INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU
PERÍODE: 10-10-2021 – 16-10-2021
1.-

BOE

Dijous 14 d’octubre de 2021
•

Correcció d'errades del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de
mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació
econòmica i la millora del mercat de treball.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16583
Es corregeixen diverses errades del text articulat de la disposició indicada
•

Resolució de 13 d'octubre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica l'Acord de Consell de
Ministres de 11 d'octubre de 2021, pel qual es modifiquen les limitacions
d'accés als edificis terminals dels aeroports d'interès general.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16585
Es suprimeixen les limitacions d'accés als edificis terminals dels aeroports situats en
territori nacional que preveu l'apartat 1 de l'article 6 de Reial Decret llei 26/2020, de 7 de
juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l' COVID-19 en
els àmbits de transports i habitatge.
Divendres 15 d’octubre de 2021
•

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4203-2021, contra els articles 1, 6 a 18,
disposicions addicionals 1a a 4a, disposició transitòria 1a i disposició final
4a, lletra b, de la Llei de Parlament de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre,
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes
d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció de el dret a l'habitatge.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16684
S’admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut per l'advocat de l'Estat, en nom
del President de Govern, contra els articles 1, 6 a 18, disposicions addicionals 1a a 4a,
disposició transitòria 1a i disposició final 4a, lletra b, de la Llei de Parlament de Catalunya
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en
els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18 / 2007, de la Llei
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.
•

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5305-2021, contra l'article 15 (capítol VI)
i el punt 6è de la disposició final primera del Reial decret llei 8/2021, de 4
de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i
jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de l'estat d'alarma
declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16685

S’admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de 50 diputats del
Grup Parlamentari Popular al Congrés, contra l'article 15 (capítol VI) i el punt 6è de la
disposició final primera del Reial decret llei 8 / 2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten
mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la
finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre.
•

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5389-2021, contra el Decret-llei de la
Generalitat de Catalunya 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la
protecció de el dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la
COVID-19 .

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16686
S’admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 5389-2021, promogut pel
president de Govern, contra el Decret-llei de la Generalitat de Catalunya 37/2020, de 3
de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la
pandèmia de la COVID-19.
Dissabte 16 d’octubre de 2021
•

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5570-2021, contra l'article segon,
apartats 10 i 19, de la 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-2021-16802
S’admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de 50 diputats del
Grup Parlamentari de Vox al Congrés, contra l'article segon, apartats 10 i 19, de la 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.
•

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5610-2021, contra els articles 30
paràgraf 2n; 3 b); 26, apartats 2 i 3; 27; disposició final primera apartat 9, i
disposició final segona apartat 1, de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny,
de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16803
S’admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de cinquanta diputats
del Grup Parlamentari Vox al Congrés, contra els articles 30 paràgraf 2n; 3 b); 26,
apartats 2 i 3; 27; disposició final primera apartat 9, i disposició final segona apt. 1, de
la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència
davant de la violència.
•

Qüestió d'inconstitucionalitat núm 5439-2021, en relació amb l'article 2.1,
lletres a) i b), del Decret-llei de Govern de la Generalitat de Catalunya
34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a la activitat
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16804
S’admet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat número 5439-2021 plantejada pel Jutjat
de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, en el procediment 1115-2020, en relació

amb l'article 2.1, lletres a) i b), del Decret-llei de Govern de la Generalitat de Catalunya
34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats, i, de conformitat amb el que disposa
l'article 10.1 c) LOTC, reservar per a si el coneixement de la present qüestió.
2.

DOGC

Dijous 14 d’octubre de 2021
•

ORDRE EMT/191/2021, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre
TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de
festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=912223
Es modifica el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021 del municipi de la
comarca del Ripollès, Ogassa.
Divendres 15 d’octubre de 2021
•

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la
Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i
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=912268
Entrada en vigor: 15.10.2021
A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, queda sense efecte 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.
Mitjançant aquesta Resolució es modifiquen les mesures especials en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, 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.
Es modifiquen específicament les mesures de protecció individual i col·lectiva, els
horaris de tancament d’activitats, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social
Empreses de serveis i comerç minorista, les activitats culturals, d'espectacles públics,
recreatives i esportives i assemblees d'entitats, les activitats relacionades amb el joc,
les activitats d'hostaleria i restauració, les activitats docents universitàries, altres
activitats formatives, els equipaments cívics, els congressos, convencions, fires
comercials i festes majors, i les activitats populars i tradicionals
3.-

DOUE

Sense novetats durant aquest període.

4.-

INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS

Dilluns 11 d’octubre de 2021

•

Text aprovat pel Senat, i esmenes aprovades pel Senat mitjançant missatge
motivat, del Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30
d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels
tribunals, així com la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals,
el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de
determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i la Llei 9 / 2014,
de 9 de maig, general de telecomunicacions.

Es remeten a Congrés per a la seva aprovació definitiva, que es va dur a terme el dijous
14 d'octubre de 2021. Pendent de publicar el text definitivament aprovat
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_242_229
3.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_242_229
2.PDF
Em remeto a l’informe enviat a la Junta de l’ICPB el passat dia 13 d’octubre

5.-

INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA

Sense novetats durant aquest període.
RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS

6.-

Sense novetats durant aquest període.
INFORMACIONS D’INTERÈS

7.-

Referències del Consell de Ministres
11-10-2021
•

REIAL DECRET pel qual es modifica la composició del Plenari del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
011.aspx#barcelona
•

Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. (C11, I 2). ACORD
pel qual s'autoritza una transferència de crèdit per un import de 60.067.000
euros, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a el
Ministeri de Justícia, per dur a terme inversions relatives a la modernització
de les administracions públiques, en el marc de el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (Component 11, Inversió 2).

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
011.aspx#modernizar
•

ACORD pel qual es modifiquen les limitacions d'accés als edificis terminals
dels aeroports d'interès general.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
011.aspx#aeropuertos

Tribunal Constitucional
13-10-2021
•

El Ple del TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per
Vox contra diversos articles de la Llei de protecció de la infància i
l'adolescència

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_091/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2091-2021.pdf
Colegio de Registradores de España
13-10-2021
•

La creació d'empreses torna a superar les 100.000 societats durant els
últims dotze mesos.

https://www.registradores.org/inicio//asset_publisher/bgheTCCXRtfo/content/estad%25C3%25ADstica-mercantil-del-tercertrimestre-y-mes-deseptiembre?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTA
NCE_bgheTCCXRtfo_assetEntryId=566471&_com_liferay_asset_publisher_web_portl
et_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_bgheTCCXRtfo_redirect=https%3A%2F%2Fww
w.registradores.org%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet
_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_bgheTCCXRtfo%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet
_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_bgheTCCXRtfo_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3
Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTAN
CE_bgheTCCXRtfo_assetEntryId%3D566471
CGPJ
14-10-.2021
•

Jesús María Barrientos presideix l'acte institucional de Sant Iu de l'Il·lustre
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-deJusticia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Jesus-Maria-Barrientos-preside-el-acto-institucional-de-Sant-Iu-del-Ilustre-Colegio-de-Procuradores-de-los-Tribunales-deBarcelona
15-10-2021
•

El TSJ d'Aragó planteja qüestió d'inconstitucionalitat per la LJCA i
vulneració de dos articles de la CE

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-deAragon-plantea-cuestion-de-inconstitucionalidad-por-la-LJCA-y-vulneracion-de-dosarticulos-de-la-CE
Departament de Justícia
14-10-2021
•

El Govern i la Generalitat valenciana acorden col·laborar en matèria de
mediació, formació i atenció a la víctima del delicte

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=425966
CNMC
15-10-2021
•

La CNMC publica 30 recomanacions als poders públics per fomentar la
competència com a motor de la recuperació econòmica

https://www.cnmc.es/prensa/decalogo-recomendaciones-20211015

Notícies de premsa
El Punt Avui
10-10-2021
•

Un desnonament exprés a l’Hospitalet acaba amb una dona detinguda per
desobediència i ocupació d’habitatge

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2041235-un-desnonament-expresa-l-hospitalet-acaba-amb-una-dona-detinguda-per-desobediencia-i-ocupacio-dhabitatge.html
10-10-2021
•

Barcelona perd població per primera vegada en els últims cinc anys arran
de la pandèmia

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2041436-barcelona-perd-poblacioper-primera-vegada-en-els-ultims-cinc-anys-arran-de-la-pandemia.html
11-10-2021
•

El lloguer cau un 1,4% a la ciutat de Barcelona l’any 2020

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2041264-el-lloguer-cau-un-1-4-ala-ciutat-de-barcelona-l-any-2020.html

12-10-2021
•

Fi de les restriccions d’aforament aquest divendres a restauració, cultura,
esport exterior, universitats i congressos

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2042215-fi-de-les-restriccions-d-aforamentaquest-divendres-a-restauracio-cultura-esport-exterior-universitats-icongressos.html?ItemId=2784&vermobil=0
13-10-2021
•

El Cercle alerta del risc que Catalunya i Barcelona quedin atrapades en la
“irrellevància econòmica”

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/2042462-el-cercle-alerta-del-risc-quecatalunya-i-barcelona-quedin-atrapades-en-la-irrellevancia-economica.html
13-10-2021
•

Presos vigilats per víctimes

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2042155-presos-vigilats-pervictimes.html
13-10-2021
•

Els pressupostos de l’Estat destinen 2.230,74 milions a Catalunya, un
17,2% del total

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2042506-els-pressupostos-de-lestat-destinen-2-230-74-milions-a-catalunya-un-17-2-del-total.html
14-10-2021
•

Protocols contra la violència masclista “individualitzats”

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2042792-protocols-contra-laviolencia-masclista-individualitzats.html
14-10-2021
•

El Tribunal de Comptes rebutja els avals de la Generalitat per pagar les
fiances dels ex càrrecs per l’acció exterior

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2042939-el-tribunal-de-comptesrebutja-els-avals-de-la-generalitat-per-pagar-les-fiances-dels-excarrecs-per-l-accioexterior.html
14-10-2021
•

El govern espanyol aprovarà la Llei d'Habitatge al Consell de Ministres el
26 d'octubre

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2042878-el-govern-espanyol-aprovara-la-lleid-habitatge-al-consell-de-ministres-el-26-d-octubre.html
15-10-2021
•

El preu de l’energia dispara la inflació al 3,7% al setembre

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2043100-el-preu-de-lenergia-dispara-la-inflacio-al-3-7-al-setembre.html
La Vanguardia
10-10-2021
•

El 85% de les multinacionals quedarà exempt de l'impost global

https://www.lavanguardia.com/economia/20211010/7780469/multinacionales-exentasimpuesto-sociedades-ocde.html
11-10-2021
•

El cibercrim creix un 40% però només es deté el 5% dels seus autors

https://www.lavanguardia.com/vida/20211011/7781657/boom-cibercrimen-delitosinformaticos-redes-internet.html
11-10-2021
•

Blackstone, Sareb i la banca, els més damnificats per la llei d'Habitatge

https://www.lavanguardia.com/encatala/20211011/7781843/blackstone-sareb-i-bancaels-mes-damnificats-per-llei-d-habitatge.html
11-10-2021
•

Ocupen un bloc de pisos a Badalona i pengen un cartell en el qual reclamen
els seus drets

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20211011/7783215/ocupanbloque-pisos-badalona-cuelgan-cartel-reclaman-derechos.html
12-10-2021
•

El Govern central tomba el model Colau de reserva del 30% per a pisos
socials

https://www.lavanguardia.com/encatala/20211012/7784033/govern-central-tombamodel-colau-reserva-30-per-pisos-socials.html
14-10-2021
•

L’FMI destaca que Espanya deixarà de ser el país de la UE amb més dèficit

https://www.lavanguardia.com/encatala/20211014/7788210/l-fmi-destaca-espanyadeixara-pais-ue-amb-mes-deficit.html

14-10-2021
•

Els fons europeus acceleren la creació de zones de baixes emissions a la
metròpoli de Barcelona

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20211014/7787822/fondos-europeosaceleran-creacion-zonas-bajas-emisiones-metropolis-barcelona.html
14-10-2021
•

La justícia europea dictamina que totes les elèctriques han de contribuir a
el bo social

https://www.lavanguardia.com/economia/20211014/7788793/justicia-europeadictamina-todas-electricas-deben-contribuir-bono-social.html
15-10-2021
•

La Generalitat fixa el repte d'arribar al 7% en habitatge social de lloguer

https://www.lavanguardia.com/encatala/20211015/7791096/generalitat-fixa-repte-darribar-7-habitatge-social-lloguer.html
16-10-2021
•

Llogaters asfixiats, un de cada quatre tenen dificultats per pagar el lloguer

https://stories.lavanguardia.com/iframe/economia/20211016/44541/inquilinosasfixiados-uno-de-cada-cuatro-tienen-dificultades-para-pagar-el-alquiler
El País
10-10-2021
•

El Constitucional, sense renovar i en erupció

https://elpais.com/espana/2021-10-10/el-constitucional-sin-renovar-y-en-erupcion.html
10-10-2021
•

Jutges de pau en perill d'extinció

https://elpais.com/espana/politica/2021-10-10/jueces-de-paz-en-peligro-deextincion.html
10-10-2021
•

La rebel·lió polonesa consagra el cop a la independència judicial

https://elpais.com/internacional/2021-10-10/la-rebelion-polaca-consagra-el-golpe-a-laindependencia-judicial.html
10-10-2021

•

La UE declara la guerra a les empreses pantalla creades per eludir
impostos

https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-ue-declara-la-guerra-a-las-empresaspantalla-creadas-para-eludir-impuestos.html
11-10-2021
• El canvi climàtic colpeja a les asseguradores
https://elpais.com/economia/2021-10-11/el-cambio-climatico-golpea-a-lasaseguradoras.html
11-10-2021
•

'Ultra vires': batalla jurídica a la Unió Europea, per Wolfgang Münchau.
Director de www.eurointelligence.com

https://elpais.com/opinion/2021-10-11/ultra-vires-batalla-juridica-en-la-unioneuropea.html
12-10-2021
•

El Govern alenteix les reformes legals de gran calat

https://elpais.com/espana/2021-10-12/el-gobierno-ralentiza-las-reformas-legales-degran-calado.html
12-10-2021
•

El Constitucional es prepara per abordar la sentència de l'avortament en
els pròxims mesos

https://elpais.com/espana/2021-10-12/el-constitucional-se-prepara-para-abordar-lasentencia-del-aborto-en-los-proximos-meses.html
13-10-2021
•

El PP planeja derogar la llei de l'avortament encara que l'avali el
Constitucional

https://elpais.com/espana/2021-10-13/el-pp-planea-derogar-la-ley-del-aborto-aunquela-avale-el-constitucional.html
13-10-2021
•

Les claus dels Pressupostos de 2022, ministeri a ministeri: la majoria
d'àrees rebrà més fons que mai

https://elpais.com/economia/2021-10-13/las-claves-de-los-presupuestos-ministerio-aministerio-la-mayoria-de-areas-recibira-mas-fondos-que-nunca.html
14-07-2021

•

La proposta de Casado a Sánchez per renovar el Constitucional permet a
el sector conservador mantenir la Presidència

https://elpais.com/espana/2021-10-14/la-propuesta-del-pp-desvela-la-pugna-por-elcontrol-del-tribunal-constitucional.html
14-10-2021
•

La factura de la llum puja un 44% en un any i aviva la por a un hivern
complicat

https://elpais.com/economia/2021-10-14/la-factura-de-la-luz-sube-un-44-en-un-ano-yaviva-el-temor-a-un-invierno-complicado.html
15-10-2021
•

Editorial - Un Tribunal Constitucional paritari

https://elpais.com/opinion/2021-10-15/un-constitucional-paritario.html
16-10-2021
•

Editorial - Frenada legislativa

https://elpais.com/opinion/2021-10-16/frenazo-legislativo.html
16-10-2021
•

Les associacions de jutges exigeixen als partits paritat en la renovació del
Constitucional

https://elpais.com/espana/2021-10-16/las-asociaciones-de-jueces-exigen-a-lospartidos-paridad-en-la-renovacion-del-constitucional.html
El Periódico
10-10-2021
•

El Govern central vol rebaixar les multes de la CNMC si se n’admet la
culpa

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20211010/govern-vol-rebaixar-multes-cnmc12209914
11-10-2021
•

La cursa per les restes de la bombolla immobiliària accelera els
desnonaments

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211011/burbuja-desahucios-inversoressareb-inqulinos-ley-de-vivienda-alquileres-12212809
11-10-2021

•

Menor d'edat, espanyol i aliè a les bandes: aquest és el perfil dels detinguts
en els botellons de Madrid

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20211011/perfil-detinguts-botellons-madrid12223975
12-10-2021
•

Escrivà ultima una 'app' perquè els autònoms ajustin la seva quota en
funció dels seus ingressos

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20211012/seguretat-social-aplicacioautonoms-ajustin-quota-ingressos-reals-12227352
13-10-2021
•

La fiscalia arxivarà la investigació a el rei Joan Carles sense haver rebut la
documentació suïssa

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20211013/fiscalia-arxiu-rei-emerito-juan-carlossuissa-12230618
Economist & Jurist
10-10-2021
•

Rebus sic stantibus en l'era Covid: grans fites jurisprudencials

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/rebus-sic-stantibus-en-laera-covid-grandes-hitos-jurisprudenciales/
11-10-2021
•

Una jutge s'extingeix la pensió d'aliments a el fill major d'edat que va arribar
a canviar-se l'ordre els seus cognoms

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/una-juez-extingue-lapension-de-alimentos-al-hijo-mayor-de-edad-que-llego-a-cambiarse-el-orden-susapellidos/
Betevé
11-10-2021
•

Els Mossos d’Esquadra admeten “preocupació” per la “pèrdua d’autoritat”
dels agents al carrer

https://beteve.cat/societat/mossos-esquadra-preocupacio-perdua-autoritat-agentscarrer-botellades/
Cinco Días
11-10-2021
•

La fuita de dades en bufets obre la caixa de Pandora

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/08/legal/1633683375_333745.html?sm
a=newsletter_legal20211011&mid=DM84462&bid=759952522
11-10-2021
•

Judicis sota el volcà: així es recompon la justícia a La Palma

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/07/legal/1633619691_436646.html?sm
a=newsletter_legal20211011&mid=DM84462&bid=759952522
12-10-2021
•

Editorial - Menys intervenció i més seguretat jurídica per al mercat de
lloguer

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/11/opinion/1633973396_011432.html
12-10-2021
•

El recàrrec per habitatge buit elevarà l'IBI mig sobre els 1.000 euros en
diverses ciutats

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/11/economia/1633976538_267142.html
12-10-2021
•

Aquests són els 4.400 municipis espanyols que no tenen oficina bancària

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/11/companias/1633955023_164189.ht
ml
13-10-2021
•

La llei d'habitatge consolidarà la protecció antidesnonaments i la
s'estendrà als hipotecaris

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/08/economia/1633693888_691644.html
13-10-2021
•

Calendari laboral de 2022: aquests són els dies festius i els ponts que
venen

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/13/economia/1634098394_261574.html
15-10-2021
•

Cap a una llei reguladora de les entitats especialitzades, per Joaquín Oliete
Artal, CEO Actius Concursals, i Álvaro Perea González, lletrat de l'Administració
de Justícia

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/legal/1634197910_035858.html
Expansión

11-10-2021
•

El Suprem desafia Hisenda i veta les seves inspeccions a empreses per
sorpresa

https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7469192
56&newsDate=1633903200&sig=68fcc373fc90b1294dea8673fb40520bff20f31b799a2f
7f3db9cc22b81a566f
11-10-2021
•

El Govern aprova transferir 60 milions d'euros al Ministeri per modernitzar
la Justícia

https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2021/10/11/61646caae5fdea106f8b45a0.html
11-10-2021
•

Justícia crea un grup de treball per revisar la reforma de la LECrim.

https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2021/10/11/616450a3e5fdea550d8b4631.html
13-10-2021
•

Justícia destinarà dos milions d'euros en beques per als aspirants a jutge
o fiscal

https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2021/10/13/6166f0b4468aeb936c8b45f1.html
13-10-2021
•

Espanya, amb 9 sentències contràries a 2020 al TEDH, iguala les xifres de
Bèlgica

https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/10/12/61656366468aeb147f8b45
7b.html
14-10-2021
•

Els eurodiputats recolzen millorar l'intercanvi electrònic de dades judicials

https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2021/10/14/616866a9e5fdea49028b4633.html
15-10-2021
•

Llop apostarà per la tecnologia per migrar a una "Justícia intel·ligent
centrada en les dades"

https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2021/10/15/616996e4e5fdea89058b456e.html
Confilegal
11-10-2021
•

Cs registra una iniciativa al Congrés per avançar en la conciliació dels
professionals de la Justícia

https://confilegal.com/20211011-cs-registra-una-iniciativa-en-el-congreso-paraavanzar-en-la-conciliacion-de-los-profesionales-de-la-justicia/
14-10-2021
•

Llums i ombres de les mesures de Govern sobre lloguer: Els experts
reclamen el text normatiu per obrir un debat seriós

https://confilegal.com/20211014-luces-y-sombras-de-las-medidas-del-gobierno-sobrealquiler-los-expertos-reclaman-el-texto-normativo-para-abrir-un-debate-serio/
14-10-2021
•

Els concursos de creditors baixen el 13,1% anual, però creixen el 34,6%
respecte al setembre de 2019

https://confilegal.com/20211014-los-concursos-de-acreedores-descienden-el-131anual-pero-crecen-el-346-respecto-a-septiembre-de-2019/
14-10-2021
•

Condemnades per conducta abusiva Unión Fenosa i Gas Natural després
d'un recurs de la Fiscalia per les factures de llum basades en consums
estimats

https://confilegal.com/20211014-condenadas-por-conducta-abusiva-union-fenosa-ygas-natural-tras-un-recurso-de-la-fiscalia-por-las-facturas-de-luz-basadas-enconsumos-estimados/
15-10-2021
•

Tots els noms que avui sonen amb força per a la pròxima renovació del
Tribunal Constitucional

https://confilegal.com/20211015-todos-los-nombres-que-hoy-suenan-con-fuerza-parala-proxima-renovacion-del-tribunal-constitucional/
15-10-2021
•

El Govern reconeix que a l'elevar-se el SMI s'ha produït l'exclusió de
determinats nuclis familiars del benefici de justícia gratuïta

https://confilegal.com/20211015-el-gobierno-reconoce-que-al-elevarse-el-smi-se-haproducido-la-exclusion-de-determinados-nucleos-familiares-del-beneficio-de-justiciagratuita/

15-10-2021
•

El Congrés dona per bons els canvis del Senat a la Llei de l'Accés a
l'Advocacia i la Procura

https://confilegal.com/20211015-el-congreso-da-por-buenos-los-cambios-del-senadoa-la-ley-del-acceso-a-la-abogacia-y-la-procura/
16-10-2021
•

El Govern penalitza l'estalvi d'autònoms i treballadors al reduir les
aportacions dels plans de pensions

https://confilegal.com/20211016-el-gobierno-penaliza-el-ahorro-de-autonomos-ytrabajadores-al-reducir-las-aportaciones-de-los-planes-de-pensiones/
Blog Hay Derecho
13-10-2021
•

La tempesta perfecta que precedeix la Llei d'habitatge, per Sergio Nasarre
Aznar

https://www.hayderecho.com/2021/10/13/tormenta-perfecta-precede-ley-vivienda/
Ara.cat
13-10-2021
•

Més de 200.000 euros en multes per intentar evitar desnonaments

https://www.ara.cat/societat/mes-200-000-euros-multes-evitardesnonaments_1_4147218.html
14-10-2021
•

El TC ordena investigar possibles tortures policials al noi de la dessuadora
taronja

https://www.ara.cat/politica/tc-ordena-investigar-possibles-tortures-policials-noidessuadora-taronja_1_4147990.html
Regió 7
13-10-2021
•

El Tribunal Suprem anul·la una pena de 12 anys per la violació d’una menor

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/10/13/tribunal-supremanulla-pena-12-58296356.html
14-10-2021
•

Pacte entre el PSOE i el PP per renovar tots els òrgans excepte el Poder
Judicial

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/10/14/pacte-psoe-i-pp-per58352168.html
CCMA
14-10-2021
•

Nova pujada als autònoms de cara al 2022: entre 96 i 225 euros anuals

https://www.ccma.cat/324/nova-pujada-als-autonoms-de-cara-al-2022-entre-96-i-225euros-anuals/noticia/3123921/
El Economista
14-10-2021
•

Justícia impulsarà en 2022 el canvi dels jutjats de pau

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11430271/10/21/Justicia-impulsaraen-2022-el-cambio-de-los-juzgados-de-paz.html
Europa Press
15-10-2021
•

González-Trevijano, es perfila com a possible relleu natural a la presidència
del Tribunal Constitucional

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gonzalez-trevijano-perfila-posible-relevonatural-presidencia-tribunal-constitucional-20211015173644.html
El Independiente
15-10-2021
•

El PP controlarà el TC i el Govern, el Tribunal de Comptes

https://www.elindependiente.com/espana/2021/10/15/el-pp-controlara-el-tc-y-elgobierno-el-tribunal-de-cuentas/

