinació de 
l'últim moment després del qual ja no es pot invocar el caràcter abusiu de 
les clàusules contractuals - Principi de cosa jutjada - Preclusió » 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244202&pageIndex=
0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524 
 
L'Advocat general proposa que el Tribunal de Justícia respongui a les qüestions 
plantejades per l'Audiència Provincial de Saragossa de la següent forma: 
 
«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 no permet a l'òrgan jurisdiccional examinar d'ofici 
el caràcter abusiu de les clàusules contractuals en el marc d'un procediments d'execució 
hipotecària, o un consumidor que no es va oposar a l'execució invocar el caràcter abusiu 
de les clàusules contractuals en el marc d'aquest procediment o d'un procediment 
declaratiu posterior, quan el caràcter abusiu de les clàusules hagi estat objecte d'un 
control inicial realitzat d'ofici per l'òrgan jurisdiccional que no va ser explícit ni va ser 
motivat suficientment en relació amb aquesta Directiva. 
 
2) Els articles 6, apartat 1, i 7, apartat 1, de la Directiva 93/13 s'han d'interpretar, a la 
llum del principi d'efectivitat, en el sentit que no s'oposen a una normativa nacional que 
no permet a l'òrgan jurisdiccional examinar, d'ofici o a instància de part, el caràcter 
abusiu de les clàusules del contracte de préstec hipotecari una vegada que la garantia 
hipotecària hagi estat executada, el bé hipotecat hagi estat venut i els drets reals sobre 
ell hagin estat transmesos a un tercer, sempre que els consumidors quins béns hagin 
estat objecte d'un procediment d'execució hipotecària puguin fer valer els seus drets en 
un procediment judicial posterior dirigit a l'obtenció d'una reparació de conformitat amb 
aquesta Directiva. » 
 

• CONCLUSIONS DE L'ADVOCAT GENERAL SR. Evgeni TANCHEV 
presentades en l'assumpte C-869/19 el 15 de juliol de 2021 - L contra 
Unicaja Banc. S.A. anteriorment Banc de Caixa Espanya d'Inversions, 
Salamanca i Soria, SAU (Petició de decisió prejudicial plantejada pel 
Tribunal Suprem) - «Procediment prejudicial - Directiva 93/13 / CEE - 
Clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors - Article 
6, apartat 1 - Principis d'equivalència i d'efectivitat - Sentència de 21 de 
desembre de 2016, Gutiérrez Taronger i altres (C 154/15, C 307/15 i C 308/15, 
EU: C: 2016: 980) - Limitació en el temps dels efectes restitutoris de la 
declaració de nul·litat de la clàusula abusiva - Abast del control realitzat pel 
jutge nacional que resol en apel·lació - Principi de justícia sol·licitada - 
Principi de congruència - Principi de prohibició de reformatio in peius - 
Principi de cosa jutjada - Preclusió  

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244206&pageIndex=
0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524 
 
L'advocat general proposa que el Tribunal de Justícia respongui a la qüestió prejudicial 
plantejada pel Tribunal Suprem de la següent forma: 
 
«L'article 6, 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'ha d'interpretar, 
a la llum del principi d'efectivitat, en el sentit que s'oposa a l'aplicació dels principis 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244202&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244202&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244206&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244206&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2466524


processals de justícia sol·licitada, congruència i prohibició de reformatio in peius, que 
impedeixen al tribunal nacional que coneix del recurs interposat pel banc contra una 
sentència que va limitar en el temps la restitució de les quantitats indegudament 
pagades pel consumidor en virtut d'una clàusula sòl declarada nul·la acordar la restitució 
íntegra de dites quantitats. » 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
13-07-2021 
 

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

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210
713.aspx#transpo_prorroga 
 

• ACORD pel qual s'adopta la Carta de Drets Digitals. 
 
(No s’ofereix informació complementària) 
 

• REAL DECRET pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, 
aprovat pel Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, i pel qual es prorroguen 
els nomenaments d'Advocats Fiscals substituts per a l'any judicial 2021-
2022. 

 
(No s’ofereix informació complementària) 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
13-07-2021 
 

• El Govern modifica i millora les condicions de la línia de préstecs "ICF 
Crèdit Covid 19" 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/411864/govern-modifica-millora-condicions-linia-
prestecs-icf-credit-covid-19 
 

• El Govern aprova transferir 10 milions d'euros de fons extraordinaris de 
diversos departaments per dotar el Fons Complementari de Riscos 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/411882/govern-aprova-transferir-10-milions-
deuros-fons-extraordinaris-diversos-departaments-dotar-fons-complementari-riscos 
 

• El Govern acorda iniciar l'elaboració del Pla de Govern amb les 
transformacions democràtica, social, verda i feminista com a objectius de 
la seva acció política 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/411874/govern-acorda-iniciar-lelaboracio-del-pla-
govern-transformacions-democratica-social-verda-feminista-objectius-seva-accio-
politica 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx%23transpo_prorroga
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CGPJ 
12-07-2021 
 

• L'Audiència de A Coruña limita els dies de presó substitutius de multes en 
cas d'impagament 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
de-A-Coruna-limita-los-dias-de-carcel-sustitutivos-de-multas-en-caso-de-impago- 
 
13-07-2021 
 

• El Tribunal Suprem rebutja la suspensió cautelar dels indults dels presos 
del 'Procés' que demanava Ciutadans i Vox 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-rechaza-la-suspension-cautelar-de-los-indultos-de-los-presos-del--proces--
que-pedia-Ciudadanos-y-Vox 
 
14-07-2021 
 

• El TSJ de Catalunya avala les mesures sanitàries de la Generalitat per 
contenir el Covid-19 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-
Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-avala-las-
medidas-sanitarias-de-la-Generalitat-para-contener-el-Covid-19 
 
15-07-2021 
 

• L'Audiència de Barcelona arxiva la causa per malversació i frau a nou 
persones per indefensió i vulneració del dret a la intimitat 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-
Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/La-Audiencia-de-Barcelona-
archiva-la-causa-por-malversacion-y-fraude-a-nueve-personas-por-indefension-y-
vulneracion-del-derecho-a-la-intimidad 
 
Ministeri de Justícia 
13-07-2021 
 

• Pilar Llop rep la cartera de Justícia de mans del seu predecessor, Juan 
Carlos Campo 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/210712-pilar-llop-recibe-la-cartera-de-justicia 
 
13-07-2021 
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• El 48,7% dels conductors morts en accidents de trànsit el 2020 havia 
consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/210713-informe-victimas-accidentes-de-trafico 
 
14-07-2021 
 

• Llop: "La transició digital és un vehicle d'altíssim valor per enfortir l'Estat 
de Dret" 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/210714-presentacion-carta-de-derechos-digitales 
 
Agència Tributària de Catalunya 
12-07-2021 
 

• Publicada la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau 
fiscal, que modifica els recàrrecs d’extemporaneïtat 

 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210712-recarrecs-llei11-2021 
 
CICAC 
12-07-2021 
 

• El torn d’ofici recupera la seva activitat després de caure el 14,5% al 2020 
a causa de la pandèmia 

 
https://www.cicac.cat/2021/07/el-torn-dofici-recupera-la-seva-activitat-despres-de-
caure-el-145-al-2020-a-causa-de-la-pandemia/ 
 
Col·legi de Registradors d’Espanya 
12-07-2021 
 

• Augmenta la creació d'empreses: el 43,1% enfront de juny de 2020 i el 
28,8% enfront de 2019. 

 
https://www.registradores.org/-/aumenta-la-creaci%C3%B3n-de-empresas-el-43-1-
frente-a-junio-de-2020-y-el-28-8-frente-a-2019?redirect=%2F 
 
CGAE 
13-07-2021 
 

• Quadre d'Indicadors de Justícia a la UE 2021 
 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/cuadro-de-indicadores-de-justicia-en-la-
ue-2021/ 
 
16-07-2021 
 

• Clàusules sòl: l'advocat de l'TJUE dona suport a la devolució íntegra i tot 
sense reclamació 
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https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/clausulas-suelo-el-abogado-del-tjue-
apoya-la-devolucion-integra-aun-sin-reclamacion/#.YPFaEb_ZUPs.twitter 
 
Tribunal Constitucional  
14-07-2021 
 

• El Ple del TC per majoria estima parcialment el recurs d'inconstitucionalitat 
de Vox contra diversos preceptes del Reial Decret 463/2020, que va declarar 
l'estat d'alarma per a la gestió de l'COVID-19 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_072/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2072-2021.pdf 
 
Fiscalia General de l’Estat 
14-07-2021 
 

• Informe del Consell Fiscal sobre l'Avantprojecte de Llei orgànica 
d'enjudiciament criminal 

 
https://www.fiscal.es/documents/20142/9fe276ae-cc62-9f19-d0c3-084201d1392a 
 
Institut d’Estadística de Catalunya 
15-07-2021 
 

• Enquesta de condicions de vida. Any 2020 La taxa de risc de pobresa o 
exclusió social (AROPE) a Catalunya és del 26,3% el 2020 enfront del 23,6% 
del 2019 

 
https://govern.cat/govern/docs/2021/07/15/08/14/98d9648e-8982-4b9a-a503-
743fceda3bce.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
Público 
09-07-2021 
 

• El Govern prepara un projecte per legislar en contra de les empreses de 
ventres de lloguer i la seva publicitat 

 
https://www.publico.es/sociedad/igualdad/vientres-alquiler-vientres-alquiler-publicidad-
atentan-derechos-mujer.html 
 
10-07-2021 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/clausulas-suelo-el-abogado-del-tjue-apoya-la-devolucion-integra-aun-sin-reclamacion/%23.YPFaEb_ZUPs.twitter
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/clausulas-suelo-el-abogado-del-tjue-apoya-la-devolucion-integra-aun-sin-reclamacion/%23.YPFaEb_ZUPs.twitter
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_072/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2072-2021.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_072/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2072-2021.pdf
https://www.fiscal.es/documents/20142/9fe276ae-cc62-9f19-d0c3-084201d1392a
https://govern.cat/govern/docs/2021/07/15/08/14/98d9648e-8982-4b9a-a503-743fceda3bce.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/07/15/08/14/98d9648e-8982-4b9a-a503-743fceda3bce.pdf
https://www.publico.es/sociedad/igualdad/vientres-alquiler-vientres-alquiler-publicidad-atentan-derechos-mujer.html
https://www.publico.es/sociedad/igualdad/vientres-alquiler-vientres-alquiler-publicidad-atentan-derechos-mujer.html


 

• Pilar Llop, una jutge "de trinxera" per plantar cara feminista en Justícia 
 
https://www.publico.es/politica/partidaria-siempre-consenso-dura-situacion-demanda-
pilar-llop-jueza-trinchera-dar-batalla-feminista-justicia.html 
 
12-07-2021 
 

• De la renovació del CGPJ a la formació dels jutges en violència de gènere: 
els reptes de Pilar Llop en Justícia 

 
https://www.publico.es/politica/renovacion-cgpj-formacion-jueces-violencia-genero-
retos-pilar-llop-justicia.html 
 
14-07-2021 
 

• La sentència del Constitucional sobre l'estat d'alarma: ¿decisió política o 
ajustada a dret ?, per Daniel Amelang López 

 
https://blogs.publico.es/red-juridica/2021/07/14/la-sentencia-del-constitucional-sobre-
el-estado-de-alarma-decision-politica-o-ajustada-a-derecho/ 
 
16-07-2021 
 

• La formació en violència de gènere avança des de les bases de la carrera 
judicial però falla a la cúpula 

 
https://www.publico.es/politica/formacion-violencia-genero-avanza-bases-carrera-
judicial-falla-cupula.html 
 
Ara.cat 
10-07-2021 
 

• Tots els canvis del govern de Sánchez 
 
https://www.ara.cat/politica/tots-canvis-govern-sanchez_1_4049802.html 
 
14-07-2021 
 

• Set de cada deu hospitalitzats per Covid no estan vacunats 
 
https://www.ara.cat/societat/76-malalts-covid-uci-no-vacunats_1_4053743.html 
 
14-07-2021 
 

• Uns quants jutges demanen la dimissió de Lesmes 
  
https://www.ara.cat/ara_mateix/diversos-jutges-demanen-dimissio-
lesmes_25_4054018.html 
 
15-07-2021 
 

• L'advocat del TJUE proposa que es tornin els diners de clàusules terra 
encara que no s'hagin reclamat 
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https://www.ara.cat/economia/l-avocat-tjue-proposa-tornin-diners-clausules-terra-
encara-no-s-hagin-reclamat_1_4055759.html 
 
16-07-2021 
 

• "La sentència desarma l'Estat contra les pandèmies": dur vot particular 
contra la decisió del TC 

 
https://www.ara.cat/politica/sentencia-desarma-l-pandemies-dur-vot-particular-decisio-
tc_1_4056739.html 
 
16-07-2021 
 

• Aval judicial al toc de queda, que entra en vigor aquesta mitjanit 
 
https://www.ara.cat/societat/tsjc-autoritza-toc-queda-161-municipis-
catalans_1_4056594.html 
 
16-07-2021 
 

• Argimon fa autocrítica: fer els festivals "va ser un error" i calia "actuar 
abans" 

 
https://www.ara.cat/societat/argimon-autocritica-festivals-error-calia-
actuar_1_4056381.html 
 
16-07-2021 
 

• La violència masclista i sexual del confinament surt a la llum 
 
https://www.ara.cat/societat/violencia-masclista-sexual-confinament-surt-junta-
seguretat-barcelona_1_4056978.html 
 
ABC 
10-07-2021 
 

• El desastre de l'entrada en vigor dels nous pagaments digitals a Espanya 
  
https://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ABE202107100570&tipus=pdf
&idCarpeta=16207 
 
El País 
10-07-2021 
 

• Pilar Llop, una jutge en lluita constant contra el masclisme 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-10/pilar-llop-una-jueza-en-lucha-constante-contra-
el-machismo.html 
 
11-07-2021 
 

• Riscanvi: llums i ombres de l'algoritme que ajuda al jutge a Catalunya a 
decidir si mereixes la condicional 
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https://elpais.com/tecnologia/2021-07-11/riscanvi-luces-y-sombras-del-algoritmo-que-
ayuda-al-juez-en-cataluna-a-decidir-si-mereces-la-condicional.html 
 
12-07-2021 
 

• Constitucionalitat de l'alarma, per Javier García Roca - Catedràtic i director de 
Departament de Dret Constitucional de la Universitat Complutense 

 
https://elpais.com/opinion/2021-07-12/constitucionalidad-de-la-alarma.html 
 
12-07-2021 
 

• La justícia rebutja que els pares puguin deixar de passar pensió als seus 
fills perquè aquests treballen a l'estiu 

 
https://elpais.com/economia/2021/07/12/mis_derechos/1626075410_118851.html 
 
13-07-2021 
 

• La banca no fa cas de les recomanacions del Banc d'Espanya davant les 
queixes dels clients: ignoren 1.500 dictàmens per reclamacions 

 
https://elpais.com/economia/2021-07-13/los-bancos-desoyen-las-recomendaciones-
del-banco-de-espana-ante-las-quejas-de-los-clientes-ignoran-1500-dictamenes-
favorables-por-reclamaciones.html 
 
14-07-2021 
 

• El Govern presenta una Carta de Drets Digitals per guiar les futures 
polítiques tecnològiques 

 
https://elpais.com/tecnologia/2021-07-14/el-gobierno-presenta-una-carta-de-derechos-
digitales-para-guiar-las-futuras-politicas-tecnologicas.html 
 
15-07-2021 
 

• La reforma dels delictes de rebel·lió i sedició: una proposta per José Luis 
Díez Ripollés 

 
https://elpais.com/opinion/2021-07-15/la-reforma-de-los-delitos-de-rebelion-y-sedicion-
una-propuesta.html 
 
15-07-2021 
 

• El Govern haurà de accelerar per gastar els fons europeus d'aquest any 
 
https://elpais.com/economia/2021-07-15/el-gobierno-tendra-que-acelerar-para-gastar-
los-fondos-europeos-de-este-ano.html 
 
15-07-2021 
 

• La AIREF adverteix que l'elevat deute exposa a Espanya a una "gran 
vulnerabilitat" 
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https://elpais.com/economia/2021-07-15/la-airef-advierte-de-que-la-elevada-deuda-
expone-a-espana-a-una-gran-vulnerabilidad.html 
 
16-07-2021 
 

• Estat d'alarma - "La restricció de drets va ser d'altíssima intensitat" 
La decisió diu que hi va haver alteració de l'ordre públic i això legitimaria 
un estat d'excepció 

 
https://elpais.com/espana/2021-07-16/la-restriccion-de-derechos-fue-de-altisima-
intensidad.html 
 
16-07-2021 
 

• Jurisprudència d'emergència contra la pandèmia 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-16/jurisprudencia-de-emergencia-contra-la-
pandemia.html 
 
16-07-2021 
 

• La Justícia obre la porta a aplicar els beneficis fiscals a les famílies 
nombroses, encara que no tinguin el títol 

 
https://elpais.com/economia/2021-07-16/la-justicia-abre-la-puerta-a-aplicar-los-
beneficios-fiscales-a-las-familias-numerosas-aunque-no-tengan-el-titulo.html 
 
16-07-2021 
 

• Els diners que una parella de fet paga al seu ex per les tasques 
domèstiques és deduïble en l'IRPF 

 
https://elpais.com/economia/2021/07/16/mis_derechos/1626420358_876619.html 
 
17-07-2021 
 

• Una decisió inquietant davant un futur incert 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-17/un-fallo-inquietante-ante-un-futuro-incierto.html 
 
Confilegal 
10-07-2021 
 

• El TS desautoritza l'Audiència de Barcelona i aclareix que no sotmetre per 
segona vegada a la prova d'alcoholèmia és desobediència 

 
https://confilegal.com/20210710-el-ts-desautoriza-a-la-audiencia-de-barcelona-y-
aclara-que-no-someterse-por-segunda-vez-a-la-prueba-de-alcoholemia-es-
desobediencia/ 
 
11-07-2021 
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• El Suprem desestima un recurs que pretenia carregar-se la limitació de tres 
carnets d'oficials habilitats com a procuradors 

 
https://confilegal.com/20210711-el-supremo-desestima-un-recurso-que-pretendia-
cargarse-la-limitacion-de-tres-carnets-de-oficiales-habilitados-como-procuradores/ 
 
11-07-2021 
 

• El que Juan Carlos Campo deixa pendent per Pilar Llop 
 
https://confilegal.com/20210711-opinion-lo-que-juan-carlos-campo-deja-pendiente-
para-pilar-llop/ 
 
12-07-2021 
 

• ALTODO recorre davant el Suprem el Reglament de Justícia Gratuïta i el 
nou Estatut General de l'Advocacia Espanyola 

 
https://confilegal.com/20210712-altodo-recurre-ante-el-supremo-el-reglamento-de-
justicia-gratuita-y-el-nuevo-estatuto-general-de-la-abogacia-espanola/ 
 
12-07-2021 
 

• La nova ministra de Justícia: 'Aquest és el segle de les dones lliures' 
 
https://confilegal.com/20210712-la-nueva-ministra-de-justicia-este-es-el-siglo-de-las-
mujeres-libres/ 
 
12-07-2021 
 

• Asufin demana a la ministra de Justícia solucions per als afectats per 
clàusules abusives davant la «insistència» de la banca a litigar 

 
https://confilegal.com/20210712-asufin-pide-a-la-ministra-de-justicia-soluciones-para-
los-afectados-por-clausulas-abusivas-ante-la-insistencia-de-la-banca-en-litigar/ 
 
15-07-2021 
 

• Es podran presentar demandes de responsabilitat patrimonial de l'Estat 
pels danys causats per l'estat d'alarma ?, per Marcos García Montes - 
Fernando Ibáñez López-Pozas 

 
https://confilegal.com/20210715-se-podran-presentar-demandas-de-responsabilidad-
patrimonial-del-estado-por-los-danos-causados-por-el-estado-de-alarma/ 
 
16-07-2021 
 

• El Suprem aclareix que, tot i que se solucioni electrònicament el recurs 
presentat, el termini computable és el del primer escrit 

 
https://confilegal.com/20210716-el-supremo-aclara-que-aunque-se-subsane-
electronicamente-el-recurso-presentado-el-plazo-computable-es-el-del-primer-escrito/ 
 
El Punt Avui 
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12-07-2021 
 

• El Senat elegeix Ander Gil com a president en substitució de Pilar Llop 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1999638-el-senat-elegeix-ander-gil-com-a-
president-en-substitucio-de-pilar-llop.html?ItemId=2786 
 
14-07-2021 
 

• Llum verd final de la UE al pla anticrisi espanyol 
 
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1999960-llum-verd-final-de-la-
ue-al-pla-anticrisi-espanyol.html 
 
14-07-2021 
 

• L’IPC es manté en el 2,6% al juny a Catalunya 
 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2000202-l-ipc-es-mante-en-
el-2-6-al-juny-a-catalunya.html 
 
15-07-2021 
 

• Toc de queda per a 158 ciutats 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2000641-toc-de-queda-per-a-158-
ciutats.html 
 
16-07-2021 
 

• La meitat dels catalans ja estan immunitzats amb la pauta completa  
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2001303-la-meitat-dels-catalans-ja-
estan-immunitzats-amb-la-pauta-completa.html 
 
El Periódico 
12-07-2021 
 

• Brussel·les aparca la taxa digital després de les pressions dels EUA 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20210712/bruselas-aparca-taxa-digital-
pressions-11904755 
 
14-07-2021 
 

• El Tribunal Constitucional i l’estat d’alarma, per Xavier Arbós - Catedràtic de 
Dret Constitucional (UB) .Comitè editorial de EL PERIÓDICO 

 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20210714/tribunal-constitucional-estado-
alarma-opinion-xavier-arbos-11911941 
 
14-07-2021 
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• El Constitucional qüestiona les multes del confinament, però no les 
pèrdues dels negocis 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210714/asi-afectes-confinament-
inconstitucional-11910943 
 
15-07-2021 
 

• Jutges, advocats i catedràtics veuen necessària una legislació específica 
davant pandèmies 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210715/jutges-advocats-catedratics-llei-
pandemia-covid-11914338 
 
15-07-2021 
 

• La Generalitat haurà d’anul·lar 63.626 multes per saltar-se el confinament 
després de la decisió del TC 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20210715/multes-confinament-estat-dalarma-
tribunal-constitucional-catalunya-11912986 
 
15-07-2021 
 

• El desnonament d’una família amb quatre menors escandalitza les xarxes 
socials 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210715/desnonament-familia-quatre-menors-
escandalitza-11914189 
 
16-07-2021 
 

• Un Constitucional sense sentit d’Estat per Joaquim Coll 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20210716/constitucional-estat-alarma-article-
joaquim-coll-11916314 
 
Expansión 
12-07-2021 
 

• El torn d'ofici va atendre més de milió i mig d'assumptes de justícia gratuïta 
en l'any 2020 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/07/12/60ec1cd8e5fdeab1038b4631.html 
 

• Pilar Llop considera "imprescindible" la renovació del CGPJ i del Tribunal 
Constitucional 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/07/12/60ec59fe468aebf11b8b463e.html 
 
El Economista 
12-07-2021 
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• Les financeres pateixen ja la pujada d'impagaments després de la fi de les 
moratòries 

 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11319041/07/21/Las-
financieras-sufren-ya-la-subida-de-impagos-tras-el-fin-de-las-moratorias.html 
 
16-07-2021 
 

• Els professionals jurídics aposten per un futur de solucions tecnològiques 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7331433
45&newsDate=1626386400&sig=8ee87070fbd7618a163046a3e4de78b2562aee3cc04
b178a7987c763b180f565 
 
Tarragona Ràdio 
12-07-2021 
 

• El sector del torn d’ofici declara que “és vital” que s’enllesteixi la Ciutat de 
la Justícia de Tarragona 

  
https://www.tarragonaradio.cat/torn-ofici-vital-ciutat-justicia-tarragona/ 
 
Blog Hay Derecho / Expansión 
12-07-2021 
 

• La llei 8/2921 de suport a les persones amb discapacitat, una norma 
encoratjada per una revolució ètica, per Fernando Santos Urbaneja 

 
https://hayderecho.expansion.com/2021/07/12/la-ley-8-2921-de-apoyo-a-las-personas-
con-discapacidad-una-norma-alentada-por-una-revolucion-etica/ 
 
16-07-2021 
 

• Quins canvis introdueix la nova Llei Orgànica de protecció integral a la 
infància i l'adolescència davant de la violència ?, per Alejandro Coteño 
Muñoz 

 
https://hayderecho.expansion.com/2021/07/16/que-cambios-introduce-la-nueva-ley-
organica-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia-frente-a-la-violencia/ 
 
Almacén de Derecho 
12-07-2021 
 

• Estat d'alarma o d'excepció: Què ens estem jugant ?, per Gabriel Domenech 
Pascual 

 
https://almacendederecho.org/estado-de-alarma-o-de-excepcion-que-nos-estamos-
jugando 
 
Economist & Jurist 
12-07-2021 
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• Clàusula sòl en locals: la nul·litat i la devolució de el dany patrimonial 
provocat (inclou model de demanda) 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-suelo-en-
locales-la-nulidad-y-la-devolucion-del-dano-patrimonial-provocado-incluye-modelo-de-
demanda/ 
 
La Vanguardia 
13-07-2021 
 

• Si és justícia, hi vull jutges per Andreu Mas-Collell - Economista, UPF i 
Barcelona GSE 

 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210712/7594801/justicia-quiero-jueces.html 
 
13-07-2021 
 

• El fiscal de Seguretat Viària anima les policies a requisar patinets 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210713/7596328/fiscal-seguretat-viaria-
anima-les-policies-requisar-patinets.html 
 
15-07-2021 
 

• Belarra anuncia una prestació universal per fill i sis mesos de permís de 
criança 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210715/7601534/belarra-anuncia-prestacio-
universal-per-fill-i-sis-mesos-permis-crianca.html 
 
15-07-2021 
 

• El Govern dona per fet que el toc de queda arribarà a agost 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210715/7602890/govern-da-hecho-toque-queda-
llegara-agosto.html 
 
15-07-2021 
 

• Més d’un milió de multes podran ser anul·lades encara que estiguin 
pagades 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210715/7601459/mes-d-milio-multes-
podran-anul-lades-encara-estiguin-pagades.html 
 
16-07-2021 
 

• El Tribunal de la UE declara il·legal el règim disciplinari dels jutges 
polonesos 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210716/7604124/tribunal-ue-declara-il-legal-
regim-disciplinari-dels-jutges-polonesos.html 
 
16-07-2021 
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• Campo torna a la seva plaça de jutge a l’Audiència Nacional 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210716/7604099/campo-torna-seva-placa-
jutge-l-audiencia-nacional.html 
 
16-07-2021 
 

• El lletrat de la UE critica la multa de la declaració de béns a l’estranger 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210716/7604246/lletrat-ue-critica-multa-
declaracio-bens-l-estranger.html 
 
16-07-2021 
 

• Vuit comunitats tenen un augment de contagis més ràpid que Catalunya 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210716/7604162/vuit-comunitats-tenen-
augment-contagis-mes-rapid-catalunya.html 
 
17-07-2021 
 

• Presons sota màxim estrès 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210717/7606420/prisiones-maximo-
estres.html 
 

17-07-2021 
 

• Editorial - Atenció a les presons catalanes 
 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210717/7606593/atencion-prisiones-
catalanas.html 
 

El Blog de Sepin 
13-07-2021 
 

• Reformes a les dispenses de denunciar i declarar efectuades per la Llei 
Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció a la infància i adolescència, per 
Ana Vidal Pérez de la Ossa - Redacció Jurídica de Sepín 

 
https://blog.sepin.es/2021/07/reforma-dispensas-denunciar-declarar/ 
 
Voz Pópuli 
13-07-2021 
 

• Santander perd un cas d'un milió d'euros després de la sentència europea 
per Bankia 

 
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/santander-sentencia-bankia.html 
 
Cinco Días 
14-07-2021 
 

• Un jutjat dicta la primera condemna al càrtel de la llet per pactar preus 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/13/legal/1626173421_446888.html 
 
El Independiente 
14-07-2021 
 

• Les reclamacions per targetes 'revolving' creixen un 800% en dos anys 
 
https://www.elindependiente.com/economia/2021/07/14/las-reclamaciones-por-tarjetas-
revolving-crecen-un-800-en-dos-anos/ 
 
CCMA.cat 
15-07-2021 
 

• Què es pot fer amb les noves restriccions: reunions de 10 i obertura fins a 
les 00.30 

 
https://www.ccma.cat/324/que-es-pot-fer-a-partir-davui-reunions-de-10-persones-i-
obertura-fins-a-les-030/noticia/3109690/ 
 
15-07-2021 
 

• Com fer servir el certificat d'autoresponsabilitat per al nou toc de queda 
per municipis 

 
https://www.ccma.cat/324/com-fer-servir-el-certificat-dautoresponsabilitat-per-al-nou-
toc-de-queda-per-municipis/noticia/3110504/ 
 
15-07-2021 
 

• Europa expedienta Hongria i Polònia per discriminar el col·lectiu LGTBIQ+ 
 
https://www.ccma.cat/324/europa-expedienta-hongria-i-polonia-per-discriminar-el-
collectiu-lgtbiq/noticia/3110294/ 
 
Europa Press 
15-07-2021 
 

• Brussel·les expedienta Espanya per no transposar la norma antiterrorista 
de la UE malgrat expirar el termini en 2018 

 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-expedienta-espana-no-
transponer-norma-antiterrorista-ue-pese-expirar-plazo-2018-20210715140612.html 
El Correo 
15-07-2021 
 

• Tensió a Trapagaran, Biscaia, per l'okupació de l'habitatge d'un octogenari 
 
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/tension-trapagaran-vizcaya-okupacion-
6263843579001-20210715193505-vi.html 
 
Al Dia.cat 
16-07-2021 
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• El TEDH rebutja suspendre de manera cautelar la fiança que el Tribunal de 
Comptes requereix a un excàrrec del Govern 

 
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-tedh-rebutja-suspendre-manera-cautelar-fianca-
tribunal-comptes-requereix-excarrec-govern-20210716164200.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altra documentació 
 

• Diàlegs per al futur judicial XXVIII. Formació jurídica després del COVID-19 
- Coordinació i introducció: Álvaro Perea González (Lletrat de l'Administració de 
Justícia) 
Autors: 
Jorge Jiménez Martín (Director de l'Escola Judicial. Magistrat) 
Maria Abigail Fernández González (directora del Centre d'Estudis Jurídics. 
Lletrada de l'Administració de Justícia) 
Félix Plaça Romero (President de el Centre d'Estudis Garrigues. Advocat) 
Manuel Díaz Martínez (Catedràtic de Dret Processal. UNED) 
Gemma Alejandra Botana (Directora de Desenvolupament de Negoci Wolters 
Kluwer Formació. Catedràtica de Dret Civil) 
Diari La Ley, Nº 9891, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 14 de juliol 
de 2021, Wolters Kluwer 

 
Els autors responen individualment a les següents preguntes: 
 
1r. Què ha canviat en la formació dels juristes espanyols des de la irrupció de l'COVID-
19? 
2n. La crisi del coronavirus, des del punt de vista jurídic, ha incidit notablement en tres 
fronts: el volum de litigiositat, la transformació digital i la regulació normativa d ' 
«emergència» i «post-emergència». Quin paper juga la formació jurídica en l'atenció i 
resolució d'aquestes qüestions de caràcter general? Quins criteris haurien de seguir-
perquè la comunitat jurídica pugui obtenir una preparació adequada al context present i 
futur amb la major promptitud? 
3r. Hiperrergulació, crisi econòmica, saturació en les càrregues de treball, impossible 
presencialitat o presencialitat limitada ... Quin o quins són els obstacles més importants 
perquè la formació jurídica pugui seguir oferint eines i instruments de qualitat als 
professionals públics i privats del Dret? Com s'han d'adaptar els centres de formació a 
la nova realitat que imposa el coronavirus? Quina influència tindrà el que està passant 
a la formació dels joves juristes? 
4t. Jutges, fiscals, lletrats de l'Administració ... advocats, procuradors, graduats socials 
... Quines diferències formatives entre el marc públic i el privat ha introduït el COVID-
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19? Com han sabut adaptar-se uns i altres? ¿S'han de potenciar els espais formatius 
de cooperació? Com? 
5è. Webinars, formació on-line ... Quin impacte real ha tingut la distància social a la 
formació jurídica i quin és el pronòstic per als propers anys? 
6è. Noves Tecnologies i Dret representen un binomi que no sempre ha tingut una bona 
recepció a la comunitat jurídica. Per què? Quins elements pot oferir la formació dels 
professionals des del punt de vista de la tecnologia aplicada a la tasca jurídica? Com 
condicionarà això l'eficiència i eficàcia professional en un futur immediat? 
7è. Sense formació és impossible parlar de futur ... Quins compromisos són 
imprescindibles perquè els centres d'estudis puguin continuar proporcionant 
coneixement, tècnica i creativitat a el Dret Espanyol? Quin paper ha de tenir la 
Universitat? ¿I els centres públics com l'Escola Judicial o el Centre d'Estudis Jurídics? 
Quina influència tindrà la formació d'avui en l'aplicació de la llei que fem demà? 
 

• La suspensió del règim de visites, comunicacions i estades a l'empara de 
l'article 94 Codi Civil després de la reforma per Llei 8/21 de 2 de juny,  
Juan Luis Ortega Calderón. Fiscal Degà Secció Territorial Ocaña Fiscalia 
Provincial de Toledo 
Diari La Ley, Nº 9892, Secció Tribuna, 15 de juliol de 2021, Wolters Kluwer 
 

L'autor estudia la reforma de l'article 94 Codi Civil introduïda mitjançant la Llei 8/21 de 2 
de juny de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb 
discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, que dona compliment a una de 
les mesures del Pacte d'Estat per a la lluita contra la violència de gènere, atribuint al 
jutge civil, amb un reduït marge d'actuació, l'obligació de suspendre tot règim de visites, 
comunicacions i estades envers els fills menors dels progenitors sotmesos en processos 
penals per violència domèstica i de gènere. 
Analitza les contradiccions que pot tenir amb la reforma de l'article 544 ter LECRIM 
abordat per la LO 8/21 de 4 de juny de protecció integral a la infància i l'adolescència 
davant de la violència. Aquesta segona disposició reclama del jutge penal una valoració 
cumulativa de criteris aferrats a l'adopció de l'ordre de protecció i als pressupostos de la 
mateixa, reclamant més l'existència d'indicis fundats de que els menors han presenciat, 
patit o conviscut amb la situació de violència determinant de l'ordre de protecció. 
I tot això coincidint amb l'article 544 quinquies LECRIM, així com amb els articles 65 i 
66 de la LO 1/04 de protecció integral contra la violència de gènere, preceptes destinats 
a tutelar la situació del menor quan és víctima dels actes de violència domèstica o de 
gènere 
L'autor conclou que, davant la necessitat d'articular instruments processals per a la 
protecció de l'interès dels menors en ocasió de les crisis familiars (especialment quan 
les mateixes ofereixen un rerefons de violència entre els progenitors de què difícilment 
poden romandre aliens) la satisfacció de tal necessitat dins de l'ordre jurisdiccional civil 
té indubtables dificultats d'ordre pràctic. 
Enfront de la pretensió legislativa d'ampliar a tots els ordres jurisdiccionals aquesta 
protecció, s'alça la necessitat d'una resposta respectuosa amb els drets de tots els 
involucrats en el procés, valorant sempre que el procés penal ha de ser l'àmbit en el 
qual s'adopten decisions que troben el seu fonament i necessitat precisament en 
comportaments penalment rellevants. Per això, si la decisió que ha d'adoptar el jutge 
civil per imperatiu de el nou article 94 CC té el seu fonament en l'existència d'un procés 
penal o bé d'indicis revelats en el propi procés civil de violència intrafamiliar, potser la 
decisió adequada seria assumir la decisió adoptada pel jutge penal en el si del seu 
procés, per al que gaudeix d'instruments de tutela cautelar suficients (articles 544 bis, 
544 ter i 544 quinquies LECRIM, entre d'altres) o bé, si el procés penal encara no hagués 
iniciat, traslladar la notitia criminis a l'ordre penal, amb suspensió del procés civil a 
l'espera del pronunciament adoptat en aquest ordre, respecte de què la celeritat del 



procés penal, fins i tot vinculada als serveis de guàrdia, pugui ser notablement 
satisfactòria. 
Optar per altres decisions, sense perjudici de la seva projecció en múltiples nivells, 
contribueix a la fallida de la precisa unitat de l'ordenament jurídic i de el sistema 
processal de què se serveix per a la satisfacció de les seves fins. I aquí, és l'interès 
(superior) dels menors. 


