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1.-  BOE  
 
Dimarts 29 de setembre de 2020 
 

• Ordre ISM / 903/2020, de 24 de setembre, per la qual es regulen les 
notificacions i comunicacions electròniques en l'àmbit de l'Administració 
de la Seguretat Social 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11359 
 
Entrada en vigor: 02.10.2020 
Es regulen els supòsits, règim i condicions en què han de practicar-se les notificacions 
i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Administració de la Seguretat 
Social 
Aquesta disposició s'aplicarà a les notificacions i comunicacions electròniques 
adreçades a les persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica que 
siguin subjectes de relacions jurídiques amb l'Administració de la Seguretat Social en 
matèria d'inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors, cotització, recaptació i prestacions, així com respecte de qualsevol altra 
relació jurídica amb l'esmentada Administració de la Seguretat Social, amb les 
excepcions i excepcions previstes en aquesta ordre, o en qualsevol altra norma de rang 
legal o reglamentari que reguli aquesta matèria. 
Es regula el sistema de notificacions i comunicacions (mitjançant el sistema de 
compareixença a la SEDESS a l'adreça electrònica https://sede.seg-social.gob.es 
llevat que es tracti de relacions jurídiques per a les quals s'estableixi o s'hagi establert 
un altre sistema de notificació o comunicació electrònica). 
Es determina les notificacions o comunicacions que no s'efectuaran mitjançant aquest 
sistema. 
També s'estableixen els subjectes que estaran obligats a rebre notificacions i 
comunicacions per mitjans electrònics. Entre altres es troben els qui figuren inscrits en 
el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social com apoderats per rebre 
notificacions i comunicacions de l'Administració de la Seguretat Social , o tinguin un 
poder general inscrit en el Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general 
de l'Estat, tot i que els seus poderdants no estiguin obligats a relacionar-se 
electrònicament amb la mateixa. 
La notificació per l'Administració de la Seguretat Social mitjançant el sistema de 
compareixença a la SEDESS s'entendrà produïda en el moment en què qualsevol dels 
possibles receptors que preveu l'article 6 accedeixi a el contingut de l'actuació 
administrativa corresponent a través d'aquesta seu. S'entendrà rebutjada la notificació 
si, transcorregut el termini de deu dies naturals des de la posada a disposició de la 
notificació a la SEDESS, no s'accedeix al seu contingut. 
Quan l'Administració de la Seguretat Social posi a disposició de l'interessat i, si escau, 
del seu autoritzat o apoderat, una actuació administrativa en la SEDESS a l'efecte de la 
notificació, es remetrà un avís de caràcter informatiu a el dispositiu electrònic i / o 
direcció de correu electrònic que aquells haguessin comunicat a aquests efectes. 
L'avís informatiu contindrà les dades bàsiques que permetin la identificació de la 
notificació. 
L'omissió de l'avís no impedirà la validesa de la notificació en la SEDESS practicada 
d'acord amb el que preveu aquesta ordre. 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11359
https://sede.seg-social.gob.es/


Dimecres 30 de setembre de 2020 
 

• Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans 
en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11415 
 
Modifica el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per incorporar la regulació del teletreball 
També estableix mesures en l'àmbit sanitari: mesures de contractació excepcional de 
personal facultatiu i no facultatiu, determinació d'una prestació excepcional de serveis 
de personal mèdic i d'infermeria estatutari, laboral i funcionari, i modificació de la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries 
 

• Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en 
defensa de l'ocupació 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11416 
 
Es prorroga l'aplicació de les mesures excepcionals per fer front a l'impacte econòmic i 
social del COVID-19 (art. 22 RDL 8/2020, de 17 de març), la vigència estava prevista, 
inicialment, fins al 30 de setembre de 2020. 
Es prorroguen automàticament fins al pròxim 31 de gener de 2021 tots els ERTO basats 
en l'article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, vigents i aplicables el 30 de setembre de 
2020. 
Es desenvolupen previsions específiques respecte d'aquelles mesures temporals de 
regulació d'ocupació -suspensions i reduccions- vinculades de manera directa amb 
impediments de l'activitat, o amb limitacions en el desenvolupament de l'activitat 
normalitzada de les empreses, qualsevol que sigui el sector a què pertanyin i causades 
per noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades per autoritats 
espanyoles o estrangeres, en el primer cas, o que siguin conseqüència de decisions i 
mesures adoptades per autoritats espanyoles, en el segon. 
La norma inclou mesures específiques en matèria de cotització consistents en diferents 
percentatges d'exoneració en les quotes a la Seguretat Social. 
Es prorroga, igualment, l'aplicació de l'article 23 del RDL 8/2020, de 17 de març als 
procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives i de producció vinculats amb la COVID-19 i iniciats després de 
l'entrada en vigor d'aquest reial decret, amb idèntic abast i règim jurídic que el que 
preveu l'article 2 del RDL 24/2020, de 26 de juny, amb l'única especialitat de la pròrroga 
dels expedients que finalitzin a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, i 
afegeix la possibilitat de prorrogar aquests expedients sempre que hi hagi acord per a 
això en el període de consultes. 
L'art. 4 reitera els límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal 
associats als beneficis dels ERTES ja recollits en l'article 5 del RDL 24/2020, de 26 de 
juny. 
Es creen i regulen els denominats "ERTO per impediment" i "ERTO per limitacions". 
Es prorroguen, fins el 31 de gener de 2021, els articles 2 i 5 del RDL 9/2020, de 27 de 
març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els 
efectes derivats de l'COVID-19 
Es limita la durada dels ERTES per força major i causes ETOP vinculats a la COVID-19 
fins el 31 de gener de 2021. 
La base de càlcul per a les prestacions per desocupació associades als ERTES COVID-
19, es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11415
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11416


Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins el 31 de 
gener de 2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l'activitat i 
per a autònoms de temporada. en paral·lel es crea una nova prestació extraordinària 
per suspensió d'activitat estarà dirigida a aquells treballadors autònoms amb una 
suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les 
autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-
19. 
 

• Ordre INT / 913/2020, de 29 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT 
/ 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a 
l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de 
tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons 
d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11421 
 
Es prorroga l'Ordre INT / 657/2020, 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per 
a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers 
països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut 
pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de manera que 
passa a ser aplicable fins el 31 d'octubre de 2020 
 

• Resolució de 28 de setembre de 2020, de la Secretaria General d'Indústria 
i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual 
en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11423 
 
Es determinen terminis finals per a la recepció i comercialització de determinats equips 
EPI recollits en la Resolució de 23 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context 
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Dijous 1 d’octubre de 2020 
  

• Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, 
per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell Interterritorial de Sistema 
Nacional de Salut sobre la Declaració d'Actuacions Coordinades en Salut 
Pública per respondre davant situacions d'especial risc per transmissió no 
controlada d'infeccions causades pel SARS-Cov-2, de data 30 de setembre 
de 2020 

  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11590 
 
Es publica l'Acord de Consell Interterritorial de el Sistema Nacional de Salut que establint 
les actuacions que es declarades com actuacions coordinades en salut pública per 
respondre a la situació d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions per 
COVID-19, d'acord amb el que estableix l'article 65 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, 
de cohesió i qualitat de el Sistema Nacional de Salut 
 
2.-  DOGC  
 

Dimecres 30 de setembre de 2020 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11421
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11423
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11590


  

• DECRET 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la 
Generalitat de Catalunya. 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882911&language=ca_ES 
 
El Decret declara que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda 
substitueix el president de la Generalitat, exercint les atribucions de la presidència de la 
Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i d'un Govern en funcions, de 
conformitat amb la Llei 13/2008 i la resta de l'ordenament jurídic. 
  
Dijous 1 d’octubre de 2020 
  

• DECRET LLEI 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit 
de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, 
i en l'àmbit pressupostari i administratiu. 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882991&language=ca_ES 
  
A més de modificar la regulació de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, la 
disposició final primera modifica l'annex de la Llei 11/2020, afegint a Mollet de Vallès 
com a municipi inclòs en la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens 
 

• RESOLUCIÓ SLT/2394/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats 
municipis de la comarca de la Noguera 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882938&language=ca_ES 
 
Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 adoptades per la Resolució SLT/2229/2020, de 15 de setembre, per als municipis de 
la comarca de la Noguera següents: Àger, Albesa, Algerri, Avellanes i Santa Linya, 
Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, 
Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, la Sentiu de Sió, 
Térmens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer. 
Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial 
superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es 
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el 
consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten 
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració 
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-
19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882911&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882911&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882991&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882991&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882938&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882938&language=ca_ES


SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures 
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 en el territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi 
la pròrroga. 
Les mesures afecten desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en 
centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o 
trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i 
activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil 
(incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció 
socioeducativa i centres oberts) 
Les mesures previstes tindran una durada de 15 dies 
  

• RESOLUCIÓ SLT/2395/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis 
de Girona i de Salt. 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882972&language=ca_ES 
  
Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 adoptades per la Resolució SLT/2229/2020, de 15 de setembre, per als municipis de 
Girona i de Salt. 
Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial 
superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es 
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el 
consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten 
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració 
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-
19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució 
SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures 
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 en el territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi 
la pròrroga. 
Les mesures afecten desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en 
centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o 
trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i 
activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil 
(incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció 
socioeducativa i centres oberts) 
Les mesures previstes tindran una durada de 15 dies 
 

• RESOLUCIÓ SLT/2396/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis 
de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882972&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882972&language=ca_ES


de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 
Castelldefels i Gavà. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882973&language=ca_ES 

 
Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 adoptades per la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, i les resolucions 
modificatives SLT/2266/2020, de 21 de setembre, i SLT/2286/2020, de 22 de setembre, 
per als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 
Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial 
superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es 
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el 
consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten 
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració 
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-
19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució 
SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures 
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 en el territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi 
la pròrroga. 
Les mesures afecten desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en 
centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o 
trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i 
activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil 
(incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció 
socioeducativa i centres oberts) 
Les mesures previstes tindran una durada de 15 dies 
 

• RESOLUCIÓ SLT/2397/2020, de 30 de setembre, per la qual s'adopten 
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu. 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882988&language=ca_ES 
  
Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als 
municipis de Vic i de Manlleu, en els termes indicats en els apartats següents. 
Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
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protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial 
superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es 
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el 
consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten 
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració 
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-
19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució 
SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures 
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 en el territori de Catalunya o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi 
la pròrroga 
Les mesures afecten desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en 
centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o 
trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, 
d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i 
activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil 
(incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció 
socioeducativa i centres oberts) 
Les mesures previstes tindran una durada de 15 dies 
 

• ORDRE JUS/162/2020, de 23 de setembre, per la qual es determina la data 
d'entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe, del 
Servei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d'Execució de 
la Bisbal d'Empordà. 

  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=882959&language=ca_ES 
  
S'estableix el dia 2 de novembre de 2020 com a data d'entrada en funcionament de les 
unitats processals de suport directe, del Servei Comú Processal General i del Servei 
Comú Processal d'Execució de la Bisbal d'Empordà, amb les funcions que estableix 
l'Ordre JUS/127/2020, de 20 de juliol, de creació dels serveis comuns processals al partit 
judicial de la Bisbal d'Empordà. 

El personal al servei de l'Administració de justícia afectat pel procés d'acoblament de 
l'oficina judicial en aquest partit judicial serà nomenat i adscrit als nous llocs de treball 
amb efectes des del dia 1 de novembre de 2020. 

 
3.-  DOUE 

Dimarts 29 de setembre de 2020 
 

• DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2020/1347 DEL CONSELL de 25 de setembre de 
2020 pel la qual es concedeix suport temporal a el Regne d'Espanya, 
d'acord amb el Reglament (UE) 2020/672, per atenuar els riscos d'atur a 
l'emergència a arran de la pandèmia de COVID-19 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:TO
C 
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Es declara que Espanya compleix les condicions establertes en l'article 3 del Reglament 
(UE) 2020/672 i s'estableix que la Unió posarà a disposició d'Espanya un préstec per un 
import màxim de 21324820449 EUR. El préstec tindrà un termini de venciment mitjà 
màxim de 15 anys. 
El període de disponibilitat de l'assistència financera concedida mitjançant la present 
Decisió serà de 18 mesos a partir de l'endemà de què va començar a fer efecte la 
present Decisió. 
La Comissió posarà a disposició d'Espanya l'ajuda financera de la Unió en un màxim de 
deu trams. Cada tram podrà desemborsar en una o diverses quotes. El termini de 
venciment dels desemborsaments que s'efectuïn en el marc del primer tram podrà ser 
més llarg que el termini de venciment mitjà màxim de 15 anys En aquest cas, el 
venciment de les següents quotes es fixarà de tal manera que es respecti el termini mitjà 
màxim de venciment indicat una vegada que s'hagin desemborsat tots els trams. 
A més, es determina quines mesures podrà finançar Espanya amb els indicats fons 
 
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 
29-09-2020 
 

• REIAL DECRET-LLEI de mesures urgents en matèria de teletreball a les 
administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de 
Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200
929.aspx#teletrabajo 
 

• REIAL DECRET-LLEI de mesures socials en defensa de l'ocupació 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200
929.aspx#empleo 
 

• Aprovació i remissió a les Corts Generals del PROJECTE DE LLEI per la 
qual es modifiquen la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les 
professions d'advocat i procurador dels Tribunals, així com determinades 
disposicions contingudes en la Llei 2 / 2007, de 15 de març, de societats 
professionals, i el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia 
la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal 
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200
929.aspx#abogados 
 
 
CGPJ 
28-09-2020 
 

• El Tribunal Suprem confirma la condemna d'un any i mig d'inhabilitació a 
president de la Generalitat, Joaquim Torra, per delicte de desobediència 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-confirma-la-condena-de-un-ano-y-medio-de-inhabilitacion-al-president-de-la-
Generalitat--Joaquim-Torra--por-delito-de-desobediencia 
 
La notícia incorpora l’arxiu amb el text de la sentència 
 
28-09-2020 
 

• Les demandes de dissolució matrimonial es van reduir un 42,1 per cent en 
el segon trimestre del 2020 com a conseqüència de l'alerta sanitària 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-
disolucion-matrimonial-se-redujeron-un-42-1-por-ciento-en-el-segundo-trimestre-de-
2020-como-consecuencia-de-la-alerta-sanitaria 
 
29-09-2020 
 

• L'Audiència Nacional absol els 34 acusats en el judici per la sortida a borsa 
de Bankia 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
Nacional-absuelve-a-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-Bolsa-de-Bankia 
 
L’enllaç al text de la sentència: 
 
https://e00-expansion.uecdn.es/opinion/documentosWeb/2020/09/29/2020-9-
29%20Sentencia%20salida%20a%20Bolsa%20Bankia.pdf 
 
29-09-2020 
 

• L'Audiència de Barcelona desestima la petició de repetir un judici perquè 
aquest s'havia celebrat durant l'estat d'alarma 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-
Barcelona-desestima-la-peticion-de-repetir-un-juicio-porque-este-se-habia-celebrado-
durante-el-estado-de-alarma 
 
30-09-2020 
  

• La crisi sanitària del COVID-19 causa un descens de l'32,9 per cent en 
l'activitat dels òrgans judicials durant el segon trimestre del l'any 

  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-crisis-sanitaria-del-
COVID-19-causa-un-descenso-del-32--9-por-ciento-en-la-actividad-de-los-organos-
judiciales-durante-el-segundo-trimestre-del-ano 
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30-09-2020 
 

• El Ple del CGPJ tria amb un ampli consens als presidents de tres Sales i a 
tres magistrats de Tribunal Suprem 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-Pleno-del-CGPJ-
elige-con-un-amplio-consenso-a-los-presidentes-de-tres-Salas-y-a-tres-magistrados-
del-Tribunal-Supremo 
 
02-10-2020 
 

• El segon trimestre del l'any, el més afectat per la crisi de l'COVID-19, 
registra una important disminució en tots els indicadors que mesuren la 
incidència de la violència de gènere 

 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-segundo-trimestre-
del-ano--el-mas-afectado-por-la-crisis-del-COVID-19--registra-una-importante-
disminucion-en-todos-los-indicadores-que-miden-la-incidencia-de-la-violencia-de-
genero-- 
 
ICAB 
28-09-2020 
 

• Consideracions de la Sala de Govern del TSJC per a aquells casos en què 
els advocat/des no puguin assistir als actes judicials per haver de tenir cura 
dels fills menors amb COVID-19 

 
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe
27fca69cffc3b8950df15b9a5367cdf2f55fbace3c0f7b076e4768c7a6c5ec8353a12e7a9a
aa9f707971c305de59 
 
30-09-2020 
  

• El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona condemna les actuacions 
intimidatòries contra despatxos d'advocats 

  
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe
27fca69cffc3b8950df15b9a536732f2c919745a1c52548a98dc925c2fb39318f6ed590de
67bad206c4b5ecb0915 
 
Tribunal Constitucional 
29-09-2020 
 

• El ple del TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per 
més de 50 diputats de PP contra la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_093/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2093-2020.pdf 
 
Departament de Justícia 
30-09-2020 
  

• Justícia posa en marxa quatre nous jutjats a Catalunya 
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http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388819 
 
CAFBL 
30-09-2020 
  

• El CAFBL condemna qualsevol actuació intimidatòria contra despatxos de 
col·legiats i el seu personal 

  
https://www.cafbl.cat/04-Premsa/Llistat-Noticies-Colegi-Administradors 
 
Registradores de España 
30-09-2020 
  

• La app Registradores de España facilitará los trámites de los ciudadanos 
en los Registros 

 
https://www.registradores.org/-/la-app-registradores-de-espana-facilitara-los-tramites-
de-los-ciudadanos-en-los-registros?redirect=%2F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
 
Cinco Días 
26-09-2020 
 

• El Govern prepara el pla per intervenir Madrid sense 155 ni estat d'alarma 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/26/economia/1601144560_441455.html 
 
28-09-2020 
 

• Les raons del fiasco dels judicis en línia 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/27/legal/1601226685_439924.html#?s
ma=newsletter_legal20200928 
 
29-09-2020 
 

• El Suprem tanca el debat i reconeix els correus electrònics com 'document' 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/28/legal/1601318508_812339.html 
 
30-09-2020 
 

• Els grans propietaris dels centres comercials han negociat els lloguers 
amb el 77% dels negocis 

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388819
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/30/companias/1601466342_225863.ht
ml 
  
01-10-2020 
  

• La CNMV pot exigir que es retirin anuncis de productes financers en tres 
dies 

  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/30/mercados/1601487507_055942.html 
 
02-10-2020 
 

• L'Advocacia desenvolupa una 'app' per informar dels horaris dels judicis 
en temps real 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/02/legal/1601639716_389187.html 
 
02-10-2020 
 

• ¿S'han de pagar impostos per les despeses derivades de l'teletreball que 
s'abonin als empleats? per Montserrat Turrado - sòcia de Bird & Bird. 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/29/legal/1601405537_938324.html 
 
02-10-2020 
 

• La banca ha concedit 1,35 milions de moratòries pel Covid per 52.000 
milions 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/02/companias/1601641593_339382.ht
ml 
 
El Periódico 
26-09-2020 
 

• La setmana en què es va dinamitar la relació entre la Justícia i el Govern 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200926/setmana-critica-relacions-justicia-
govern-8128343 
 
26-09-2020 
 

• Editorial - Episodi innecessari i inoportú 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20200926/editorial-episodi-innecessari-i-inoportu-
8129723 
 
27-09-2020 
 

• La banca i l'EBA negocien estendre la moratòria hipotecària 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200927/la-banca-i-leba-negocien-estendre-
la-moratoria-hipotecaria-8130090 
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27-09-2020 
 

• UGT insta el Govern a prorrogar el bo social 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200927/ugt-insta-el-govern-a-prorrogar-el-
bo-social-8130329 
 
28-09-2020 
 

• El Govern i els autònoms tanquen la renovació de les seves ajudes fins al 
31 de gener de l'2021 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200928/govern-autonoms-renoven-ajuts-
fins-al-gener-2021-8131388 
 
28-09-2020 
 

• El Govern abonarà el retard en les nòmines de 34.000 empleats públics 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200928/el-govern-abonara-el-retard-en-les-
nomines-de-34000-empleats-publics-8131900 
 
28-09-2020 
 

• El Govern central prorrogarà fins al 31 de gener la prohibició dels 
desnonaments 
 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200928/el-govern-central-prorrogara-fins-
al-31-de-gener-la-prohibicio-dels-desnonaments-8131787 
 
28-09-2020 
 

• Campo culpa Lesmes i admet que es va vetar el Rei per Torra i l'1-O 
 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200928/juan-carlos-campo-gobierno-lesmes-
rey-barcelona-8131083 
 
29-09-2020 
 

• Pròrroga dels Ertes fins al 31 de gener: les 10 claus de l'acord 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200929/prorroga-ertos-gener-acord-
8132864 
 
30-09-2020 
 

• La Comissió Europea demana a Espanya que renovi el poder judicial 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200930/comsiion-europea-demana-espana-
renovacion-poder-judicial-transparencia-8134011 
 
30-09-2020 
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• Les empreses en ERTO hauran de tornar a contactar amb el SEPE perquè 
els seus treballadors cobrin l'atur 

  
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200930/les-empreses-en-erto-hauran-de-
tornar-a-tramitar-latur-per-als-seus-treballadors-8134764 
 
01-10-2020 
 

• Ayuso complirà l'ordre de Govern, però la portarà als tribunals 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201001/ayuso-ordre-govern-tribunals-
coronavirus-madrid-restriccions-8136231 
 
El Diario.es 
27-09-2020 
 

• La Fiscalia demana un any de presó a dos inquilins de Barcelona per 
"pressionar" a la seva propietària perquè no els pugés el lloguer 

 
https://www.eldiario.es/catalunya/fiscalia-pide-ano-carcel-inquilinos-barcelona-
presionar-propietaria-no-les-subiera-alquiler_1_6241536.html 
 
30-09-2020 
  

• Alemanya veu "inevitable" un retard en el fons europeu anticrisi amb 
"conseqüències per a la recuperació econòmica" 

  
https://www.eldiario.es/economia/alemania-ve-inevitable-retraso-fondo-europeo-
anticrisis-consecuencias-recuperacion-economica_1_6257865.html 
  
El País 
27-09-2020 
 

• L'aturada judicial pel coronavirus deixa un retard de mesos en els 
desnonaments 

 
https://cat.elpais.com/cat/2020/09/27/catalunya/1601230022_769009.html 
 
27-09-2020 
 

• El veto al Rei destapa la disputa al Govern pel bloqueig judicial 
 
https://elpais.com/espana/2020-09-26/el-veto-al-rey-destapa-la-disputa-en-el-gobierno-
por-el-bloqueo-judicial.html 
 
27-09-2020 
 

• El teletreball noqueja el barri d'oficines 
 
https://cat.elpais.com/cat/2020/09/27/economia/1601220510_931669.html 
 
29-09-2020 
 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200930/les-empreses-en-erto-hauran-de-tornar-a-tramitar-latur-per-als-seus-treballadors-8134764
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200930/les-empreses-en-erto-hauran-de-tornar-a-tramitar-latur-per-als-seus-treballadors-8134764
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201001/ayuso-ordre-govern-tribunals-coronavirus-madrid-restriccions-8136231
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201001/ayuso-ordre-govern-tribunals-coronavirus-madrid-restriccions-8136231
https://www.eldiario.es/catalunya/fiscalia-pide-ano-carcel-inquilinos-barcelona-presionar-propietaria-no-les-subiera-alquiler_1_6241536.html
https://www.eldiario.es/catalunya/fiscalia-pide-ano-carcel-inquilinos-barcelona-presionar-propietaria-no-les-subiera-alquiler_1_6241536.html
https://www.eldiario.es/economia/alemania-ve-inevitable-retraso-fondo-europeo-anticrisis-consecuencias-recuperacion-economica_1_6257865.html
https://www.eldiario.es/economia/alemania-ve-inevitable-retraso-fondo-europeo-anticrisis-consecuencias-recuperacion-economica_1_6257865.html
https://cat.elpais.com/cat/2020/09/27/catalunya/1601230022_769009.html
https://elpais.com/espana/2020-09-26/el-veto-al-rey-destapa-la-disputa-en-el-gobierno-por-el-bloqueo-judicial.html
https://elpais.com/espana/2020-09-26/el-veto-al-rey-destapa-la-disputa-en-el-gobierno-por-el-bloqueo-judicial.html
https://cat.elpais.com/cat/2020/09/27/economia/1601220510_931669.html


• El Suprem adverteix als pares divorciats: no pagar les quotes de la 
hipoteca del domicili familiar és delicte 

 
https://elpais.com/economia/2020/09/29/mis_derechos/1601386419_106790.html 
 
29-09-2020 
 

• Els ocupes que van fer fora els camells d'un narcopiso, a punt de ser 
desnonats 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-09-29/los-ocupas-que-echaron-a-los-
camellos-de-un-narcopiso-a-punto-de-ser-desahuciados.html 
 
30-09-2020 
  

• Els llindars d'Espanya per al confinament, molt per darrere dels estàndards 
internacionals 

  
https://elpais.com/sociedad/2020-09-30/los-umbrales-de-espana-para-el-
confinamiento-muy-por-detras-de-los-estandares-internacionales.html 
01-10-2020 
  

• Sánchez sospesa canviar la llei per renovar el Poder Judicial sense el PP 
  
https://elpais.com/espana/2020-09-30/sanchez-sopesa-cambiar-la-ley-para-renovar-el-
poder-judicial-sin-el-pp.html 
  
01-10-2020 
 

• El pal del Poder Judicial, per José M.ª Brunet 
  
https://elpais.com/espana/2020-09-30/el-palo-del-poder-judicial.html 
 
01-10-2020 

• Dos milions i mig d'empleats públics podran teletreballar a partir d'aquest 
dijous 

 
https://elpais.com/economia/2020-10-01/dos-millones-y-medio-de-empleados-publicos-
podran-teletrabajar-a-partir-de-este-jueves.html 
 
01-10-2020 
 

• Sanitat publica al BOE les noves restriccions i subratlla que són d'obligat 
compliment 

 
https://elpais.com/sociedad/2020-10-01/sanidad-publica-en-el-boe-las-nuevas-
restricciones-y-subraya-que-son-de-obligado-cumplimiento.html 
 
02-10-2020 
 

• Catalunya no és capaç de reduir el període de pagament als seus 
proveïdors 
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https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-02/cataluna-no-es-capaz-de-reducir-el-
periodo-de-pago-a-sus-proveedores.html 
 
02-10-2020 
 

• Un agent de Mossos, després d'un desnonament: "Ens hem quedat sols i 
hem patit les conseqüències" 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-02/un-agente-de-mossos-tras-un-
desahucio-nos-hemos-quedado-solos-y-hemos-sufrido-las-consecuencias.html 
 
La Vanguardia 
26-09-2020 
 

• La batalla dels ERTO 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20200926/483660823962/regulacion-erte-
acuerdo-crisis-economica-coronavirus.html 
 
28-09-2020 
 

• La majoria de la investidura exigeix la renovació del Poder Judicial 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20200928/483711584746/la-majoria-de-la-
investidura-exigeix-la-renovacio-del-poder-judicial.html 
 
28-09-2020 
 

• Els Mossos aconsegueixen presó per a la meitat dels reincidents 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200928/483712224717/mossos-
policia-guardia-urbana-reincidentes-tremall-reincidencia-delincuentes-
delincuencia.html 
 
30-09-2020 

• Aquestes són les propostes de Sanitat per als grans municipis afectats 
  
https://www.lavanguardia.com/vida/20200930/483770777691/propuestas-sanidad-
grandes-municipios-afectados-coronavirus.html 
 
30-09-2020 
 

• Hisenda permet ara als ajuntaments usar els seus romanents fins al 2021 
  
https://www.lavanguardia.com/economia/20200930/483766092577/hacienda-
ayuntamientos-remanentes.html 
  
01-10-2020 
 

• Suspès el desnonament d'una veïna de la Rambla 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201001/483774452724/desahucio-
rambla-barcelona.html 
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Diari de Girona 
27-09-2020 
 

• Nova llei de limitació de rendes de Catalunya, per Fernando Lacaba 
 
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/09/27/nova-llei-limitacio-rendes-
catalunya/1064644.html 
 
29-09-2020 
 

• Govern i Madrid acorden fixar un mateix criteri per a les grans ciutats 
 
https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2020/09/29/govern-madrid-
acorden-fixar-mateix/1065150.html 
 
02-10-2020 
 

• Catalunya ha perdut 4.800 comerços i 16.763 microempreses pel 
coronavirus 

 
https://www.diaridegirona.cat/economia/2020/10/02/catalunya-ha-perdut-16763-
microempreses/1065590.html 
 
El Confidencial 
27-09-2020 
 

• L'Advocacia de l'Estat obliga a compensar contractes públics congelats pel 
Covid 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-27/coronavirus-contratos-abogacia-
del-estado-obliga-compensar_2752867/https://www.elconfidencial.com/espana/2020-
09-27/coronavirus-contratos-abogacia-del-estado-obliga-compensar_2752867/ 
 
29-09-2020 
 

• Així queden els ERTO després de l'acord de Govern amb els agents socials 
 
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-09-29/asi-quedan-erte-acuerdo-31-
enero-gobierno-agentes-sociales_2767184/ 
 
Expansión 
29-09-2020 
 

• Totes les empreses afectades per rebrots tindran rebaixes de cotitzacions 
socials 

 
https://www.expansion.com/economia/2020/09/28/5f71d007e5fdea872e8b4659.html 
 
29-09-2020 
 

• La caiguda de l'IPC es modera fins al -0,4% al setembre per la pujada del 
preu de la llum 

 
https://www.expansion.com/economia/2020/09/29/5f72dd64468aeb09768b4607.html 
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29-09-2020 
 

• La UE podria permetre que els ciutadans recorrin les seves accions davant 
el Tribunal Europeu de Drets Humans 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/09/29/5f7351a9468aebcd5c8b4680.html 
 
29-09-2020 
 

• És obligatori acceptar pagament en efectiu per saldar deutes pecuniàries 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2020/09/29/5f730f23e5fdeaab438b456d.html 
 
02-10-2020 
 

• El Govern retallarà el benefici fiscal dels plans de pensions individuals 
 
https://www.expansion.com/economia/2020/10/02/5f764810468aebfe478b45ab.html 
 
El Economista 
01-10-2020 
 

• PSOE i PP acorden mantenir en 60 anys la jubilació dels funcionaris 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10803457/10/20/PSOE-y-PP-
acuerdan-mantener-en-60-anos-la-jubilacion-de-los-funcionarios.html 
 
01-10-2020 
 

• La morositat en hipoteques puja per primer cop des de 2013, tot i els 
ajornaments de pagament 

 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10801546/10/20/La-
morosidad-en-hipotecas-sube-por-primera-vez-desde-2013-pese-a-los-aplazamientos-
de-pago.html 
 
Iberley 
28-09-2020 
 

• Els desnonaments en el segon trimestre de l'any van baixar un 90,6% per 
la crisi de l'COVID-19 

 
https://www.iberley.es/noticias/desahucios-segundo-trimestre-ano-bajaron-90-6-crisis-
covid-19-30518 
 
El Punt Avui 
29-09-2020 
 

• L’advocacia catalana veu una “greu desproporció” en la inhabilitació de 
Torra 
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http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1856072-l-advocacia-catalana-veu-
una-greu-desproporcio-en-la-inhabilitacio-de-torra.html 
 
El Confidencial 
29-09-2020 
 

• El Govern aixeca la prohibició de tallar subministraments i la moratòria 
hipotecària 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-29/gobierno-no-renueva-prohibicion-
suministros-hipoteca_2766939/ 
 
Voz Pópuli 
29-09-2020 
 

• La 'ocupació' d'habitatges va augmentar un 5% durant l'estat d'alarma 
 
https://www.vozpopuli.com/espana/okupacion-viviendas-aumento-
alarma_0_1396061357.html 
 
30-09-2020 
 

• El Govern pot trigar tres mesos a frenar el control del lloguer de Catalunya 
 
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-control-alquiler-
cataluna_0_1396361361.html 
 
El Mundo 
01-10-2020 
 

• El Congrés rebutja endurir les penes contra els okupes i agilitzar la 
recuperació de l'immoble 

 
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/01/5f75b10afdddff18428b4599.html 
 
Confilegal 
03-10-2020 
 

• Declarada nul·la una targeta 'revolving' amb un interès de l'26,82% que 
Wizink va cedir a un fons voltor 

 
https://confilegal.com/20201003-declarada-nula-una-tarjeta-revolving-con-un-interes-
del-2682-que-wizink-cedio-a-un-fondo-buitre/ 
 
03-10-2020 
 

• Una magistrada suspèn cautelarment l'execució d'un aval bancari aplicant 
la "rebus sic stantibus" 

 
https://confilegal.com/20201003-una-magistrada-suspende-cautelarmente-la-
ejecucion-de-un-aval-bancario-aplicando-la-rebus-sic-stantibus/ 
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Altra documentació 
 

• Comentari d'urgència a la Llei 9/2020, de 31 de juliol, de modificació del 
Llibre II del Codi Civil de Catalunya i de la Llei 15/2009 de Mediació en 
l'àmbit del Dret Privat, per Pascual Ortuño Muñoz, en “Diario La Ley” 

 
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt
MSbF1CTEAAmNDU0tTY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDSyNjtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvN
QUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAANGG0XpjAAAAWKE 
 
L'autor analitza les novetats que introdueix la Llei 9/2020, de 31 de juliol, de modificació 
de el Llibre II de el Codi Civil de Catalunya i de la Llei 15/2009 de Mediació en l'àmbit 
del Dret Privat 
L’autor ressalta que, tot i que alguns titulars de premsa han destacat com a novetat 
d'aquesta Llei la introducció d'obligatorietat de la mediació familiar com a requisit previ 
per a l'exercici de les accions judicials en aquesta matèria, la realitat que es desprèn del 
seu articulat no és aquesta.  
Es destaca l'obligatorietat d'acudir a un procés de mediació abans d'exercitar les 
corresponents accions davant els tribunals es reforça amb l'expressa inclusió en l'art. 
233-6.1 de l'efecte vinculant dels pactes expressos subscrits prèviament per les parts, 
amb el compromís d'intentar un procés de mediació. 
L’autor remarca que pot sostenir-se al respecte que aquesta obligació és intranscendent 
perquè la vigència del principi de voluntarietat de la mediació preval davant d'aquesta 
previsió. Efectivament, és cert que no es pot imposar mai l'obligació d'arribar a un acord, 
però una altra cosa ben diferent és que es pugui exigir que s'acrediti que s'ha intentat 
formalment i, fins i tot, que s'ha intervingut en aquest procés mediador amb lleialtat i 
bona fe. 
La segona novetat que es ressenya és la que amplia el contingut de la sessió 
informativa. El legislador català introdueix el terme «exploratori» que implica un pas més 
en la funció d'aquesta primera sessió que, amb l'aquiescència de les parts, pot 
transcendir el merament informatiu i estendre a un acostament succint als problemes 
que es plantegen en el conflicte . 
Per la resta, el legislador aprofita l'ocasió per insistir en determinades previsions que 
són fonamentalment d'ordre deontològic, com el deure de la persona mediadora de 
realitzar el seu treball tenint present la perspectiva de gènere, el principi d'igualtat o 
l'obligació que les escoles professionals supervisin que les intervencions de mediadors 
col·legiats s'ajustin a el comportament ètic i professional exigible. També es té una 
especial consideració amb l'advocacia al reiterar la conveniència que els advocats de 
les parts intervinguin en els processos de mediació com a garantia dels drets dels seus 
clients.  
Destaca, finalment, l'adaptació terminològica a les exigències de la Convenció de Nova 
York sobre la discapacitat i altres aspectes de caràcter administratiu pel que fa a 
l'organisme que exerceix les funcions de control de la qualitat i administració de les 
mediacions, que passa a tenir una denominació més àmplia, com a expressió del 
compromís governatiu d'impulsar la mediació en altres àmbits i amb una programació 
més minuciosa. 
L’autor conclou advertint que falta per veure el reflex de les declaracions de voluntat 
dels legisladors i forces polítiques catalanes en els pressupostos públics que es dediquin 
a l'impuls de la mediació i, també molt important: la sensibilitat del legislador estatal amb 
aquesta matèria en què tradicionalment no ha estat excessivament proactiu fins a la 
data. 
 
 

• Els judicis virtuals després de la Llei 3/2020. Una expectativa necessitada 
de mitjans per a ser realitat - 29-9-2020 – Diari La Ley. Wolters Kluwer 
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https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt
MSbH1czUwMDAyNDc2NzJTK0stKs7Mz7M1MjAyMLA0slTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLT
QEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgDKgFS_YwAAAA==WKE 
 
La possibilitat de celebrar judicis per via telemàtica s'ha prolongat fins a l'any 2021, 
segons estableix la Llei 3/2020. Per això La Ley consulta amb un conjunt de juristes per 
conèixer la seva opinió sobre si estem davant d'una política legislativa destinada a 
modificar substancialment la manera d'impartir justícia al nostre país, o si es tracta d'una 
altra de tantes declaracions de principis i bones intencions destinades a llanguir per falta 
de mitjans suficients. L'opinió més generalitzada reconeix l'important d'aquesta iniciativa 
i el positiu de l'experiència però subratlla la necessitat de més recursos materials i 
humans per aconseguir els objectius proposats. 
Els juristes consultat i que opinen sobre la qüestió són: Fernando Bejarano, responsable 
del” Observatorio de la Justicia y Director del Servicio de Defensa de la Abogacía” de 
l’ICAM, Vicente Magro, Magistrat del Tribunal Suprem; Angel Quemada Cuatrecasas, 
Degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i President del Consell de 
Procuradors de Catalunya; Álvaro Perea, Lletrat de l’Administració de Justícia i José 
Díaz Cappa, Fiscal de la Fiscalia Superior de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears 
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