
 

 
INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 12-12-2021 – 18-12-2021 
 
1.-  BOE  
 
Dilluns 13 de desembre de 2021 
 

• Resolució de 9 de desembre de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es 
publica el Conveni entre el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació 
Digital, el Ministeri de Justícia i el Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Mercantils i Béns Mobles d'Espanya, per a el subministrament de dades 
relatives als procediments concursals a Espanya. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20561 
 
El Conveni té per objecte definir les condicions del subministrament d'informació de 
caràcter concursal i preconcursal per part del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils d'Espanya a la Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmica amb l'autorització 
del Ministeri de Justícia, per ser utilitzada als anàlisis econòmiques conjunturals i 
estructurals realitzades per aquesta Direcció General, determinant el subministrament 
de dades i preservant la confidencialitat, secret estadístic i protecció de dades. 
 

• Resolució de 2 de desembre 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, d'11 de novembre de 2021, relatiu a 
l'acreditació de les situacions de violència de gènere. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20570 
 
Es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, d'11 de novembre de 2021, 
relatiu a l'acreditació de les situacions de violència de gènere. Aquest acord té per 
objecte consensuar els procediments bàsics o pautes mínimes comunes per permetre 
l'acreditació, amb efectes administratius, de les situacions de violència de gènere en els 
termes de l'article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, a els efectes del que 
preveu l'article 23 de la mateixa. 
Aquesta acreditació tindrà eficàcia a tot el territori de l'Estat i facilitarà l'accés de les 
víctimes de violència de gènere als drets regulats al Capítol II «Drets laborals i 
prestacions de la Seguretat Social» de la Llei orgànica 1/2004 i a tots els drets , recursos 
i serveis reconeguts a la normativa estatal que els resulti d'aplicació, les disposicions 
normatives de caràcter sectorial dels quals contemplin i regulin l'accés a cadascun d'ells, 
incloent, entre els requisits exigits, l'acreditació de la situació de violència de gènere 
mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis 
d'acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració pública 
competent. 
 

• Resolució de 30 de novembre de 2021, de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, sobre el format de l'etiquetatge de l'electricitat. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20574 
 
S'aprova, en desenvolupament del que preveu l'annex II de la Circular 2/2021, de 10 de 
febrer, el format d'etiquetatge de l'electricitat recollit a l'annex a aquesta resolució, que 
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les comercialitzadores hauran d'incloure a les factures per informar sobre l'origen i 
l'impacte ambiental de l'electricitat consumida. 
D'acord amb el que disposa la disposició transitòria única de la Circular 2/2021, de 10 
de febrer, el format d'etiquetatge aprovat per aquesta resolució l'han de fer servir les 
comercialitzadores a partir del mes d'abril de 2022 en relació amb l'energia produïda a 
partir de l'1 de gener de 2021. 
 
Dimarts 14 de desembre de 2021 
 

• Ordre HFP/1395/2021, de 9 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre 
EHA/3851/2007, de 26 de desembre, per la qual s'aprova el model 576 
d'autoliquidació de l'impost especial sobre determinats mitjans de 
transport, i el model 06 de declaració de l'impost especial sobre 
determinats mitjans de transport, exempcions i no subjeccions sense 
reconeixement previ, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual 
s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres 
persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de 
presentació, l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es 
regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions 
censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, 
i l'Ordre HAC/171/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova el model 05, 
“Impost Especial sobre Determinats Mitjans de transport. Sol·licitud de no 
subjecció, exempció i reducció de la base imposable», i es determinen el 
lloc, la forma, el termini i el procediment per a la seva presentació. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20577 
 
Aquesta ordre inclou diverses modificacions de caràcter essencialment tècnic l'objectiu 
principal de les quals és l'actualització dels continguts i formes de presentació de 
determinades declaracions.  
Entrarà en vigor el dia 3 de gener de 2022 i serà aplicable per primer cop a la Declaració 
anual d'operacions amb terceres persones corresponent a 2021. Quant a la modificació 
de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments 
i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, 
declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de 
devolució, de naturalesa tributària entrarà en vigor l'1 de gener de 2023, i s'aplicarà a 
les autoliquidacions del model 303 corresponents a l'exercici 2023 i següents. 
 

• Reial Decret 1057/2021, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels 
cuidadors de les persones en situació de dependència. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20578 
 
Amb efectes a partir del 14 de desembre del 2021 es permet actualitzar anualment la 
base de cotització original de les persones cuidadores que redueixen la seva jornada i 
retribució per cuidar una persona dependent. També es beneficiaran aquelles persones 
que, per passar a tenir la condició de cuidadors/es de persones en situació de 
dependència, extingeixen una situació anterior de conveni especial amb la Seguretat 
Social i passen a subscriure el conveni especial de cuidadors/es no professionals 
persones en situació de dependència. 
El nou text modifica a més com es determina aquesta base de cotització original, prenent 
un període de referència més ampli per calcular-lo 
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Dimecres 15 de desembre de 2021 
 

• Llei Orgànica 10/2021, de 14 de desembre, de modificació de la Llei 
Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, per reconèixer el caràcter 
de tribunal consuetudinari i tradicional al Jutjat Privatiu d'Aigües d'Oriola 
(Alacant/Alacant ) i Pobles del seu Marc i al Tribunal del Comuner del Rollet 
de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20629 
 
Entrada en vigor: 16.12.2021 
 
Es reconeix el caràcter de tribunal consuetudinari i tradicional a l'anomenat Jutjat 
Privatiu d'Aigües d'Oriola i Pobles del seu Marc, així com a l'anomenat Tribunal del 
Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia. 
Es trasllada així a la LOPJ la resolució de les Corts Valencianes que va reconèixer els 
mèrits històrics i el dret del Jutjat Privatiu d'Aigües d'Oriola i Pobles del seu Marc 
(Redován, Bigastre, Jacarilla, Almoradí, Benijófar, Benejúzar, Algorfa, Callosa de 
Segura i Rafal) a què se li concedeixi el caràcter de tribunal consuetudinari 
Aquest Tribunal dirigeix i governa, en l'àmbit territorial indicat, tot allò relatiu al 
repartiment de l'aigua i a la gestió de la mateixa. Les aigües que governa són les que 
flueixen pel riu Segura així com les que flueixen per les seves sèquies, azarbes, 
escorretes, molins fariners, preses, embassaments i altres canals, a excepció dels 
Canals de Taibilla i el Canal de Trasvase Tajo-Segura , que depenen d'altres ens. Per 
tant, aquest jutjat controla la zona geogràfica del Baix Segura o administrativa del Baix 
Segura. Entre les seves funcions també s'inclouen les funcions de policia, vigilant la 
neteja del riu, obligant els molins hidràulics a finançar juntament amb els regants la 
neteja i conservació de les riberes del riu Segura. 
Des de fa molts anys, els representants d'aquest tribunal mil·lenari, el Jutjat Privatiu 
d'Aigües d'Oriola, pretenen que els diferents governs de l'Estat espanyol ho reconeguin 
com a tribunal consuetudinari, com estan reconeguts, ja fa anys, el Tribunal de les 
Aigües de València i el Consell d'Homes Bons de Múrcia. Aquest mateix objectiu pretén 
la recuperació del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia pels 
seus representants. 
Sobre això s'indica a l'exposició de motius que el Dret consuetudinari és el basat en la 
tradició o costums, típicament propi de les societats premodernes, si bé tota concepció 
del Dret se sustenta, en darrer terme, a les tradicions, costums, valors morals i 
convencionalismes de la societat que la va crear, i aquests quatre tribunals afavoreixen 
la participació de la ciutadania i constitueixen veritables tresors de patrimoni històric com 
a dipositaris antiquíssims duna identitat local i regional rellevants per a la cultura, els 
costums i la cohesió social de les zones on estan implantats. 
 

• Ordre PCM/1400/2021, de 14 de desembre, per la qual es publica l'Acord del 
Consell de Ministres de 14 de desembre de 2021, pel qual es modifica i es 
prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 30 de novembre de 2021 , pel 
qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i contagi 
per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre determinats països 
del sud d'Àfrica i els aeroports espanyols. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20637 
 
Es modifica l'apartat primer de l'Acord del Consell de Ministres de 30 de novembre de 
2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi 
per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre determinats països del sud de 
Àfrica i els aeroports espanyols, per afegir a la República de Malawi i a la República de 
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Zàmbia entre els països als quals s'apliquen les limitacions de vol regulades, de manera 
que queden inclosos els països següents: la República de Botswana, el Regne 
d'Eswatini, el Regne de Lesotho, la República de Malawi, la República de Moçambic, la 
República de Namíbia, la República de Sud-àfrica, la República de Zàmbia i la República 
de Zimbabwe. 
Es prorroga l'àmbit temporal de les previsions contingudes en aquest acord des de les 
00.00 hores del 16 de desembre de 2021 fins a les 24.00 hores del dia 29 de desembre 
de 2021. 
 

• LLEI 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, 
del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària. (BOE del 15 de desembre de 2021) 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20630 
 
Entrada en vigor: 16.12.2021. L'obligació d'inscripció de contractes alimentaris prevista 
a l'article 11 bis de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament 
de la cadena alimentària entrarà en vigor en el moment en què el registre estigui 
plenament operatiu, conforme a la seva norma de desenvolupament segons es disposa 
a la disposició final sisena (per al 01.01.2023). Les obligacions derivades del que 
disposa l'article 8.1 de la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena alimentària, per a les cooperatives o altres entitats 
associatives entraran en vigor als sis mesos de l'entrada en vigor de la present llei. 
Aquesta norma procedeix a la transposició completa al Dret intern de la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relativa a les 
pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses a la cadena de 
subministrament agrícola i alimentari. 
Els contractes alimentaris en vigor en el moment de publicació d'aquesta llei, incloses 
les seves pròrrogues i novacions, mantindran la seva validesa, si bé s'hauran d'adaptar 
en allò que no s'ajustin al que es disposa abans de l'1 de maig de 2022. 
Entre les modificacions introduïdes per aquesta Llei destaquen: 
• Prohibició de la venda a pèrdues a cap anella de la cadena 
Es duen a terme les modificacions necessàries que impedeixen la destrucció de valor a 
la cadena alimentària prohibint de manera expressa la venda amb pèrdues, preu de 
venda inferior al cost de producció, a l'operador immediatament posterior. 
L'incompliment té la consideració de venda deslleial. No obstant això, no es consideren 
deslleials les vendes amb pèrdues al públic dels aliments o productes alimentaris 
peribles que es trobin en una data propera a la seva inutilització sempre que es 
proporcioni informació clara d'aquesta circumstància als consumidors. 
• Ampliació de l'àmbit d'aplicació 
Cal destacar l'ampliació de l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, que va 
més enllà dels límits fixats inicialment per la legislació interna, i abandona la seva 
restricció a determinats tipus d'operadors en funció de certes característiques com el 
volum de negoci, restricció que permetia el·lusions no buscades pel legislador. Per això, 
a partir de l'entrada en vigor d'aquesta modificació passen a subjectar-se a la llei totes 
les relacions contractuals de la cadena, encara que es tracti de dues PIMES o no hi hagi 
una dependència jeràrquica especial, com fins ara s'exigia. D'aquesta manera, queda 
inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la norma el canal HORECA (hotels, restaurants i 
càterings). 
La norma passa a exigir exclusivament per sotmetre's a la normativa sobre contractació 
que es tracti d'un preu superior a un llindar que s'ha estimat raonable, que actualment 
són 2.500 euros d'acord amb la Llei 7/2012, del 29 d'octubre. 
• Regulació de l'àmbit d'aplicació internacional 
També s'amplia l'àmbit anterior. Per aplicació de la directiva, la norma passarà a ser 
aplicable a les relacions comercials entre un proveïdor i un comprador quan tots dos 
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siguin a Espanya o quan un estigui establert a Espanya i l'altre a un altre Estat membre, 
quan no sigui aplicable la legislació d'un altre Estat membre. De la mateixa manera, es 
preveu que, amb independència de la legislació que resulti aplicable, quan una de les 
parts tingui el seu establiment a Espanya i l'altra en un tercer Estat, sempre són 
aplicables les prohibicions contingudes a la nova Llei. règim sancionador específic. 
• Excepció a l'aplicació de la normativa de contractació 
Se n'exceptuen aquells casos en què per la pròpia idiosincràsia de la relació no es fa 
necessari afegir especials garanties a l'àmbit de la lliure conformació de la voluntat: que 
el pagament sigui al comptat en el moment del lliurament del bé o que, al cas de 
cooperatives i altres entitats similars, hi hagi acords previs que es puguin reputar 
equivalents al mateix contracte. 
• Incorporació d'un llistat de pràctiques abusives nou 
La norma incorpora un conjunt de conductes –algunes ja contemplades al nostre 
ordenament- que el legislador europeu ha considerat que en tot cas s'ha de tenir per 
abusives o que poden ser-ho en cas que no es pactin expressament per les parts de 
manera clara i sense ambigüitat en les relacions comercials, respectivament. 
Així, cal destacar els supòsits en què una de les parts del contracte alimentari exigeixi, 
a l'altra, pagaments que no estan relacionats amb la venda dels productes o que una de 
les parts del contracte alimentari cancel·li una comanda de productes agrícoles i 
alimentaris peribles dins dels 30 dies previs al moment assenyalat. 
També els casos en què s'exigeixi a una de les parts que pagui per la publicitat de 
productes o que el comprador cobri el proveïdor pel personal de condicionament dels 
locals. 
En un altre ordre de coses, la llei estableix que el Govern possibilitarà la contractació de 
dues potències elèctriques al llarg de l'any, discriminant l'època de reg i la de no reg, 
També modifica la Llei 11/2001, del 5 de juliol, per la qual es crea l'Agència Espanyola 
de Seguretat Alimentària (modificant l'art. 1 a), suprimint els arts. 6 a 9 i modificant-ne 
l'art. 10 i les disposicions addicionals primera i segona; i modifica el Reial decret 
66/2015, de 6 de febrer, pel qual es regula el règim de controls a aplicar per l'Agència 
d'Informació i Control Alimentaris, previstos a la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures 
per a millorar el funcionament de la cadena alimentària. 
La llei preveu la mediació quan no hi hagués acord entre proveïdor i comprador en la 
formalització, interpretació o compliment dels contractes alimentaris, que es realitzarà 
en els termes, en les condicions i amb els efectes previstos a la Llei 5/2012, de 6 de 
juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, i que s'estableixin 
reglamentàriament, garantint-se en tot cas un procediment neutral, imparcial, i on les 
parts intervinguin amb plena igualtat d'oportunitats. 
 

Dijous 16 de desembre de 2021 
 

• Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil, la llei 
hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels animals. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20727 
 
Entrada en vigor: 05.01.2022 
La reforma afecta, en primer lloc, el Codi civil, per establir el principi que la naturalesa 
dels animals és diferent de la naturalesa de les coses o els béns, principi que ha de 
presidir la interpretació de tot l'ordenament. 
Pel que fa a aquest Codi, es modifiquen els arts. 90 i 91, s'hi introdueix un art. 94 bis, 
s'introdueix una mesura 1a bis a l'art. 103, es modifica l'art. 333, s'hi incorpora un art. 
333 bis i es modifiquen els arts. 348, 355, 357, s'hi afegeixen dos paràgrafs segon i 
tercer a l'art. 404, es modifiquen els arts. 430, 431, 432, 437, 438, 460, 465, 499, 610, 
611, se suprimeix el paràgraf tercer de l'art. 612, s'hi afegeix un nou art. 914 bis, es 
modifica l'art. 1346, 1r, els arts. 1484, 1485, 1492, 1493 i 1864, 
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D'aquesta manera, juntament amb l'afirmació de l'actual article 333, segons el qual 
«totes les coses que són o poden ser objecte d'apropiació es consideren com a béns 
mobles o immobles», es concreta que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat. 
que no exclou que en determinats aspectes s'apliqui supletòriament el règim jurídic dels 
béns o les coses. Els animals estan sotmesos només parcialment al règim jurídic dels 
béns o coses, en la mesura que no hi hagi normes destinades especialment a regular 
les relacions jurídiques en què puguin estar implicats animals, i sempre que aquest 
règim jurídic dels béns sigui compatible amb la seva naturalesa de ser viu dotat de 
sensibilitat i amb el conjunt de disposicions destinades a protegir-les. 
Aquesta reforma pretén no només adequar el Codi Civil a la naturalesa veritable dels 
animals, sinó també a la naturalesa de les relacions, particularment les de convivència, 
que s'estableixen entre aquests i els éssers humans. Per això, s'introdueixen a les 
normes relatives a les crisis matrimonials preceptes destinats a concretar el règim de 
convivència i cura dels animals de companyia. Així, es preveu el pacte sobre els animals 
domèstics i se senten els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió 
de qui lliurar la cura de l'animal, atenent el seu benestar. 
Així mateix, s'hi incorporen disposicions en matèria de successions, relatives a la 
destinació dels animals en cas de defunció del propietari, que, en absència de voluntat 
expressa del causahavent, també han d'articular previsions sobre la base del criteri de 
benestar dels animals. 
D'altra banda, atenent a l'enllaç existent i la concurrència entre els maltractaments a 
animals i la violència domèstica i de gènere i el maltractament i abús sexual infantil, es 
preveuen limitacions a la guarda i custòdia en casos d'antecedents per maltractament 
animal exercit com a forma de violència o maltractament psicològic contra aquells. 
També es reforma la Llei Hipotecària, mitjançant la modificació de l'apartat primer de 
l'article 111 de la Llei Hipotecària, per impedir que s'estengui la hipoteca als animals 
col·locats o destinats a una finca dedicada a l'explotació ramadera, industrial o d'esbarjo 
i es prohibeix pacte d'extensió de la hipoteca als animals de companyia. 
A més, es reforma de la LEC, modificant l'article 605, per declarar absolutament 
inembargables els animals de companyia en atenció a l'especial vincle d'afecte que els 
lliga amb la família amb què conviuen. Aquesta previsió regeix sense perjudici de la 
possibilitat d'embargar les rendes que aquests animals puguin generar. 
També es modifica el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 771 i l'apartat 4 de l'article 
774 
Finalment, s'estableix que les disposicions d'aquesta Llei s'entenen sens perjudici de la 
conservació, la modificació i el desenvolupament per part de les comunitats autònomes 
dels drets civils, forals o especials, allà on existeixin. 
 

• Correcció d'errades del Reial decret 1052/2021, de 30 de novembre, de 
creació de cinquanta-sis unitats judicials corresponents a la programació 
de 2021 i de quatre places de jutge d'adscripció territorial. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20729 
 
Es corregeix l’errada, per la qual no s’havia insertat un annex XIII amb el llistat dels 
nous Jutjats de Violència sobre la Dona 
 

• Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Justícia, 
per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de l'Administració 
de Justícia, pel qual es formalitzen els criteris de distribució, el repartiment 
resultant per a les comunitats autònomes del crèdit assignat l'any 2021 pel 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i es formalitzen els compromisos 
financers resultants. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20786 
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Es fa públic l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració de Justícia, pel qual es 
formalitzen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les 
comunitats autònomes, del crèdit assignat l'any 2021 pel Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència al Ministeri de Justícia 
S'enumeren els projectes i els criteris de repartiment de quantitats per a cadascun, amb 
concreció de les mateixes 
En particular, a Catalunya li correspon la suma de 9.074.948, del subtotal (àmbit CC.AA.) 
amb competències assumides per import total de 63.304.990 
S'estableixen fites i objectius a aconseguir, amb el calendari corresponent. 
Així mateix, s'indica que serà obligatori que els crèdits estiguin compromesos abans del 
31 de desembre del 2022 i totalment executats abans del 30 novembre del 2023 per al 
projecte 0 i 31 de desembre del 2023 per a la resta de projectes. 
D'altra banda, s'indiquen les obligacions que han de complir, sobre això, les comunitats 
autònomes objecte de la present transferència, i si escau el Ministeri de Justícia 
 
Divendres 17 de desembre de 2021 
 

• Correcció d'errades de la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es 
modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena alimentària. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20809 
 
Es corregeixen errades de l’apartat 4, número 2 de l’article únic. 
 

• Ordre ICT/1408/2021, de 14 de desembre, per la qual es modifica l'article 47 
de l'Ordre de 28 de maig de 2001, del Ministeri d'Economia, per la qual 
s'estableixen els procediments aplicables per a les declaracions 
d'inversions exteriors i la liquidació, així com els procediments per a la 
presentació de memòries anuals i d’expedients d’autorització. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20816 
 
Entrada en vigor 18.12.2021 
Els apartats 2 i 4 de l'article 47 de l'Ordre indicada es modifiquen, de manera que les 
declaracions tindran caràcter anual, s'efectuaran al model imprès D-6 i es dirigiran a la 
Direcció General de Comerç Internacional i Inversions durant el mes de gener de cada 
any, reflectint la situació dels dipòsits o comptes de valors a 31 de desembre de l'any 
anterior, sempre que la participació de l'inversor sigui igual o superior al 10 per 100 del 
capital, o dels drets de vot, de la societat en què es manté la inversió. Així mateix, s'han 
de declarar al Registre d'Inversions les operacions indicades a l'article 41.1 a) d'aquesta 
Ordre quan la participació de l'inversor sigui igual o superior al 10 per 100 del capital, o 
dels drets de vot, de la societat en què es realitza la inversió abans o després de 
l’operació. 
 
Dissabte 18 de desembre de 2021 
 

• Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Comerç, 
per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 
2021, pel qual es modifica l'Acord de 15 de juny de 2021, pel que s’estableix 
el funcionament del Fons de recapitalització d’empreses afectades per la 
COVID-19, FCPJ 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20880 
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Durant els primers mesos de funcionament del Fons, la normativa del qual es modifica, 
s'ha identificat l'existència de companyies que han vist els seus nivells de solvència 
seriosament afectats per la pandèmia COVID-19 i requereixen finançament d'últim 
recurs, la situació del qual encaixa al Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal 
destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, 
aprovat el 19 de març de 2020, i les seves successives modificacions, així com en 
l'objecte i la filosofia del Fons, però, però , no compleixen tots els criteris d'elegibilitat de 
l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021. 
Els desajustos identificats afecten l'exigència que l'empresa sol·licitant del suport públic 
temporal (i) hagi patit una reducció de l'import net de la xifra de negocis el 2020 en més 
d'un 20% respecte del 2019 a nivell individual i, en el seu cas, consolidat; (ii) hagi patit 
un deteriorament en l'estructura de capital, entesa com la ràtio de patrimoni net respecte 
de deute financer net, entre el 2019 i el 2020 a nivell individual i, si escau, consolidat; 
(iii) no tingui la consideració d'empresa en crisi el 31 de desembre de 2019, en els termes 
establerts per l'article 2 (18) del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 
de juny de 2014 o (iv) tingui un import net de la xifra de negocis anual a nivell consolidat 
el 31 de desembre del 2019 entre 15 i 400 milions d'euros, segons informe d'auditoria 
dels seus comptes anuals el 31 de desembre del 2019. 
Així mateix, s'han identificat altres desajustos que afecten l'inici del procediment per a la 
utilització del Fons, l'import mínim del suport públic temporal per beneficiària, la 
destinació dels fons objecte d'aquest suport públic i els límits a l'import màxim del suport 
quan aquest es materialitzi a través d'instruments de deute. 
Per tot això, es modifica l'Acord de Consell de Ministres de 15 de juny del 2021, pel qual 
s'estableix el funcionament del Fons de recapitalització d'empreses afectades per la 
COVID-19 F.C.P.J. 
La modificació de l'annex II de l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021 
també afecta totes les sol·licituds que, havent-se presentat amb anterioritat al 
començament de l'eficàcia de la present modificació, no hagin estat encara resoltes. 
Si la sol·licitud ja ha estat resolta, l'empresa podrà presentar una ampliació o modificació 
de la seva sol·licitud adaptada a les noves condicions recollides a la present modificació. 
La nova sol·licitud serà resolta d'acord amb les noves condicions, tenint en compte el 
suport que ja s'hagués aprovat. 
La concessió de suports basant-se en les modificacions introduïdes a l'apartat primer 
del present Acord de Consell de Ministres queda supeditada a l'autorització expressa de 
la Comissió Europea. 
 
2.  DOGC  
 
Dimecres 15 de desembre de 2021 
 

• RESOLUCIÓ EMT/3698/2021, de 12 de desembre, per la qual es fa pública 
la tercera convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes 
de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la 
COVID-19 (ref. BDNS 599943). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916185 
 
Es fa pública la tercera convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes 
de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en 
relació amb els empresaris, els professionals i les empreses següents: 
a) Els empresaris o els professionals i les empreses que preveu la base 3.1.a) de les 
bases reguladores aprovades per l'Ordre EMT/223/2021, de 30 de novembre (DOGC 
núm. 8556, de 2.12.2021). 
b) Els empresaris o els professionals previstos a la base 3.1.b) de les bases reguladores 
aprovades per la citada Ordre EMT/223/2021. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916185


 

c) Els grups consolidats previstos a la base 3.1.c) de les bases reguladores aprovades 
per la citada Ordre EMT/223/2021. 
d) Les entitats en règim d'atribució de rendes que preveu la base 3.1.d) de les bases 
reguladores aprovades per la citada Ordre EMT/223/2021. 
 
Dijous 16 de desembre de 2021 
 

• DECRET LLEI 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les directives 
(UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de 
continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916297 
 
Entrada en vigor: 01.01.2022 
Els contractes conclosos abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es regiran 
íntegrament per les normes vigents en el moment de la seva conclusió. Les normes del 
present Decret llei s'apliquen al subministrament de continguts i serveis digitals que es 
produeixin a partir de la data de la seva entrada en vigor (01.01.2022). L'article 621-70 
només és aplicable als contractes conclosos a partir d'aquesta mateixa data. 
Mitjançant aquest decret llei es transposen les directives (UE) del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de maig de 2019: la 2019/770, relativa a determinats aspectes dels 
contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, i la 2019/771, relativa a 
determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns. Aquestes directives 
europees preveuen que les normes nacionals resultants de la seva transposició s'han 
d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 als contractes conclosos a partir d'aquesta data 
i, en relació amb els continguts o serveis digitals –llevat d'alguna excepció, com ara la 
referida a la modificació prevista en l'article 621-70–, també als subministrats a partir 
d'aquesta data encara que s'haguessin contractat abans. Atesa la urgència de complir 
amb la data de transposició s’utilitza el decret llei per a la transposició. Així, aquest 
Decret llei regula el règim jurídic de la conformitat en el contracte de compravenda i el 
del lliurament i la conformitat en el contractes de subministrament de continguts i serveis 
digitals. 
La nova regulació gira entorn de les obligacions del venedor o subministrador de 
continguts i serveis digitals pel que fa a la conformitat al contracte, el lliurament o 
subministrament, els remeis de les parts contractuals i la modificació dels continguts o 
dels serveis digitals. L'àmbit subjectiu d'aplicació de les directives es limita als contractes 
de consum però, sens perjudici de determinades normes que sí que són específiques 
per als contractes conclosos amb consumidors. En aquesta línia, la secció primera del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya generalitza les seves regles a qualsevol 
contractant, amb el benentès que aquelles només tenen caràcter imperatiu quan hi 
intervé un consumidor. Es tracta, en realitat, d'una semi-imperativitat perquè sempre ha 
d'ésser possible el pacte en contrari en benefici seu. 
La correcta integració de la Directiva (UE) 2019/771 en la regulació preexistent ha exigit 
fer modificacions de diferent abast. Així, es dicten normes precises com, per exemple, 
en relació amb els criteris de conformitat, els efectes de la notificació, els remeis dels 
contractants o el coneixement i el pacte d'exclusió d'algun dels requisits sobre la 
conformitat. També ha estat necessari introduir regles noves pel que fa a la suspensió 
del termini de responsabilitat del venedor o, a propòsit dels drets de propietat intel·lectual 
de tercers en la compravenda de consum, en la conformitat jurídica. Excepcionalment 
s'ha suprimit completament alguna regla prèvia perquè era contrària a la directiva, com 
ara la que preveia la correcció del compliment a iniciativa del venedor de l'antic l'article 
621-39. A més, s'ha redefinit l'objecte de la compravenda per a incloure expressament 
els béns immaterials que no són drets, com ara el software, i que tampoc no estan 
expressament esmentats en l'article 511-1 i 2 del llibre cinquè. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916297


 

Però, en canvi, la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de Catalunya 
ha exigit incorporar una regulació de bell nou, sens perjudici d'incloure una remissió a 
les normes de la secció primera sempre que això sigui compatible amb la naturalesa del 
contracte. Cal assenyalar que la contraprestació a l'ús dels continguts o serveis digitals 
pot consistir a facilitar dades personals en els termes que imposa el Reglament (UE) 
2016/679. No es preveu expressament, però tampoc no es descarta, que les dades 
siguin d'un altre tipus i, llavors, existirà contracte onerós sempre que es compleixin tots 
els requisits d'acord amb les normes generals relatives als elements i la formació del 
contracte aplicables a Catalunya. A més, sempre que l'adquirent dels serveis o 
continguts digitals revoqui el consentiment al tractament de les dades que facilita, 
d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el subministrador pot desistir de continuar 
prestant el servei. 
Específicament, cal indicar que --pel que fa als terminis de garantia i responsabilitat-- el 
legislador europeu deixa marge al legislador nacional per a intervenir en els terminis de 
garantia i de responsabilitat. En la Directiva (UE) 2019/771, el venedor respon de la 
manca de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, tant si és en un 
o en diferents actes de subministrament, i que es manifesti en el termini de dos anys. 
És així fins i tot si es tracta de béns intel·ligents, és a dir, béns que incorporen elements 
digitals. Els estats poden mantenir o adoptar terminis que vagin més enllà d'aquests dos 
anys i ara a Catalunya aquest termini s'estableix en tres anys. La regulació europea 
protegeix el consumidor, en relació amb el lliurament de béns amb elements digitals amb 
subministrament continuat quan el contracte té una durada inferior als dos anys perquè, 
en aquest cas, el termini de garantia s'estén a dos anys o més, segons decideixin 
ampliar-lo els estats membres. En el dret català, en l'actualitat, aquest termini s'estén 
als tres anys, sense distingir si el contracte és de consum o no ho és. Si en aquest tipus 
de béns els continguts digitals són de subministrament continuat al llarg de més de tres 
anys, el venedor respon per qualsevol defecte que es produeixi o manifesti al llarg de 
tot el període contractual. 
En la compravenda de consum només s'admet el pacte de reducció del termini quan 
l'objecte és un bé de segona mà, però en cap cas el termini pot ser inferior a un any. 
Pel que fa als contractes de continguts o serveis digitals que se subministren en un únic 
acte o en un seguit d'actes individuals, s'adopta una regulació lleugerament diferent. La 
norma europea estableix que no hi ha termini de conformitat, però els estats membres 
sí que el poden imposar. En aquest cas, el termini no pot ésser inferior a dos anys a 
partir de cada acte de lliurament. Aquest termini de dos anys és també el que preveu 
ara el dret català. Si el subministrament d'elements digitals és continu, el termini de 
responsabilitat coincideix amb la durada del contracte. 
Quant a la notificació de la manca de conformitat cal destacar que la introducció o el 
manteniment en els drets nacionals d'un termini de notificació per denunciar la manca 
de conformitat, com a requisit perquè el consumidor pugui fer valer els seus drets, té 
una regulació diferent en totes dues directives. La Directiva (UE) 2019/771 no imposa 
aquest deure, però la Directiva (UE) 2019/770 prohibeix expressament que l'exercici 
dels drets del consumidor depengui de la notificació al subministrador dels continguts o 
serveis digitals. Per coherència, es prescindeix d'aquest requisit. Això no obstant, atès 
que en la regulació del contracte de compravenda la notificació té la funció d'informar el 
venedor de la manca de conformitat, s'introdueix l'exigència que el comprador hagi 
d'indemnitzar els danys que li causi una notificació retardada, en els termes previstos 
per l'article 621-29. 
D’altra banda, pel que fa a les presumpcions de manca de conformitat, la Directiva (UE) 
2019/771 ofereix als estats membres la possibilitat d'ampliar la presumpció iuris 
tantum de preexistència de la manca de conformitat en el moment del lliurament. L'any 
previst en aquesta directiva per als contractes de consum ha obligat a modificar el 
termini de sis mesos i, com a regla general, el legislador català amplia ara a dos anys. 
Quant al subministrament de continguts i serveis digitals en actes individuals de 
lliurament, el termini d'un any previst en la Directiva (UE) 2019/770 és immodificable. Si 



 

el subministrament d'elements digitals (incorporats o no en béns) és continuat, la 
presumpció regeix durant tot el termini de responsabilitat del venedor o subministrador, 
això és, durant tot el temps en què l'objecte de la prestació roman en llur esfera 
d'influència. En els contractes de consum, les parts no poden excloure aquestes 
presumpcions ni els terminis previstos legalment per fer-les valer. 
Per últim pel que fa als terminis d'exercici dels remeis previstos en la legislació catalana, 
cal advertir que les dues directives distingeixen entre terminis de responsabilitat i 
terminis de prescripció dels remeis concrets a disposició del consumidor, però la 
regulació tant de la durada com de la determinació dels dies a quo del termini d'exercici 
dels remeis es deixa a la consideració dels estats membres. El legislador català no ha 
considerat convenient introduir cap modificació respecte de la regulació precedent, de 
manera que el termini de prescripció continua essent de tres anys a comptar des de la 
manifestació de la manca de conformitat, termini que permet folgadament l'exercici dels 
drets reconeguts als consumidors, tal com exigeixen les dues directives objecte de 
transposició. En determinats casos, aquest termini és de caducitat. 
El Decret llei modifica els articles 621-2, 621-3, 621-10, 621-20, 621-21, 621-23, 621-
24, 621-25, 621-26, 621-27, 621-28, 621-29, 621-30, 621-37, 621-38, 621-39, 621-40, 
621-41, 621-42, 621-43 i 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya. 
D’altra banda, incorpora una secció quarta al capítol I del títol II del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, titulada « Subministrament de continguts i serveis digitals » que es 
desplega amb el següent articulat: articles 621-67 a 621-78 
 
 
3.-  DOUE 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
 
5.-  INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
14-12-2021 
 



 

• INFORME d’execució del Pla de Recuperació. 
 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
214.aspx#informe 
 

• ACORD pel qual es modifica i es prorroga l'Acord del Consell de Ministres 
de 30 de novembre del 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals 
per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació 
dels vols entre determinats països del sud d’Àfrica i els aeroports 
espanyols. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
214.aspx#transportes_limitaciones 
 
17-12-2021 
 

• REIAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures complementàries de 
caràcter urgent per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions 
volcàniques i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211
217.aspx#presireconstruccion 
 
Acords del Govern de la Generalitat  
14-12-2021 
 

• El Govern aprova un decret llei per millorar la protecció dels drets dels 
consumidors de serveis o continguts digitals 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/416624/govern-aprova-decret-llei-millorar-
proteccio-dels-drets-dels-consumidors-serveis-continguts-digitals 
 

• El Govern inicia la tramitació de la llei trans* catalana 
 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/416626/govern-inicia-tramitacio-llei-trans-catalana 
 

• El Govern impulsa la futura Llei del patrimoni cultural immaterial català i de 
l'associacionisme cultural 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/416628/govern-impulsa-futura-llei-del-patrimoni-
cultural-immaterial-catala-lassociacionisme-cultural 
 

• La nova llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pren forma 
amb l'aprovació de la memòria preliminar 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/416627/nova-llei-lescola-dadministracio-publica-
catalunya-pren-forma-laprovacio-memoria-preliminar 
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Notícies de premsa: 
 
Departament de Justícia 
13-12-2021 
 

• La consellera Ciuró anuncia la creació d'un registre de violència masclista 
i familiar "perquè totes les víctimes comptin" 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=427869 
 
13-12-2021 
 

• Una tesi sobre justícia restaurativa en els casos de violència de gènere 
guanya el primer premi de l'Observatori Català de la Justícia en Violència 
Masclista 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=427884 
 
16-12-2021 
 

• Justícia incrementa un 52% el pressupost destinat a la mediació i els 
mètodes alternatius de resolució de conflictes 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=427991 
 
Agència Tributària de Catalunya 
13-12-2021 
 

• Les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya no obriran els dies 24 i 31 
de desembre 

 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20211213-24-31-desembre 
 
15-12-2021 
 

• Publicades 17 consultes de l'impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats 

 
http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-211215-ITPAJD 
 
16-12-2021 
 

• L’assistent virtual de l’Agència incorpora informació sobre embargaments 
 
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20211216-xat-embargaments 
 
CGPJ 
13-12-2021 
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• Les víctimes i les denúncies per violència masclista augmenten el tercer 
trimestre de l'any al voltant del 5 per cent respecte al mateix període del 
2020. 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-victimas-y-las-
denuncias-por-violencia-machista-aumentan-en-el-tercer-trimestre-del-ano-en-torno-al-
5-por-ciento-con-respecto-al-mismo-periodo-de-2020- 
 
13-12-2021 
 

• El Tribunal Suprem fixa que el recurs de cassació compleix l'exigència de 
revisió per un tribunal superior que estableix la doctrina del TEDH en cas 
de sentències sobre sancions administratives greus 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-fija-que-el-recurso-de-casacion-cumple-la-exigencia-de-revision-por-un-
tribunal-superior-que-establece-la-doctrina-del-TEDH-en-el-caso-de-sentencias-sobre-
sanciones-administrativas-graves 
 
14-12-2021 
 

• L'Audiència Nacional ratifica l'Ordre que exigeix la quarantena a viatgers 
de Sud-àfrica i vuit països més davant nova variant COVID 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
Nacional-ratifica-la-Orden-que-exige-la-cuarentena-a-viajeros-de-Sudafrica-y-otros-
ocho-paises-ante-nueva-variante-COVID 
 
14-12-2021 
 

• El CGPJ lliura aquest dimecres els IX Premis a la Qualitat de la Justícia 
 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-entrega-este-
miercoles-los-IX-Premios-a-la-Calidad-de-la-Justicia 
 
15-12-2021 
 

• El TSJA no ratifica l'ordre relativa al certificat COVID per a l'accés a l'espai 
interior d'establiments d'hostaleria i lleure en incloure-hi els treballadors 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJA-no-
ratifica-la-orden-relativa-al-certificado-COVID-para-el-acceso-al-espacio-interior-de-
establecimientos-de-hosteleria-y-ocio-al-incluir-en-la-misma-a-los-trabajadores 
 
16-12-2021 
 

• El Tribunal Suprem deixa en suspens els recursos sobre les reclamacions 
dels accionistes del Banco Popular fins que el TJUE dicti sentència 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-deja-en-suspenso-los-recursos-sobre-las-reclamaciones-de-los-accionistas-
del-Banco-Popular-hasta-que-el-TJUE-dicte-sentencia 
 
16-12-2021 
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• El CGPJ posa a disposició de la carrera judicial un conjunt d'aplicacions 
informàtiques basades en la intel·ligència artificial i el Machine learning 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-a-
disposicion-de-la-Carrera-Judicial-un-conjunto-de-aplicaciones-informaticas-basadas-
en-la-inteligencia-artificial-y-el--machine-learning- 
 
16-12-2021 
 

• El CGPJ acorda especialitzar sis jutjats penals per a l'enjudiciament i 
l'execució d'assumptes de violència sobre la dona 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-acuerda-
especializar-seis-juzgados-de-lo-penal-para-el-enjuiciamiento-y-ejecucion-de-asuntos-
de-violencia-sobre-la-mujer 
 
Ministeri de Justícia 
13-12-2021 
 

• El Ple del Consell Mèdic Forense es reuneix per abordar el nou protocol 
d’actuació davant la violència sexual 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/El-Pleno-del-Consejo-M%C3%A9dico-Forense-se-re%C3%BAne-para-
abordar-el-nuevo-protocolo-de-actuaci%C3%B3n-ante-la-violencia-sexual 
 
13-12-2021 
 

• Llop: “La justícia restaurativa contribueix a societats més democràtiques” 
 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/conferencia-ministros 
 
14-12-2021 
 

• El pla de xoc de nacionalitat 2021 resol més de 160.000 expedients de 
nacionalitat per residència 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/211214-NP-El-plan-de-choque-de-nacionalidad-2021-resuelve-mas-160000-
expedientes-por-residencia 
 
15-12-2021 
 

• Llop presideix l'acte de presa de possessió del secretari d'Estat de Justícia, 
de la subsecretària i del secretari general per a la Innovació i la Qualitat del 
Servei Públic de Justícia 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/211215-NP-Acto-de-toma-de-posesion 
 
16-12-2021 
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• El Ple de la Comissió Nacional per a l'ús forense de l'ADN aprova nous 
formularis de consentiment informat previstos a la recent Llei de protecció 
de dades 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/211216-NP-Pleno-de-CNUFADN 
 
17-12-2021 
 

• Llop clausura la presentació de dues guies per ajudar dones amb 
discapacitat visual o amb sordceguesa a accedir a la Justícia 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/211217-FN-Llop-en-la-presentacion-de-las-guias-para-mujeres-con-
discapacidad-visual-y-sordoceguera 
 
Tribunal Constitucional 
15-12-2021 
 

• El Ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat rebutjar les 
recusacions plantejades contra els magistrats Espejel i Arnaldo 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_113/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20113-2021.pdf 
 
CNMC 
15-12-2021 
 

• La CNMC informa sobre l'Avantprojecte de Llei de Ciberseguretat 5G 
 
https://www.cnmc.es/prensa/ipn-ciberseguridad-5G-20211215 
 
16-12-2021 
 

• La CNMC sanciona Telefónica i Opera per l'ús indegut de números 902 
 
https://www.cnmc.es/prensa/sancion-902-20211216 
 
17-12-2021 
 

• La CNMC estableix una sèrie d'obligacions per actuar davant de les 
ocupacions indegudes de conductes i pals 

 
https://www.cnmc.es/prensa/ocupaciones-irregulares-conductos-20211217 
 
Colegio de Registradores de España 
15-12-2021 
 

• Les constitucions d'empreses al novembre augmenten el 7,7% anual 
 
https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-empresas-en-noviembre-
aumentan-el-7-7-anual?redirect=%2F 
 
ICAB 
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15-12-2021 
 

• L'ICAB reivindica la necessitat de reforçar el principi de transparència per 
aportar més seguretat jurídica al consumidor que recorre als crèdits 
revolving 

 
https://www.icab.es/ca/actualitat/noticies/noticia/NOTA-DE-PREMSA-LICAB-reivindica-
la-necessitat-de-reforcar-el-principi-de-transparencia-per-aportar-mes-seguretat-
juridica-al-consumidor-que-recorre-als-credits-revolving/ 
16-12-2021 
 

• El I Congrés sobre Crèdit Revolving conclou amb una clara petició al 
legislador: és essencial regular degudament aquesta matèria per evitar la 
gran litigiositat generada amb la STS 4/03/2020 

 
https://www.icab.cat/ca/actualitat/noticies/noticia/NOTA-DE-PREMSA-El-I-Congres-
sobre-Credit-Revolving-conclou-amb-una-clara-peticio-al-legislador-es-essencial-
regular-degudament-aquesta-materia-per-evitar-la-gran-litigiositat-generada-amb-la-
STS-4-03-2020/ 
 
16-12-2021 
 

• L’Associació Intercol·legial organitza les Jornades Intercol·legials 2021 on-
line 

 
https://www.icab.cat/ca/actualitat/noticies/noticia/LAssociacio-Intercollegial-organitza-
les-Jornades-Intercollegials-2021-on-line/ 
 
CGPE 
17-12-2021 
 

• El Consell General de Procuradors d'Espanya estrena nou logo i canvia la 
seva imatge corporativa 

 
https://www.cgpe.es/el-consejo-general-de-procuradores-de-espana-estrena-nuevo-
logo-y-cambia-su-imagen-corporativa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
Ara.cat 
11-12-2021 
 

• Barrientos insta els nous jutges a utilitzar el català 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590642
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11-12-2021 
 

• Colau limita encara més d’allotjaments turístics els pisos turístics al centre 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590642
77&newsDate=1639177200&sig=58cacae18a4bfb09f093daa4c752613a0a88dc583172
c1e4591bfdb6fd911c4a 
 
14-12-2021 
 

• Teletreball: una eina injusta per a les dones 
 
https://www.ara.cat/estils/teletreball-eina-injusta-dones_130_4210953.html 
 
14-12-2021 
 

• Les entitats necessiten 1.400 pisos urgentment per poder atendre els 
col·lectius vulnerables 

 
https://www.ara.cat/societat/habitatge/entitats-necessiten-1-400-pisos-urgentment-
atendre-col-lectius-vulnerables_1_4212011.html 
 
14-12-2021 
 

• El PSOE impedeix que el Congrés tramiti la llei d'habitatge de les entitats 
 
https://www.ara.cat/societat/psoe-impedeix-congres-tramiti-llei-d-habitatge-
entitats_1_4212269.html 
 
15-12-2021 
 

• Colau compra 50 locals buits per diversificar el comerç dels barris 
 
https://www.ara.cat/societat/barcelona/colau-comprara-50-locals-intervenir-l-oferta-
comercial-dels-barris_1_4212633.html 
 
15-12-2021 
 

• L'acord ERC-PSOE per l'audiovisual preveu "un mínim" de 15 milions 
d'euros per a la producció en llengües cooficials 

 
https://www.ara.cat/politica/erc-psoe-tanquen-acord-llei-l-audiovisual_1_4212777.html 
 
El Punt Avui 
11-12-2021 
 

• Obriran una oficina per fer denúncies contra el racisme 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590641
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13-12-2021 
 

• Barcelona suma dos solars i edificis per fer 203 pisos socials 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2070964-barcelona-suma-dos-
solars-i-edificis-per-fer-203-pisos-socials.html 
14-12-2021 
 

• La pandèmia aguditza la pobresa 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2071591-la-pandemia-aguditza-la-
pobresa.html 
 
15-12-2021 
 

• Llum i subministraments comprometen l’economia 
 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2072051-llum-i-
subministraments-comprometen-l-economia.html 
 
15-12-2021 
 

• L’IPC a Catalunya bat un nou rècord i la taxa interanual se situa en el 5,3% 
al novembre 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2072311-l-ipc-a-catalunya-
bat-un-nou-record-i-la-taxa-interanual-se-situa-en-el-5-3-al-novembre.html 
 
15-12-2021 
 

• La constitució d’empreses a Catalunya augmenta un 3,6% anual al 
novembre 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2072464-la-constitucio-d-
empreses-a-catalunya-augmenta-un-3-6-anual-al-novembre.html 
 
15-12-2021 
 

• Mor el fiscal en cap del Suprem, Juan Ignacio Campos 
 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2072527-mor-el-fiscal-en-cap-del-
suprem-juan-ignacio-campos.html 
 
15-12-2021 
 

• El govern espanyol prorrogarà la rebaixa d’impostos de la factura de la llum 
el primer trimestre de 2022 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2072318-el-govern-espanyol-
prorrogara-la-rebaixa-d-impostos-de-la-factura-de-la-llum-el-primer-trimestre-de-
2022.html 
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16-12-2021 
 

• Manuel Castells deixa el govern de coalició 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2072948-manuel-castells-deixa-el-
govern-de-coalicio.html 
 
17-12-2021 
 

• Tots els contactes estrets de positius hauran d’aïllar-se a partir de la 
setmana vinent encara que estiguin vacunats 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2073251-tots-els-contactes-estrets-
de-positius-hauran-d-aillar-se-a-partir-de-la-setmana-vinent-encara-que-estiguin-
vacunats.html 
 
El País 
11-12-2021 
 

• Criptomonedes: solució o problema?, per Antonio Carrascosa, director de la 
Càtedra d'Estabilitat Financera de la Universitat de Navarra i José García 
Montalvo, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
https://elpais.com/economia/2021-12-11/criptomonedas-solucion-o-problema.html 
 
12-12-2021 
 

• Els despatxos d'advocats xinesos s'obren pas a Espanya 
 
https://elpais.com/economia/negocios/2021-12-12/los-despachos-de-abogados-chinos-
se-abren-paso-en-espana.html 
 
13-12-2021 
 

• El Govern fa campanya a favor dels restauradors mentre desaconsella els 
sopars de Nadal 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-13/el-govern-hace-campana-a-favor-de-
los-restauradores-mientras-desaconseja-las-cenas-de-empresa-de-navidad.html 
 
14-12-2021 
 

• Els jutges no veuen provat el cartel del torró i anul·len les multes de la 
CNMC 

 
https://elpais.com/economia/2021-12-14/los-jueces-no-ven-probado-el-cartel-del-
turron-y-anulan-las-multas-de-la-cnmc.html 
 
14-12-2021 
 

• El Govern deixa mans lliures a Felip VI per decidir si el rei Joan Carles torna 
a Espanya 
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https://elpais.com/espana/2021-12-14/el-gobierno-deja-manos-libres-a-felipe-vi-para-
decidir-si-el-rey-juan-carlos-vuelve-a-espana.html 
 
14-12-2021 
 

• El Tribunal Constitucional retarda els casos més divisius 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7592764
37&newsDate=1639436400&sig=a20ffba2528c3487ee3426f95c76dbe7e0ec49b06727
9605ccb5e2278ed2e3f0 
 
14-12-2021 
 

• 10.000 persones viuen a pisos d'entitats socials davant la manca 
d'habitatge públic a Catalunya 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-14/10000-personas-viven-en-pisos-de-
entidades-sociales-ante-la-falta-de-vivienda-publica-en-cataluna.html 
 
15-12-2021 
 

• El Suprem multa amb un milió el Banco Santander per un cas de blanqueig 
de capitals comès pel Popular 

 
https://elpais.com/economia/2021-12-15/el-supremo-multa-con-un-millon-al-banco-
santander-por-un-caso-de-blanqueo-de-capitales-cometido-por-el-popular.html 
 
16-12-2021 
 

• El preu del lloguer cau un 4,8% a Barcelona el primer any de regulació 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-16/el-precio-alquiler-cae-un-48-en-
barcelona-el-primer-ano-de-regulacion.html 
 
16-12-2021 
 

• La justícia autoritza les Balears a exigir als sanitaris tres proves setmanals 
de Covid si no demostren que estan vacunats 

 
https://elpais.com/sociedad/2021-12-16/la-justicia-autoriza-a-baleares-a-exigir-a-los-
sanitarios-tres-pruebas-semanales-de-covid-si-no-demuestran-que-estan-
vacunados.html 
 
16-12-2021 
 

• Sanitat autoritza la dosi de record per a més grans de 40 anys 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-12-16/sanidad-autoriza-la-dosis-de-recuerdo-para-
mayores-de-40-anos.html 
 
16-12-2021 
 

• La població a Espanya cau per primera vegada des del 2016 
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https://elpais.com/espana/2021-12-16/la-poblacion-en-espana-cae-por-primera-vez-
desde-2016.html 
 
La Vanguardia 
11-12-2021 
 

• Tempesta política després del rebuig del jutge a l'indult parcial de Juana 
Rivas 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20211211/7922064/juana-rivas-recibe-apoyo-altos-
cargos-igualdad-auto-juez.html 
 
12-12-2021 
 

• Les comunitats no adoptaran mesures contra la Covid fins que passi la Nit 
de Cap d'Any  

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20211212/7923192/comunidades-no-adoptaran-
medidas-covid-nochevieja.html 
 
12-12-2021 
 

• Catalunya continuarà sent la comunitat on més IRPF paguen les rendes 
baixes 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211212/7923379/catalunya-continuara-sent-
comunitat-on-mes-irpf-paguen-les-rendes-baixes.html 
 
13-12-2021 
 

• Sense remei al 'clàssic' de la centralització: Madrid concentra 233 ens 
estatals, mentre que Barcelona en té 16 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211213/7924531/madrid-concentra-233-ens-
estatals-mentre-barcelona-te-16.html 
 
13-12-2021 
 

• Els catalans abonaran fins a un 11% més que els madrilenys a la declaració 
de la renda 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20211213/7923378/catalanes-abonaran-11-
mas-madrilenos.html 
 
14-12-2021 
 

• Un 80% dels casos de violència masclista que van a judici acaben en 
condemna 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211214/7927805/80-casos-violenca-
masclista-judici-condemna.html 
 

• Editorial - Violència masclista sense fre 
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https://www.lavanguardia.com/encatala/20211214/7927102/violencia-masclista-sense-
fre.html 
 
14-12-2021 
 

• L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el seu potencial rellevant en 
el desenvolupament digital, per Andrés Pedreño - Luís Moreno, autors de 
“'Europa davant dels EUA i la Xina. Prevenir el declivi a l'era de la Intel·ligència 
Artificial” 

 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211214/7925193/agencia-espanola-
proteccion-datos-relevante-potencial-desarrollo-digital.html 
 
16-12-2021 
 

• Cada 11 minuts mor una persona a la llista d’espera de la dependència 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932775/11-minuts-mor-persona-
llista-d-espera-dependencia.html 
 
16-12-2021 
 

• El 5,5% d’inflació mobilitza els sindicats per exigir pujades salarials 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932840/5-5-d-inflacio-mobilitza-els-
sindicats-per-exigir-pujades-salarials.html 
 
17-12-2021 
 

• La variant òmicron provoca una nova onada de restriccions de viatges a la 
UE 

 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211217/7935174/variante-omicron-
desata-nueva-ola-restricciones-viajes-ue.html 
 
17-12-2021 
 

• El Banc d'Espanya retalla amb força el creixement aquest any, al 4,5% 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20211217/7936236/banco-de-espana-pib-
crisis-economia-recorta-prevision.html 
 
El Periódico 
12-12-2021 
 

• El fiscal suís arxiva la investigació sobre els 65 milions d’euros a Joan 
Carles I 

 
12-12-2021 
 

• El pes creixent de les Criptomonedes obliga a reinventar la banca 
tradicional 

 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20211214/7927102/violencia-masclista-sense-fre.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211214/7927102/violencia-masclista-sense-fre.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211214/7925193/agencia-espanola-proteccion-datos-relevante-potencial-desarrollo-digital.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211214/7925193/agencia-espanola-proteccion-datos-relevante-potencial-desarrollo-digital.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932775/11-minuts-mor-persona-llista-d-espera-dependencia.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932775/11-minuts-mor-persona-llista-d-espera-dependencia.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932840/5-5-d-inflacio-mobilitza-els-sindicats-per-exigir-pujades-salarials.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211216/7932840/5-5-d-inflacio-mobilitza-els-sindicats-per-exigir-pujades-salarials.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211217/7935174/variante-omicron-desata-nueva-ola-restricciones-viajes-ue.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211217/7935174/variante-omicron-desata-nueva-ola-restricciones-viajes-ue.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20211217/7936236/banco-de-espana-pib-crisis-economia-recorta-prevision.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20211217/7936236/banco-de-espana-pib-crisis-economia-recorta-prevision.html


 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20211212/peso-creciente-criptomonedas-
obliga-reinventar-12963519 
 
12-12-2021 
 

• La Barcelona de les infrahabitatges: «Vull una altra vida per a la meva 
filla» 

 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211212/barcelona-infravivendas-quiero-
vida-hija-12955517 
 
13-12-2021 
 

• Sánchez convocarà per fi el debat de l’estat de la nació 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20211213/sanchez-estudia-convocar-debat-
nacion-12973829 
 
13-12-2021 
 

• L’economia catalana va créixer més del previst en el tercer trimestre 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20211213/economia-catalana-crecio-previst-
tercer-12975036 
 
13-12-2021 
 

• Dues sentències tornen a deixar en l’aire les passades eleccions a la 
Cambra 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20211213/sentencies-tornen-aire-passades-
eleccions-12976556 
 
14-12-2021 
 

• La CNMC relaxa la regulació de les comercialitzadores de llum per evitar 
fallides 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211214/cnmc-relaja-regulacion-
comercializadoras-luz-12980096 
 
14-12-2021 
 

• Els fills de parelles del mateix sexe hauran de ser reconeguts a tota la Unió 
Europea 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20211214/fills-parelles-sexe-hauran-de-
ser-reconeguts-ue-12980042 
 
15-12-2021 
 

• Milers d'afectats per ERTE a Catalunya no cobraran la prestació per Nadal 
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https://www.elperiodico.com/es/economia/20211215/miles-afectados-erte-catalunya-
cobraran-12988323 
 
15-12-2021 

• Els metges reclamen restriccions urgents davant el risc de saturació de les 
UCIS a Catalunya 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/sanitat/20211215/coronavirus-catalunya-mes-
restriccions-nadal-1298817115-12-2021 
 
15-12-2021 
 

• El Govern deixarà d’ingressar 2.300 milions per les deduccions de la llei de 
start-ups 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20211215/govern-en-deixara-ingressar-2-300-
12988536 
 
16-12-2021 
 

• Catalunya té el triple de contagis que fa un any, però les morts són un terç 
 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20211216/cataluna-mas-contagios-menos-
muertes-que-en-2020-12993228 
 
17-12-2021 
 

• Espanya torna al nivell de risc màxim per Covid 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20211217/espanya-torna-nivell-risc-maxim-
12999305 
 
17-12-2021 
 

• Jornada de desnonaments aturats a Barcelona 
 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20211217/jornada-desahucios-parados-
barcelona-moratoria-estatal-onu-pah-sindicat-llogateres-12996938 
 
El Mundo 
12-12-2021 
 

• El Suprem reconeix que els pares també tenen dret a rebre un complement 
de maternitat amb la jubilació 

 
https://www.elmundo.es/espana/2021/12/12/61b4da9ffdddff6d998b45b3.html 
 
13-12-2021 
 

• Condemnats per error perquè la víctima els va assenyalar: "El 50% 
s'equivoca" 

 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590642
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11&newsDate=1639350000&sig=be4b940530c3a65c8cbff59f9adb64cbd92e90e9dee2
dad66743bb81a22e1f2e 
 
Cinco Días 
12-12-2021 
 

• El Tribunal de Comptes detalla el darrer recompte del rescat a la banca: 
66.577 milions 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/12/economia/1639315153_458249.html 
 
13-12-2021 
 

• Els bufets es preparen per a un Nadal diferent 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590640
42&newsDate=1639350000&sig=123582f9abf0a4a9bc43af418f8a2ed56ad2ed266429
61ea156b201c4fe201ab 
 
13-12-2021 
 

• Les empreses s'arrisquen a incomplir la normativa de protecció de dades 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/10/legal/1639143666_771968.html 
 
13-12-2021 
 

• Una divorciada perd la paga compensatòria perquè no va treballar per tenir 
un fill amb un altre 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/10/legal/1639146316_632525.html 
 
13-12-2021 
 

• Informe de l'Institut d'Estudis Econòmics - Els alts impostos sobre societats i 
patrimoni llasten la competitivitat fiscal a Espanya 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/13/economia/1639395643_690297.html 
 
14-12-2021 
 

• El Govern presentarà més mesures, incloses fiscals, per mitigar l’impacte 
de la llum 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/14/companias/1639491552_952086.ht
ml 
 
15-12-2021 
 

• Presentat l'Informe 2021 de l'Observatori de l'activitat de la justícia - 
L'extraordinària litigiositat, una patologia crònica del sistema de justícia 
espanyol 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/legal/1639552582_639990.html 
 
15-12-2021 
 

• Els treballadors de baixa durant l'any tenen dret a la paga íntegra de 
vacances 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/14/legal/1639473323_269227.html 
 
17-12-2021 
 

• Les costes a l'ordre contenciós administratiu: l'autèntica loteria de Nadal 
per Javier Juan Álvarez, associat sènior del departament de Dret Públic i 
Regulatori de Eversheds Sutherland 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/16/legal/1639641614_255225.html 
 
17-12-2021 
 

• Competència obre la via que els neobancs dispensin gratis diners als 
caixers 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/16/companias/1639685285_783833.ht
ml 
 
17-12-2021 
 

• El Govern elimina l'aval del 15% per als clubs esportius i l'obligació 
d'esdevenir SAD 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/17/companias/1639757263_946224.ht
ml 
 
Confilegal 
12-12-2021 
 

• Mediador d'emprenedoria: una aposta d'Aragó pels mecanismes de 
prevenció i solució extrajudicial de conflictes, per Katia Fach Gómez, 
Professora titular de Dret Internacional a la Universitat de Saragossa. 

 
https://confilegal.com/20211212-mediador-de-emprendimiento-una-apuesta-de-
aragon-por-los-mecanismos-de-prevencion-y-solucion-extrajudicial-de-conflictos/ 
 
14-12-2021 
 

• El Govern i les CCAA acorden reconèixer drets com a víctimes de violència 
de gènere encara que el procediment judicial sigui arxivat o no hi hagi 
denuncia 

 
https://confilegal.com/20211214-el-gobierno-y-las-ccaa-acuerdan-reconocer-derechos-
como-victimas-de-violencia-de-genero-aunque-el-procedimiento-judicial-sea-
archivado-o-no-haya-denuncia/ 
 
14-12-2021 
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• Qui correspon el pagament del dipòsit d'un vehicle per ordre judicial? 
 
https://confilegal.com/20211214-a-quien-corresponde-el-pago-del-deposito-de-un-
vehiculo-por-orden-judicial/ 
 
15-12-2021 
 

• Condemnen un advocat a 20 mesos de presó per enganyar durant quatre 
anys dos clients sobre el resultat dels procediments 

 
https://confilegal.com/20211215-condenan-a-un-abogado-a-20-meses-de-prision-por-
enganar-durante-cuatro-anos-a-dos-clientes-sobre-el-resultado-de-los-procedimientos/ 
 
15-12-2021 
 

• La Unió Progressista de Lletrats Judicials convoca aquest col·lectiu a la 
vaga general el 26 de gener 

 
https://confilegal.com/20211215-la-union-progresista-de-letrados-judiciales-convoca-a-
este-colectivo-a-la-huelga-general-el-26-de-enero/ 
 
16-12-2021 
 

• El Ministeri ja ha rebut l'informe del Consell d'Estat sobre l'Avantprojecte 
de la Llei Concursal, «que analitza» 

 
https://confilegal.com/20211216-el-ministerio-ya-ha-recibido-el-informe-del-consejo-de-
estado-sobre-el-anteproyecto-de-la-ley-concursal-que-estan-analizando/ 
 
17-12-2021 
 

• Els crèdits revolving esperen una reforma legislativa que solucioni la 
inseguretat jurídica d'interpretacions diferents 

 
https://confilegal.com/20211217-los-creditos-revolving-esperan-una-reforma-
legislativa-que-solucione-la-inseguridad-juridica-de-interpretaciones-diferentes/ 
 
17-12-2021 
 

• Cartel Damage Claims, el gegant de les reclamacions per danys 
desembarca al càrtel de cotxes espanyol amb Redi Advocats com a soci 

 
https://confilegal.com/20211217-cartel-damage-claims-el-gigante-de-las-
reclamaciones-por-danos-desembarca-en-el-cartel-de-coches-espanol-con-redi-
abogados-como-socio/ 
 
Economist & Jurist 
12-12-2021 
 

• Què passa amb els opositors al Ministeri de Justícia després de l’aprovació 
del Projecte de Llei de Mesures Urgents? 
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https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/que-ocurre-con-los-
opositores-al-ministerio-de-justicia-tras-la-aprobacion-del-proyecto-de-ley-de-medidas-
urgentes-para-la-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico/ 
 
14-12-2021 
 

• Un Jutjat de Madrid anul·la la plusvàlua malgrat que no es va esgotar la via 
administrativa 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/un-juzgado-de-
madrid-anula-la-plusvalia-municipal-pese-a-que-no-se-agoto-la-via-administrativa/ 
 
15-12-2021 
 

• El Suprem declara que hi cap enervació ad cautelam de l'acció de 
desnonament 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-declara-
que-cabe-la-enervacion-ad-cautelam-de-la-accion-de-desahucio/ 
 
17-10-2021 
 

• Jutge anul·la 8 micropréstecs després de titllar de «lleonins» els interessos 
 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/un-juez-tilda-de-
leoninos-los-intereses-pactados-en-8-microprestamos-y-los-anula/ 
 
The New Barcelona Post 
13-12-2021 
 

• Barcelona és la setena ciutat d’Europa que capta més inversió tecnològica 
 
https://www.thenewbarcelonapost.com/ca/barcelona-setena-ciutat-europea-amb-mes-
inversio-tecnologica/ 
 
Expansión 
13-12-2021 
 

• Decrèpita meritocràcia, per Álvaro Perea González - Lletrat de l'Administració 
de Justícia 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/12/13/61b78a5c468aeb03418b4599.
html 
 
15-12-2021 
 

• Intel·ligència artificial: qui hauria de respondre dels danys que causi una 
màquina? 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/12/15/61ba2161e5fdea28638b45b0.h
tml 
 
15-12-2021 
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• La Comissió Europea proposa penar amb presó i multes més altes els 
delictes mediambientals 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2021/12/15/61b9dcfbe5fdeabe1f8b45d2.html 
 
16-12-2021 
 

• Quinze advocats es postulen per presidir Protecció de Dades 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7597531
98&newsDate=1639609200&sig=39cd798a0e7a4fbae4205a56ba4893fc61aee9de653
5513958de9371a6a00d61 
 
El Economista 
13-12-2021 
 

• Compensar bases imposables negatives fora de termini és legal 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590641
96&newsDate=1639350000&sig=01a64cf137aceecf29fdf2811b1795a13f11037e1473fd
f36b581320ed6a639f 
 
El Periódico de España 
13-12-2021 
 

• Regulació dels residus – La nova llei només donarà dos anys de vida al 
contenidor groc 

 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7590641
52&newsDate=1639350000&sig=d32c47d72ba0ae45320275176d8192a378c46ace978
19452c4ea77009e553279 
 
14-12-2021 
 

• Inimputable, però no innocent, per Fernando Garea. Director d'El Periódico 
d'España 

 
https://www.epe.es/es/opinion/20211214/inimputable-inocente-12978166 
 
15-12-2021 
 

• Hisenda ha d'ignorar una prova nul·la a l'àmbit penal 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11522851/12/21/Hacienda-debe-
ignorar-una-prueba-nula-en-el-ambito-penal.html 
15-12-2021 
 

• En temes de Dret de l’UE és obligat esgotar la via econòmica-administrativa 
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https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11522861/12/21/En-temas-de-
Derecho-de-la-UE-es-obligado-agotar-la-via-economicoadministrativa.html 
 
17-12-2021 
 

• Els experts dubten que una llei estatal pugui regular l'habitatge 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7599914
36&newsDate=1639695600&sig=4bd0e9d8a62974d2b3ae4d3d47d86e651362a938ef3
7549157f4176c0ac56203 
 
17-12-2021 
 

• Els jutges denuncien que la Llei Concursal criminalitza el fracàs 
empresarial 

 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7599914
23&newsDate=1639695600&sig=f1b7cf4b4522e7d7461ea08cf4bee0760d87354ddcfbf
2bf880349c837213df2 
 
17-12-2021 
 

• Les execucions hipotecàries creixen un 60% durant l'any, fins a les 21.430 
 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11527065/12/21/Las-
ejecuciones-hipotecarias-crecen-un-60-en-el-ano-hasta-las-21430.html 
 
17-12-2021 
 

• L'Administració exigirà al funcionari un espai físic i mobiliari de feina 
adequat a casa per teletreballar 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11527450/12/21/La-Administracion-
exigira-al-funcionario-un-espacio-fisico-y-mobiliario-de-trabajo-adecuado-en-casa-
para-teletrabajar.html 
 
UPF 
13-12-2021 
 

• Divuit entitats i institucions catalanes i andorranes s’uneixen per fomentar 
l’ús del català en l’àmbit jurídic 

 
https://www.upf.edu/web/focus/noticies/-
/asset_publisher/qOocsyZZDGHL/content/id/253561600/maximized#.Ybd-Jb3MKUk 
 
Blog Hay Derecho 
13-12-2021 
 

• L'arbitrari abast temporal de la declaració d'inconstitucionalitat de la 
plusvàlua municipal perpetrat per la STC núm. 182/2021, 26 octubre, per 
Pablo González Vázquez 
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https://www.hayderecho.com/2021/12/13/el-arbitrario-alcance-temporal-de-la-
declaracion-de-inconstitucionalidad-de-la-plusvalia-municipal-perpetrado-por-la-stc-no-
182-2021-26-octubre/ 
 
14-12-2021 
 

• El càlcul de l'IIVTNU (Plusvàlua Municipal) després del RDL/2021. Com fer-
ho? És conforme a la STC 182/2021?, per Segismundo Álvarez-Royo Villanova 

 
https://www.hayderecho.com/2021/12/14/el-calculo-del-iivtnu-plusvalia-municipal-tras-
el-rdl-2021-como-hacerlo-es-conforme-a-la-stc-182-2021/ 
 
Blog de Sepin 
13-12-2021 
 

• Comissió per descobert, descobert tàcit, posicions deutores… Per quan 
passar el pal de fregar a la nostra sucursal? 

 
https://blog.sepin.es/2021/12/comisiones-bancarias/ 
 
Europa Press 
14-12-2021 
 

• Els col·legis professionals catalans defensen que impulsar els ODS 
"exigeix quantificació" 

 
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-colegios-profesionales-catalanes-
defienden-impulsar-ods-exige-cuantificacion-20211214102551.html 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
15-12-2021 
 

• Responsabilitat per prospecte enganyós després de la resolució del Banc 
Popular 

 
https://www-rdmf-es.translate.goog/2021/12/liability-for-misleading-prospectus-after-
banco-popular-resolution/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_sch=http 
 
16-12-2021 
 

• El preu del lloguer pujarà un 5% el 2022 per la nova llei d'habitatge i l'IPC 
 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3343087/preu-lloguer-pujar-5-
2022-per-nova-llei-dhabitatge-i-lipc 
 
Diari de Girona 
16-12-2021 
 

• Una conversa gravada amb la seva víctima eleva la pena a un violador 
 
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2021/12/16/conversa-gravada-amb-seva-
victima-60725091.html 
 
18-12-2021 
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• Els transportistes desconvoquen la vaga prevista per a la setmana que ve 
 
https://www.diaridegirona.cat/economia/2021/12/18/els-transportistes-desconvoquen-
vaga-prevista-60806676.html 
 
CCMA 
16-12-2021 
 

• El Comitè Assessor de la Covid proposarà al govern restringir les trobades 
abans de Nadal 

 
https://www.ccma.cat/324/el-comite-assessor-de-la-covid-proposara-al-govern-
restringir-les-trobades-abans-de-nadal/noticia/3135435/ 
 
16-12-2021 
 

• "No es pot dir, però es pot fer": el 86% d'immobiliàries discriminen llogaters 
per l'origen 

 
https://www.ccma.cat/324/no-es-pot-dir-pero-es-pot-fer-el-86-dimmobiliaries-
discriminen-llogaters-per-lorigen/noticia/3135379/ 
 
 
 
 
Altra documentació 
 
 

• El règim de prescripció de les accions de danys pel “càrtel de cotxes” per 
Francisco Marcos. Professor IE Law School. Diari La Ley, Nº 9970, Secció 
Tribuna, 14 de Desembre de 2021, Wolters Kluwer 

 
Per a l'autor són diverses les qüestions jurídiques d'interès que suscita la litigació florent 
per a la compensació dels danys causats per càrtels i altres conductes anticompetitives. 
Com a resultat de la Directiva UE de 2014 sobre compensació de danys antitrust, la Llei 
de Defensa de la Competència va ser reformada el 2017 introduint-se un nou marc 
jurídic més d'acord amb les particularitats de la responsabilitat en aquesta matèria. No 
obstant això, les reclamacions que s'emprenen actualment afronten un panorama incert 
tant pel que fa al dret aplicable ratione temporis, que es veu enfosquit pels dubtes que 
sobre algunes qüestions ja existien en el règim anterior a la transposició de la Directiva. 
Aquest article examina els dubtes relatius al règim de prescripció de les eventuals 
accions consecutives per indemnitzar els danys causats pel càrtel dels fabricants 
d'automòbils. 
Per a l'autor, les accions indemnitzatòries consecutives a la resolució de la CNMC sobre 
el càrtel dels fabricants d'automòbils es regeixen pel dret vigent amb anterioritat a la 
transposició de la Directiva de danys. La resolució sancionadora de la CNMC és prèvia 
a entrada en vigor de la normativa de transposició i la data límit de transposició, de 
manera que difícilment es pot entendre aplicable el nou règim legal (termini de 
prescripció de 5 anys i pròrroga automàtica del termini de prescripció en les accions 
consecutives). 
La publicació de la resolució de la CNMC que va sancionar el càrtel dels fabricants 
d'automòbils va treure a la llum la informació necessària perquè els potencials 
perjudicats pel càrtel poguessin reclamar a les empreses infractores la compensació del 
possible dany causat pel càrtel. Encara que sigui cert que la precisa identificació i 
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quantificació del dany poguessin dificultar les reclamacions, la LEC, els proporciona 
eines per accedir a fonts de prova que fossin necessaris a aquest efecte 
Al marge d'això, tant la conducta infractora i la seva durada, com els responsables i la 
seva participació al càrtel s'identifiquen amb nitidesa a la resolució administrativa des 
del 23 de juliol de 2015. El coneixement d'aquests extrems compleix el que requereix 
l'article 1969 del Codi Civil per entendre que l'acció va néixer en aquell moment. Des de 
llavors els potencials perjudicats van poder actuar per fer valer el seu dret, interposant 
demandes als tribunals, o per evitar la seva prescripció, mitjançant la periòdica 
interrupció dins del termini anual legalment previst. Aquesta interpretació és majoritària 
als precedents judicials que es coneixen en matèria de prescripció en aquest àmbit. 
Encara que en els darrers temps s'hagin dictat algunes resolucions judicials que estenen 
la vigència del termini de prescripció en posposar els dies a quo a fermesa d'una 
eventual decisió administrativa sancionadora i, naturalment, això sigui més favorable als 
interessos dels perjudicats, per a l'autor la fonamentació de tal posició és discutible i té 
escàs suport legal. Addicionalment, com s'ha argumentat en aquest article, encara que 
el nou règim legal després de la incorporació de la Directiva de danys prorrogui la 
vigència de les accions d'indemnització consecutives a una decisió de l'autoritat de 
competència, no crec que es pugui afirmar que, abans de la seva entrada en vigor, la 
pròrroga sigui una exigència del principi d'efectivitat del dret a compensació de les 
víctimes. La institució de la prescripció ha d'equilibrar les exigències de seguretat 
jurídica i de justícia material, i fora d'una previsió legal expressa, no es pot posposar els 
dies a quo més enllà del moment en què es coneixen els elements de la pretensió 
indemnitzatòria. 
 
 

• Jurisprudència de la Sala 1a del TS sobre el còmput dels terminis 
processals, per Raquel Blázquez Martín. Magistrada. Lletrada coordinadora del 
Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem, Àrea Civil. Diari La Ley, Nº 9970, Secció 
Dossier, 14 de Desembre de 2021, Wolters Kluwer 

 
L'article aborda el tractament de la jurisprudència de la Sala 1a del TS sobre el còmput 
dels terminis processals. L'autor considera que el còmput dels terminis processals és 
una tasca quotidiana, en aparença senzilla, ja fins i tot automatitzada per eines 
informàtiques, que no tindria perquè presentar problemes especials. No obstant això, 
crida l'atenció la persistència d'alguns dubtes que planegen sobre aquesta tasca. Per 
això, es repassen alguns pronunciaments de la Sala 1a del Tribunal Suprem (TS) que 
poden ser útils per aclarir aquests dubtes. S'han sistematitzat les resolucions tractades 
als quatre blocs temàtics indicats, que recorren la seqüència cronològica pròpia de 
qualsevol termini. El primer bloc se centra en la determinació del dia inicial dels terminis 
i en la interpretació a aquest efecte de l'art. 151.2 LEC. El segon bloc aborda alguns 
aspectes de la interrupció dels terminis i, en particular, l’efecte de les sol·licituds de 
rectificació, aclariment i complement, el problema de les sol·licituds manifestament 
improcedents, les peculiaritats de les peticions de rectificació d’errors materials 
manifestos i aritmètics i el cas de les successives peticions d’aclariment. És diferent el 
tractament de la suspensió dels terminis, que s'analitza amb els exemples més 
habituals, com l'efecte de la petició de còpies de suports audiovisuals, del canvi 
d'assistència lletrada i d'altres incidències relacionades amb la defensa de les parts. 
Finalment, s'aborden dues qüestions que afecten el dia final del termini: la naturalesa 
del dia de gràcia de l'art. 135.5 LEC i l’aplicació d’aquest article als terminis substantius. 
 
 


