
 
LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, 

PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO  
 FEBRERO 2015 

CIRCULAR Nº  

 

NOVETATS LEGISLATIVES 2015 

Reforma del Codi Penal (CP) 

Aquest any 2015 està sent especialment pròdig pel que fa a novetats legislatives, algunes de gran re-
llevància. A continuació, els enumerem algunes de les novetats més destacades, sense perjudici que 
en posteriors circulars ampliem algunes d’elles: 

Entre els molts aspectes jurí-
dics als quals afecta la Llei 
1/2015, de 30 de març, hi ha la 
responsabilitat penal de les 
persones jurídiques, que es 
limita, en el cas de delictes co-
mesos pels seus empleats, 
només als supòsits en què l’in-
compliment del deure de vigi-
lància hagi tingut caràcter 

«greu». 

A més, el deure de control es 
condiciona, de manera general, 
a les dimensions de la persona 
jurídica i estableix com a causa 
d’exempció (abans atenuant) 
de la responsabilitat penal, 
l’existència (prèvia a la comis-
sió del delicte), d’un programa 
de prevenció o “Compliance 
Penal”, que doni lloc a una re-
ducció significativa del risc de 
comissió de delictes. 

Nous delictes contra la lliber-
tat, la llibertat sexual i la inti-
mitat. 
Agreujament de penes per 

robatori, furt i estafa. 
Increment de les penes d’ho-

micidi i assassinat. 
Supressió de faltes i creació 

de delictes lleus. 
Creació de la presó perma-

nent revisable per als casos 
d’extrema gravetat. 

ENLLAÇOS: 
 
 

Reforma CP 
Llei Orgànica 1/2015  

Entrada en vigor 
01/07/2015 

BOE Nº 77 31/03/2015 
 
 

Llei Jurisdicció  
Voluntària 

Llei 15/2015  
Entrada en vigor (general) 

23/07/2015 
BOE Nº 158 03/07/2015 

 
 

Reforma Llei Hipotecària 
Llei 13/2015 

Entrada en vigor (general) 
1/11/2015 

BOE Nº 151 25/06/2015 
 
 

Reforma de l’ Adm. de 
Justícia i del Reg. Civil 

Llei 19/2015 
Entrada en vigor (general) 

15/10/2015 
BOE Nº 167 14/07/2015 

 
 

Reforma Llei Concursal 
Llei 9/2015  

Entrada en vigor 
27/05/2015 

BOE Nº 125 26/05/2015 
 
 

Llei de Segona  
Oportunitat 

Reial Decret-llei 1/2015  
Entrada en vigor 

1/03/2015 
BOE Nº 51 28/02/2015 
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CIRCULAR Nº 9 
ÚLTIMES NOVETATS LEGISLATIVES 

 
Llei Jurisdicció Voluntària 

Introdueix importants novetats i 
suposa una significativa des-
judicialització dels conflictes, 
en atribuir la competència per a 
resoldre bona part de les matè-
ries regulades a secretaris ju-

dicials, notaris i registradors. 
Atribueix al Registrador Mercan-
til facultats en matèria de convo-
catòria de juntes, nomenament 
de liquidador o auditor, etc.; al 
Registrador de la Propietat fa-

cultats en assumptes cadas-
trals, alliberament de càrre-
gues, delimitacions, etc.; i al 
Notari, facultats en matèria de 
matrimonis, divorcis,  reclama-
ció de deutes, etc. 
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Llegeixi les últimes circulars a: 

http://www.addvera.eu/ 

Segueixi’ns a: 

 

Reforma de la  
Llei Hipotecària 

La finalitat de la Llei 13/2015, 
de 24 de juny, és aconseguir la 
coordinació de la informació 
existent entre el Cadastre 
Immobiliari i el Registre de la 
Propietat, definint quan s’en-
tén que existeix concordança 
entre la finca registral i la par-
cel·la cadastral. 

Nota: Quedem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordi, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclu-
sivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de consultar abans amb els  nostres especialistes. 
Bruc, 72-74 3ª planta                                              Tel.  +34 93 488 27 45                                                   addvera@addvera.eu 
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Reforma Llei Concursal 

Responsabilitat penal de 
les persones jurídiques i 

Compliance Penal 

Altres novetats del CP 

Projectes  en curs 

Reforma de l’Administració de 
Justícia i del Registre Civil 

Altres novetats 

La Llei 19/2015, de 13 de juliol 
es composa de dues parts, la 
primera té per objecte la creació 
i posada en marxa d’un siste-
ma de subhastes electròni-
ques a través d’un portal 
únic; i la segona, regula la ins-
cripció en el Registre Civil 
dels naixements i defuncions 
directament pels centres sa-
nitaris.  

La Llei 9/2015, de 25 de maig, 
introdueix modificacions impor-
tants en diversos articles de la 
LC relatius als acords de re 
finançament, el conveni, la 
liquidació, la qualificació 
concursal i el propi règim 
transitori previst en el RDL 
11/2014. 

Alguns dels projectes que estan encara en tramitació parlamentà-
ria, però que esperem en breu són: 

 Codi de Comerç 
 Llei d’Enjudiciament Civil  
 Llei d’Enjudiciament Criminal 

Llei de  
Segona Oportunitat 

El RDL 1/2015, de 27 de febrer, 
ofereix a l’emprenedor que hagi 
fracassat en la seva activitat 
empresarial la possibilitat de 
negociar el deute gràcies a un 
procediment extrajudicial de 
pagaments que pot oferir con-
dicions més avantatjoses. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/14/pdfs/BOE-A-2015-7851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
https://twitter.com/AddVera
https://www.linkedin.com/company/addvera-partners-slp

