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Llei de modificació de la Llei 
43/2014, del 18 de desembre, 

del Saig

Ministeri de Justícia i Interior

18 de juliol del 2021



Característiques Principals 

 S’estructura en 27 articles, una disposició transitòria, i sis disposicions finals.

 Amplia les funcions del saig per dotar d’efectivitat els mecanismes de resolució
de conflictes extrajudicials.

 Amplia la competència del saig a l’execució de les sentències judicials civils i
administratives, així com dels actes administratius, anteriors a l’any 2016, per
contribuir a alleugerir la feina de la batllia i agilitzar les execucions.

 Introdueix determinades modificacions en el funcionament de la institució del
saig, per tal de donar un millor servei públic i fer més garantista el procediment.

 Modifica el Codi de procediment civil, per adequar-lo a les modificacions ja
introduïdes al procediment abreujat.

 Preveu que el saig pugui executar forçosament les costes judicials, excepte
quan la persona executada no estigui conforme amb l’import que es reclama per
aquest concepte.

 Preveu la possibilitat de dur a terme subhastes públiques per mitjans telemàtics
o electrònics.
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Modificació de la Llei del Saig
 Amplia les funcions del saig a l’execució forçosa de les resolucions

arbitrals i dels acords de mediació elevats a escriptura pública, així com
dels acords de mediació, de les transaccions i dels convenis homologats
judicialment que tinguin caràcter executori.

 Es preveu la figura del nunci per a la pràctica de notificacions.

 S’Incideix en l’obligació del saig de tenir en compte la proporcionalitat
entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte d’embargament.

 S’adapta el règim disciplinari a les modificacions introduïdes.

 Introdueix la col·laboració entre el departament competent en matèria de
tributs i l’administració de Justícia i els saig per facilitar la tramitació dels
procediments.
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Disposició transitòria

 Els expedients disciplinaris contra els saigs que s’estiguin
tramitant en la data de l’entrada en vigor de la Llei es regeixen
per les disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la competència
per resoldre els expedients.
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Modificació de la llei de 
l’embargament

 La disposició final segona modifica l’article 15 de la Llei
de l’embargament per permetre que el procediment de
subhasta pública es pugui dur a terme per mitjans
telemàtics o electrònics.
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Modificació del Codi de 
l’administració 

 La disposició final tercera modifica la disposició
transitòria primera de la Llei 45/2014, de modificació
del Codi de l’administració, per tal d’establir que en
tots els procediments d’execució forçosa dels actes
administratius que es trobin en curs davant la batllia, i
en els quals no s’hagin ordenat mesures de compulsió
directa, el batlle o el tribunal competent dicta un aute
en que arxiva el procediment esmentat i notifica a
l’Administració que esdevé, en endavant, competent
per executar per si mateixa l’acte administratiu de que
es tracti, o que pot recórrer al Saig que correspongui
amb la mateixa finalitat.
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Modificació de la Llei 24/2018 Codi 
de Procediment Civil 

 La disposició final quarta modifica la exposició de motius i els
articles 174,185,257,258,283,289 i 304 de la Llei 24/2018 del
Codi de Procediment civil amb la finalitat:

• D’adequar les referències que es realitzen en l’articulat
del Codi de procediment Civil al procediment abreujat per
tal de coordinar-les amb la reforma del procediment
abreujat.

• D'adequar les referències que es realitzen en la regulació
del procediment abreujat al procediment ordinari per tal
d’evitar problemes a la pràctica.
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Modificació del Codi Penal 

 La disposició final cinquena modifica els articles 337, 396, 427
i 510 per tal de tipificar com a infracció penal la manca de
col·laboració i l’obstaculització de les funcions del saig.

8



Gràcies per la vostra atenció
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