
 

INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 06-03-2022 – 12-03-2022 
 
1.-  BOE  
 
Dilluns 7 de març de 2022 
 

• Resolució de 23 de febrer de 2022, de la Secretaria General d'Administració 
Digital, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de signatura 
electrònica no criptogràfica vinculada a "AutenticA", per a la relació amb 
l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i entitats 
de dret públic vinculats o dependents. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3527 
 
S'aproven els termes i les condicions d'ús de la signatura electrònica no criptogràfica 
vinculada a AutenticA, d'acord amb el que preveu l'article 43.2 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els títols 
Preliminar, II i III de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec 
de l'Administració General del Estat, i els seus respectius desenvolupaments 
reglamentaris, així com a la disposició addicional segona de la Llei 6/2020, d'11 de 
novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. 
Aquests termes i condicions tenen com a objecte determinar els supòsits en què un 
sistema de signatura electrònica no basada en certificats electrònics vinculada al servei 
AutenticA podrà ser utilitzat en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, els seus 
organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de la mateixa, 
Per això, s'indiquen els supòsits en què es podrà utilitzar en actuacions o procediments 
d'administració electrònica que permetin l'ús de la signatura electrònica bàsica, els 
criteris per utilitzar-los, l'acreditació de l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el 
consentiment de la persona usuària, la garantia de no repudi en el procés de signatura 
i gestió de les evidències d'autenticació, i la garantia de la integritat de les dades i 
documents signats. 
 

• Ordre JUS/157/2022, de 25 de febrer, per la qual es concedeix una 
subvenció directa al Consell General de Procuradors d'Espanya en matèria 
de prestació d'assistència jurídica gratuïta per a l'exercici pressupostari de 
2022. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3571 
 
Es concedeix al CGPE una subvenció nominativa d'acord amb l'article 22.2.a) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per import de 5.033.530 euros, 
amb càrrec al crèdit disponible a l'aplicació pressupostària 13.02 .112A.484, per a la 
prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta, a l'àmbit de competència del Ministeri 
de Justícia, per a l'exercici pressupostari 2022. 
La subvenció concedida té per objecte indemnitzar les actuacions professionals que 
realitzin els procuradors i les procuradores descrites en els apartats 1 a 3 de l’article 6 
de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència Jurídica Gratuïta, en l’àmbit de 
competències del Ministeri de Justícia, sempre que tinguin per persones destinatàries 
els qui siguin beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta; sufragar el cost que 
generi al Consell General de Procuradors d'Espanya el funcionament operatiu dels 
serveis d'assistència jurídica gratuïta, de les unitats encarregades de l'assessorament i 
orientació previs al procés a la ciutadania, en l'àmbit de competència del Ministeri de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3527
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3571


 

Justícia; i sufragar les despeses meritades per la tramitació dels expedients 
d’assistència jurídica gratuïta, en l’àmbit de competència del Ministeri de Justícia. 
S'estableixen les actuacions que se subvencionen i les obligacions que el CGPE ha de 
complir sobre això. 
 

• Resolució de 23 de febrer de 2022, de la Direcció General d'Assegurances 
i Fons de Pensions, per la qual es publiquen les quanties de les 
indemnitzacions actualitzades del sistema per a valoració dels danys i 
perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3588 
 
En aplicació de l'article 49.3 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i 
Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
8/2004, de 29 d'octubre, s’acorda fer públiques al seu lloc web 
http://www.dgsfp.mineco.es/, per facilitar-ne el coneixement i l'aplicació, les quanties 
indemnitzatòries vigents durant l'any 2022, una vegada actualitzades al 2,5 per cent, 
tenint en compte l'ajust de l'1,6 per cent per correcció de la desviació corresponent al 
2021. 
 
Dijous 10 de març de 2022 
 

• Ordre HFP/168/2022, de 7 de març, per la qual es regula el funcionament i 
l'estructura del Registre Estatal de les entitats interessades en els 
Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3713 
 
Es regula l'estructura i el funcionament del Registre Estatal de les entitats interessades 
en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica 
(REPERTE) en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, així com els procediments 
necessaris per a la seva utilització pels departaments ministerials interessats, com a 
instrument d'inscripció i certificació de l'acreditació de les entitats interessades en els 
PERTE aprovats pel Consell de Ministres. 
 
Divendres 11 de març de 2022 
 

• Acord de 3 de març de 2022, de la Comissió Permanent del Consell General 
del Poder Judicial, pel qual s'adscriu, amb caràcter exclusiu, en virtut del 
que preveu l'article 80.3 de la Llei orgànica del poder judicial, a la secció 
segona de l'Audiència Provincial de Castelló de la Plana, a l'ordre 
jurisdiccional penal, i a la secció quarta de l'audiència provincial de 
Castelló de la Plana, a l'ordre jurisdiccional civil. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3845 
 
Entrada en vigor: 12-03-2022 
La Comissió Permanent del CGPJ ha adoptat el 3 de març de 2022 el següent acord: 
Primer. 
Adscriure, amb caràcter exclusiu, en virtut del que preveu l’article 80.3 de la LOPJ, a la 
Secció Segona de l’audiència Provincial de Castelló de la Plana, a l’ordre jurisdiccional 
penal. La distribució dels assumptes penals amb la secció primera es realitzarà d'acord 
amb les normes de repartiment aprovades per la sala de govern del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
Segon. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3588
http://www.dgsfp.mineco.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3713
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Adscriure, amb caràcter exclusiu, en virtut del que preveu l’article 80.3 de la LOPJ, a la 
Secció Quarta de l’audiència Provincial de Castelló de la Plana, a l’ordre jurisdiccional 
civil. La distribució dels assumptes civils amb la Secció Tercera es realitzarà conforme 
als criteris següents: 
–La Secció Tercera continuarà coneixent, amb caràcter exclusiu, els assumptes de 
naturalesa mercantil que té assignats per acord del Ple del Consell General del Poder 
Judicial de 21 de juliol de 2004, així com dels assumptes d'accions individuals relatives 
a condicions generals de la contractació. 
– La Secció Quarta coneixerà, amb caràcter exclusiu, els assumptes en matèria de dret 
de família, infància, suport a persones amb discapacitat, així com recursos en matèria 
civil davant de resolucions dictades en aquesta matèria per jutjats de violència sobre la 
dona. 
–Els altres assumptes de naturalesa civil es distribuiran entre ambdues seccions d'acord 
amb les normes de repartiment aprovades per la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
Tercer. 
Aquest acord d'especialització no afectarà els assumptes que estigueren ja repartits a 
cada secció, que romandran sotmesos al seu coneixement fins a la conclusió per 
resolució definitiva. 
 
2.  DOGC  
 
Dilluns 7 de març de 2022 
 

• LLEI 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 
i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921882 

 
Entrada en vigor: 08.03.2022 
 
La llei pretén la protecció del dret a l’habitatge i erradicar els usos anòmals (incloent els 
habitatges buits), establint un conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment 
d’habitatges destinats a polítiques socials configurant-les com un servei d’interès 
general per assegurar un habitatge digne i adequat a tots els ciutadans. 
 
Modifica La Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, la Llei 24/2015 de 29 
de juliol de Mesures Urgents per afrontar la emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, i La Llei 4/2016 de 23 de setembre de Mesures de Protecció del 
Dret a l’Habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 
 
Pel que fa a les modificacions de la llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret de 
l’habitatge cal destacar que: 

- Es considera que hi ha incompliment de la funció social de l’habitatge o un edifici 
d’habitatges quan estigui desocupat de manera permanent i injustificada durant 
més de 2 anys. No alterarà la consideració d’incompliment encara que l’habitatge 
estigui ocupat sense títol habilitant ni quan es produeixi transmissió de la 
titularitat a favor d’una persona jurídica.   L’incompliment es donarà també quan 
un edifici inacabat per obres realitzades en més del 80% de la seva execució, si 
des d’aquest moment han transcorregut més de 2 anys.  També si no es destina 
a residència habitual i permanent de persones, quan es tracti d’un habitatge amb 
protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanístic a aquest 
tipus de residència. I en cas que s'incompleixi l'obligació d'oferir una proposta de 
lloguer social abans d'interposar una demanda judicial en els termes que 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921882


 

estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

- En el cas de transmissió de l'habitatge, si el nou propietari és una persona 
jurídica, aquest se subroga en la posició de l'anterior a l'efecte d'assumir les 
conseqüències de l'incompliment de la funció social de la propietat, amb 
independència de quan es va iniciar la desocupació 

- Es modifiquen diverses infraccions previstes a la llei. En tot cas, resulta 
d’importància indicar que és infracció greu en matèria de protecció dels 
consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari l’incompliment de la 
formulació de la proposta obligatòria de lloguer social d’acord amb els requisits 
legals vigents en el moment en que correspon formalitzar-la. 

- Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatges, que dependrà de l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya. Els titulars grans tenidors persones jurídiques han 
de comunicar a l’Agència la relació d’habitatges. Aquesta inscripció s’hauria de 
dur a terme en el termini màxim que acaba el 8 d’abril de 2022, o des del 
compliment dels requisits que originen l'obligació d'inscriure-s'hi 

Pel que fa a les modificacions de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica cal destacar 
que :  

- A més de comunicar la realització d’oferta obligatòria de lloguer social a 
l’Ajuntament del domicili de l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
també s’ha de notificar a aquestes administracions la comunicació prèvia del 
requeriment de documentació per verificar la situació de risc d’exclusió 
residencial.  

- Considera Grans tenidors d’habitatges a les persones jurídiques per sí soles o 
per mitjà d’un grup d’empreses que tenen la titularitat de més de 10 habitatges 
en tot l’Estat (fins ara eren més de 15) amb determinades excepcions: els 
promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l'article 51.2 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge; les persones jurídiques que 
tinguin més d'un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a 
habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer; i les entitats privades sense 
ànim de lucre que proveeixen d'habitatge persones i famílies en situació de 
vulnerabilitat residencial 

- Amplia el termini del mecanisme de l’art. 7 de la cessió obligatòria per adaptar-
lo a la legislació sobre arrendaments. 

- Fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social abans d’interposar 
una demanda judicial de desnonament per venciment de la durada del contracte 
i en els casos de manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació de l’habitatge, amb 
determinats requisits. (nova Disposició Addicional 1). Al respecte, els 
procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de l'oferta de 
lloguer social s'han d'interrompre perquè l'oferta es pugui formular i acreditar. 
Una vegada s'hagin efectuat al·legacions o hagi transcorregut el termini concedit, 
si no s'ha acreditat l'oferiment del lloguer social obligatori o si hi ha discussió 
entre les parts sobre si l'oferta compleix, o no, els requisits legals, el jutjat ha de 
donar trasllat de la situació a l'administració competent en matèria de lloguer 
social obligatori, i el procediment ha de continuar d'acord amb els tràmits 
corresponents. 

- Amplia la durada mínima dels contractes de lloguer social a 12 anys en cas de 
titulars entitats financeres o fons d’inversió. 

- Estableix el dret del llogater a la renovació d’un nou contracte de lloguer social a 
la fi del termini fixat si continua complint els requisits d’exclusió residencial  



 

- Preveu que els Grans Tenidors obligats a oferir un lloguer social puguin sol·licitar 
que l’habitatge sigui arrendat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel preu 
equivalent al mòdul dels habitatges de protecció oficial de règim especial. 

- L'Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de 
7 anys, per a incorporar-los als Fons d'habitatges de lloguer per a polítiques 
socials, en el cas d'habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i 
sempre que es compleixin les condicions següents:  

a) Que el propietari de l'habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, 
obligat al pagament de l'impost sobre els habitatges buits, d'acord amb el 
que estableix la llei que regula aquest impost.  

b) Que aquest subjecte passiu disposi d'habitatges buits en un municipi 
en què hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions 
de risc d'exclusió residencial definides per aquesta llei sense solució pel 
que fa a l'habitatge.  

c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l'obligació que 
l'habitatge sigui ocupat legalment per a constituir la residència de les 
persones, el qual adverteix que, si el propietari no acredita l'ocupació de 
l'habitatge en el termini d'un mes, es pot declarar l'incompliment de la 
funció social de l'habitatge a l'efecte d'iniciar el procediment per a la 
cessió obligatòria en els termes que estableix aquest article.  

Pel que fa a les modificacions de la llei 4/2016 de 23 setembre de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial cal destacar que: 

- Es modifiquen diversos aspectes de l’expropiació temporal d’habitatges buits. 
- Es determina que serà causa d'interès social l'incompliment de la funció social 

de la propietat, relativa a l'ocupació legal i efectiva de l'habitatge perquè 
constitueixi la residència de les persones. No obstant, l’expropiació forçosa 
només es podrà donar davant la concurrència dels següents requisits: 

Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l'article 12.5 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge o en els 
municipis que el Govern declari per decret, atenent les necessitats 
d'habitatge i el parc d'habitatges disponibles.  
Per a determinar aquests municipis, s'ha de donar audiència a les entitats 
locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs 
Locals o de les organitzacions associatives dels ens locals més 
representatives. 
 
Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d'habitatges buits i 
d'habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d'estar-hi 
inscrits o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d'un titular 
d'habitatges inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions, 
encara que el titular actual sigui un fons de titulització d'actius o 
l'adquisició s'hagi efectuat mitjançant la transmissió d'accions o 
participacions de societats mercantils. 

 
Per últim, cal tenir en compte que les obligacions d’oferir i de renovar un lloguer social 
són aplicables també en el cas que els procediments judicials s’hagin iniciat abans de 
l’entrada en vigor de la Llei i encara estiguin en tramitació. 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921882 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921882


 

• LLEI 2/2022, del 3 de març, del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921866 
 
Entrada en vigor: 08.03.2022 
Es deroga el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya. 
L'objecte d'aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya. 
Es determina la finalitat del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de 
Catalunya, així com l’àmbit subjectiu (persones que tinguin o hagin tingut la condició de 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu 
sector públic, d'alts càrrecs i de membres del Govern de la Generalitat) i la dotació 
mínima del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que es fixa 
inicialment en 10 milions d'euros. 
Els riscos que cobreix el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya 
són els que pateixen les persones incloses en l'àmbit subjectiu d'aquesta llei i que estan 
exclosos de la cobertura de les pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil, 
patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat, per tal de cobrir les obligacions 
que, d'acord amb la normativa vigent, li correspon assumir directament pels danys 
corporals i materials i les conseqüències directes d'aquests danys, pels perjudicis 
econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials o corporals previs, 
causats per acció o omissió a terceres persones en l'exercici de llur activitat, i també per 
la responsabilitat civil professional, inclosa la responsabilitat comptable, mentre no hi 
recaigui una sentència ferma. 
La llei també regula les condicions per a sol·licitar la cobertura i l’obligació de retorn 
D’altra banda es preveu que l'Institut Català de Finances s'ha d'encarregar de la gestió 
provisional del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el 
Govern no constitueixi l'entitat gestora del Fons o n'encarregui la gestió a una entitat ja 
constituïda, o bé l'assumeixi directament el departament competent en matèria de 
finances. 
 

• ORDRE EMT/33/2022, de 4 de març, per la qual es garanteixen els serveis 
essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 
2022. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921871 
 
Davant la situació de vaga anunciada per determinats sindicats prevista per al dia 8 de març de 
2022, en els termes que es formulen en les diferents convocatòries i que afecta tots els 
treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, s'entén condicionada al manteniment dels serveis mínims que es determinen, 
assenyalant quins són –entre altres—pel que fa al personal i òrgans de l'Administració de 
Justícia: 

 
Dijous 10 de març de 2022 
 

• ACORD GOV/41/2022, de 8 de març, pel qual es crea la Comissió 
Interdepartamental de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=922341 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921866
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Es crea la Comissió Interdepartamental de Mediació i Resolució Alternativa de 
Conflictes. La Comissió també pot utilitzar la denominació Comissió ADR. 
La Comissió s'integra en el departament competent en matèria de promoció i 
desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes. 
Es determinen les  funcions i composició de la Comissió 
 
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 
 

• Tribunal Constitucional. Sala Primera. Resum Sentència 10/2022, de 7 de 
febrer de 2022. Recurs d'empara 3931-2018. Promogut pel senyor Jordi 
Velasco Cano respecte de les resolucions dictades per un jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona en taxació de les costes causades en un 
procediment abreujat. Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva en 
relació amb els drets de defensa i l'assistència lletrada: resolucions 
judicials que consideren despeses indegudes els honoraris de l'advocat en 
un supòsit en què no és preceptiva la intervenció de lletrat. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3797 
 
La sentència acorda estimar el recurs d'empara interposat pel senyor Jordi Velasco 
Cano i, en virtut d'això: 
1r Declarar que ha estat vulnerat el dret fonamental del demandant d'empara a la tutela 
judicial efectiva sense indefensió, en relació amb el dret de defensa i l'assistència 
lletrada (art. 24.1 i 2 CE). 
2n Restablir-ho en el seu dret i, en conseqüència, declarar la nul·litat de les actuacions 
de 1 de març i de 8 de juny de 2018, dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 249-2016. 
3r Retrotreure les actuacions al moment immediatament anterior al dictat de la primera 
de les decisions impugnades, perquè l'òrgan judicial dicti una nova resolució que sigui 
respectuosa amb el dret fonamental vulnerat. 
La rellevància constitucional del present cas esdevé de la projecció que la inclusió o 
exclusió dels drets i honoraris del procurador i advocat del funcionari demandant en el 
pronunciament relatiu a les costes processals pot tenir sobre el dret d'accés a la 
jurisdicció, com a vessant del dret a la tutela judicial efectiva sense indefensió (art. 24.1 
CE), així com el dret a la defensa i a l’assistència lletrada (art. 24.2 CE). La novetat està 
en el pronunciament constitucional relatiu al dret dels funcionaris públics a recórrer a 
una defensa tècnica en totes les controvèrsies que suscitin en seu judicial davant de 
qualsevol administració pública i, per tant, respecte als ciutadans legitimats per intervenir 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3797


 

en aquests processos , proporcionant una lectura constitucional dels preceptes legals 
aplicats des de la perspectiva del dret a la tutela judicial efectiva sense indefensió (art. 
24.1 CE). 
La demanda d'empara impugna les actuacions d'1 de març i 8 de juny de 2018 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en virtut dels quals s'exclouen de la 
condemna a costes declarada per sentència els honoraris del lletrat del demandant, per 
entendre vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al vessant del 
dret a una resolució motivada i fundada en dret, així com també el principi d’igualtat en 
l’aplicació de la llei (art. 14 CE). Per al recurrent, l'òrgan jurisdiccional intervinent va 
incórrer en una interpretació irracional de les previsions legals (en particular, dels arts. 
23 i 139 LJCA, en relació amb l'art. 241 LEC), limitant injustificadament el seu dret de 
defensa i obstaculitzant-ne l'accés a la jurisdicció, en situar-lo en «una posició de clara 
inferioritat tècnica davant de l'administració que sempre acudeix representada i assistida 
per lletrat», i atès que «en el cas que la sentència no li sigui favorable, malgrat no haver 
utilitzat la defensa lletrada, sempre estaria obligat a pagar les costes per imperatiu 
legal», propiciant un tracte discriminatori del funcionari respecte de l’administració en el 
tractament de les costes. 
Després de recordar-ne la doctrina jurisprudencial, el TC analitza l'estudi del cas concret 
indicant que el jutjador ha realitzat una interpretació i aplicació de l'art. 32.5 LEC 
totalment irraonable, amb infracció del dret a la tutela judicial efectiva del demandant de 
protecció. Així, per excloure els honoraris de l'advocat que va assistir el demandant 
d'empara de la taxació de costes, la interlocutòria d'1 de març de 2018 va invocar la 
regla de l'art. 32.5 LEC, segons el qual, «quan la intervenció d'advocat i procurador no 
sigui preceptiva, de l'eventual condemna a costes de la part contrària a què s'hagués 
servit d'aquests professionals s'exclouen els drets i honoraris meritats pels mateixos», 
llevat de les excepcions que preveu el mateix precepte. L'òrgan judicial va raonar en 
aquella resolució que no resultava d'aplicació l'excepció referida al supòsit que «el 
domicili de la part representada i defensada estigui en lloc diferent del que s'ha tramitat 
el judici», perquè va entendre que el recurrent havia pogut triar els jutjats de Girona, 
corresponents al domicili a Vilafant. Però aquest raonament és inadmissible perquè 
suposa, ras i curt, privar l'actor del dret al fur electiu que li atorga l'art. 14.1.2 LJCA. 
Amb això, l'aplicació que va realitzar l'òrgan judicial de l'art. 32.5 LEC va resultar encara 
més irraonable des del moment en què va prescindir dels pronunciaments de la mateixa 
sentència dictada al seu dia, en relació amb la qual es va substanciar l'incident relatiu a 
la taxació de costes. En efecte, la interlocutòria d'1 de març de 2018 va eludir tota 
consideració sobre l'altra excepció continguda a l'art. 32.5 LEC, que permet també 
incloure els drets i honoraris meritats per l'advocat i el procurador, en els supòsits en 
què la seva intervenció no sigui preceptiva, quan «el tribunal apreciï temeritat en la 
conducta del condemnat a costes». I aquesta excepció hauria resultat plenament 
aplicable en aquest cas, ja que, a la sentència de 6 d'abril de 2017 (fonament de Dret 
tercer), el jutjador havia determinat expressament, a efectes de la condemna a costes, 
que tant la demandada com la codemandada havien obrat amb temeritat processal, 
pronunciament que va ser completament defugit en les actuacions aquí impugnades. 
Per tot això, resulta la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva del demandant 
d'empara en què haurien incorregut les resolucions judicials que són objecte 
d'impugnació en aquest procediment perquè, entenent aplicable a aquest supòsit l'art. 
32.5 LEC, però, la concreta aplicació que en van realitzar va resultar absolutament 
irraonable. 
D'altra banda, de la fonamentació desenvolupada en les seves resolucions també es 
desprèn que el jutjat no concep l'excepció prevista a l'art. 23.3 LJCA, quan el funcionari 
públic actuï «en defensa dels seus drets estatutaris, quan es refereixin a qüestions de 
personal que no impliquin separació d'empleats públics inamovibles», com una facultat 
concedida pel legislador a aquest col·lectiu de caràcter potestatiu, que podran activar o 
no lliurement, sinó com un supòsit equiparable a les hipòtesis en què es torna 
innecessària l'assistència lletrada dels litigants, previstes per a altres ordres 



 

jurisdiccionals (arts. 31.2 LEC, 21.1 LJS i 967 LECrim), sense parar mentides que les 
diferències amb aquests règims són rellevants. 
El TC considera que cal interpretar l'excepció disposada en aquest apartat 3 de l'art. 23 
LJCA com a facultat reconeguda als funcionaris públics que, en la situació objectiva 
descrita, els permet optar entre la defensa tècnica o l'autodefensa dels seus interessos. 
Aquesta interpretació resulta avalada per la pròpia literalitat del precepte, que utilitza el 
vocable «podran», connotant la possibilitat que no operin les regles disposades en els 
dos primers apartats d'aquest precepte, en virtut de les quals resultaria preceptiva 
l'assistència lletrada a les actuacions davant òrgans jurisdiccionals unipersonals (art. 
23.1 LJCA), i aquesta assistència tècnica per advocat i la representació per mitjà de 
procurador quan es tracti d’actuacions davant òrgans col·legiats (art. 23.2 LJCA). D'altra 
banda, és la interpretació que es desprèn de la voluntat expressada pel legislador. En 
el mateix preàmbul de la Llei 42/2015, del 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, del 
7 de gener, d'enjudiciament civil, que introdueix la previsió de l'art. 23.3 LJCA, 
recuperant una possibilitat que havia existit abans en aquesta Llei, justifica aquesta 
introducció assenyalant que es fa «per permetre que els funcionaris públics, que no 
tenen reconegut el dret de justícia gratuïta amb independència dels seus recursos, 
puguin comparèixer per si mateixos a defensa dels seus drets estatutaris, quan es 
refereixin a qüestions de personal que no impliquin separació d'empleats públics 
inamovibles, de manera que es recupera la regulació ja existent amb anterioritat a la Llei 
10/2012». D'aquesta explicació se'n desprèn clarament el caràcter potestatiu que 
s'atorga a la previsió de l'art. 23.3 LJCA. 
D'acord amb aquesta intel·lecció, les resolucions impugnades van vulnerar el dret a la 
tutela judicial efectiva, en relació amb el dret de defensa i l'assistència lletrada (art. 24.1 
i 2 CE), atès que van incórrer en una interpretació irracional dels preceptes aplicables , 
sense la suficient cobertura legal, amb efectes dissuasius de l'exercici pel recurrent dels 
seus drets d'accés a la jurisdicció i a l'assistència lletrada. 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
08-03-2022 
 

• ACORD pel qual s'aprova la declaració institucional amb motiu del dia 
internacional de les dones. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#Mujeres 
 

• ACORD pel qual s'amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la 
Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març del 2022 a 
persones afectades pel conflicte d'Ucraïna que puguin trobar refugi a 
Espanya. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#Refugiados 
 

• ACORD pel qual s'aprova el Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes 2022-2025. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#PEIO 
 

• INFORME sobre l'impacte del complement per a la reducció de la bretxa de 
gènere 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220308.aspx%23Mujeres
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#Brechadeg%C3%A9nero 
 

• ACORD pel qual s'autoritza l'aplicació del Fons de Contingència per import 
de 89.108.589,39 euros i la concessió d'un crèdit extraordinari al Ministeri 
de Política Territorial per pal·liar els danys causats per la borrasca 
"Filomena", a les comunitats autònomes de Principat d'Astúries, Castella i 
Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja, Navarra, 
Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i el País Valencià. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#Cat%C3%A1strofes 
 

• ACORD pel qual s'autoritza l'aplicació del Fons de Contingència per import 
de 4.594.115,95 euros i la concessió d'un crèdit extraordinari al Ministeri de 
Política Territorial per pal·liar danys causats per diversos temporals a les 
comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Illes 
Balears, Cantàbria, Castella - la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, Galícia i Regió de Múrcia, les Canàries, 
Catalunya i Navarra. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#Cat%C3%A1strofes 
 

• ACORD pel qual s'autoritza la Comunitat Autònoma de Catalunya a 
formalitzar operacions de deute a llarg termini per un import màxim de 
1.000.000.000 d'euros. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
308.aspx#DeudaCatyMur 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
08-03-2022 
 

• El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei 
d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
institucional 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419026/govern-aprova-memoria-preliminar-
lavantprojecte-llei-dorganitzacio-ladministracio-generalitat-del-sector-public-
institucional 
 

• El Govern crea una comissió interdepartamental que ajudarà a millorar els 
criteris per a l'ús de la mediació 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419028/govern-crea-comissio-interdepartamental-
que-ajudara-millorar-criteris-lus-mediacio 
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CGPJ 
07-03-2022 
 

• Les demandes de dissolució matrimonial presentades durant el 2021 van 
mostrar un augment del 2,5% respecte a les de l'exercici anterior 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-
disolucion-matrimonial-presentadas-durante-2021-mostraron-un-aumento-del-2-5-por-
ciento-respecto-a-las-del-ejercicio-anterior 
 
08-03-2022 
 

• La situació de la dona a la carrera judicial 
 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-situacion-de-la-
mujer-en-la-Carrera-Judicial 
 
09-03-2022 
 

• Els òrgans judicials espanyols van resoldre el 2021 6.321.593 assumptes, 
un 20,9% més que l'any de la pandèmia i un 4% més que el 2019 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-organos-judiciales-
espanoles-resolvieron-en-2021-6-321-593-asuntos--un-20-9-por-ciento-mas-que-en-el-
ano-de-la-pandemia-y-un-4-por-ciento-mas-que-en-2019- 
 
11-03-2022 
 

• L'any 2021 conclou amb un augment del 9,35% en el nombre de dones 
víctimes de la violència de gènere i amb una mitjana de 446 denúncies al 
dia 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-ano-2021-concluye-
con-un-aumento-del-9-35---en-el-numero-de-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-
genero-y-con-una-media-de-446-denuncias-al-dia- 
 
11-03-2022 
 

• El president del TS i del CGPJ: les víctimes del terrorisme representen els 
valors pels quals una societat sana ha de lluitar 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-presidente-del-TS-y-
del-CGPJ--las-victimas-del-terrorismo-representan-los-valores-por-los-que-una-
sociedad-sana-debe-luchar- 
 
Ministeri de Justícia 
07-03-2022 
 

• Justícia implanta el sistema de dictat forense, una eina d'intel·ligència 
artificial 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/sistema-dictado-forense 
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10-03-2022 
 

• Justícia concedeix una subvenció d'un milió d'euros al Col·legi de 
Psicòlegs per atenció a víctimes de delictes 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/220310-NP-Subvencion-colegio-psicologos 
 
Síndic de Greuges 
07-03-2022 
 

• El Síndic demana la cessió de la totalitat dels habitatges que la SAREB té 
a Catalunya perquè es dediquin al lloguer social 

 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=8471 
 
Consejo General del Notariado 
07-03-2022 
 

• Els notaris d'Europa condemnen l'agressió a Ucraïna 
 
https://www.notariado.org/portal/-/los-notarios-de-europa-condenan-la-
agresi%C3%B3n-a-ucrania-1?redirect=%2Fportal%2F 
08-03-2022 
 

• La compravenda d'habitatges creix un 34,5% interanual 
 
https://www.notariado.org/portal/-/la-compraventa-de-viviendas-crece-un-34-5-por-
ciento-interanual?redirect=%2Fportal%2F 
 
Colegio de Registradores de España 
07-03-2022 
 

• Continua el fort increment anual de compravendes i hipoteques durant el 
mes de gener 

 
https://www.registradores.org/-/contin%C3%BAa-el-fuerte-incremento-anual-de-
compraventas-e-hipotecas-durante-el-mes-de-enero?redirect=%2F 
 
08-03-2022 
 

• El 40% dels consells de les empreses espanyoles no tenen cap dona entre 
els seus membres, segons dades del Registre Mercantil 

 
https://www.registradores.org/-/el-cuarenta-por-ciento-de-los-consejos-de-las-
empresas-espa%C3%B1olas-no-tienen-ninguna-mujer-entre-sus-miembros-
seg%C3%BAn-datos-del-registro-mercantil?redirect=%2F 
 
10-03-2022 
 

• Les constitucions d'empreses al febrer augmenten el 6,3% anual 
 
https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-empresas-en-febrero-aumentan-
el-6-3-anual?redirect=%2F 
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Tribunal Constitucional 
09-03-2022 
 

• El Tribunal Constitucional torna a advertir davant de la presó per deutes 
 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_017/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2017-2022.pdf 
 
10-03-2022 
 

• El Ple del TC per unanimitat estima parcialment el recurs 
d'inconstitucionalitat del PP contra diversos preceptes de la Llei de 
Catalunya 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
als contractes d'arrendament d'habitatge 

 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_019/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2019-2022.pdf 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
El Punt Avui 
06-03-2022 
 

• L’impacte de l’IPC desploma la renda dels barcelonins 
 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2108626-l-impacte-de-l-ipc-
desploma-la-renda-dels-barcelonins.html 
 
07-03-2022 
 

• La llei electoral es fa pregar 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2108845-la-llei-electoral-es-fa-
pregar.html 
 
07-03-2022 
 

• Escrivá explica que Barcelona tindrà un dels tres grans centres d’acollida 
d’ucraïnesos juntament amb Madrid i Alacant 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2109043-escriva-explica-que-
barcelona-tindra-un-dels-tres-grans-centres-d-acollida-d-ucrainesos-juntament-amb-
madrid-i-alacant.html 
 
07-03-2022 
 

• La UE activa el procés per estudiar les adhesions d’Ucraïna, Geòrgia i 
Moldàvia 
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https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2109150-la-ue-activa-el-proces-per-estudiar-
les-adhesions-d-ucraina-georgia-i-moldavia.html 
 
08-03-2022 
 

• La Fiscalia de l’Audiència Nacional investigarà l’atac militar de Rússia a 
Ucraïna 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2109582-la-fiscalia-de-l-audiencia-
nacional-investigara-l-atac-militar-de-russia-a-ucraina.html 
 
08-03-2022 
 

• La Generalitat prepara una llei per establir un percentatge mínim d’aliments 
de proximitat a escoles i hospitals públics 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2109527-la-generalitat-prepara-
una-llei-per-establir-un-percentatge-minim-d-aliments-de-proximitat-a-escoles-i-
hospitals-publics.html 
 
09-03-2022 
 

• Brussel·les presenta una llei contra la violència de gènere 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2109925-brussel-les-presenta-
una-llei-contra-la-violencia-de-genere.html 
 
09-03-2022 
 

• El TSJC envia a judici el conseller Torrent i tres exmembres de la Mesa del 
Parlament per desobediència 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2110049-el-tsjc-envia-a-judici-el-
conseller-torrent-i-tres-exmembres-de-la-mesa-del-parlament-per-desobediencia.html 
 
10-03-2022 
 

• El preu de la llum multiplica per nou el del març del 2021 
 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2110398-el-preu-de-la-llum-
multiplica-per-nou-el-del-marc-del-2021.html 
 
10-03-2022 
 

• Els judicis immediats per delictes lleus a Barcelona es fan al cap de 77 dies, 
mentre al setembre es feien en 15 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2110749-els-judicis-immediats-
per-delictes-lleus-a-barcelona-es-fan-al-cap-de-77-dies-mentre-al-setembre-es-feien-
en-15.html 
 
10-03-2022 
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• El Congrés rebutja les esmenes a la totalitat contra la Llei d’habitatge 
gràcies als vots d’ERC i Bildu 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2110730-el-congres-rebutja-les-
esmenes-a-la-totalitat-contra-la-llei-d-habitatge-gracies-als-vots-d-erc-i-bildu.html 
 
10-03-2022 
 

• El Congrés aprova la iniciativa de PSOE i PNB d’investigar els abusos a 
l’Església amb una comissió independent 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2110737-el-congres-aprova-la-
iniciativa-de-psoe-i-pnb-d-investigar-els-abusos-a-l-esglesia-amb-una-comissio-
independent.html 
 
10-03-2022 
 

• Argimon defensa retirar les mascaretes de cop pel fracàs del pla 
d’eliminació gradual 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2110625-argimon-defensa-retirar-
les-mascaretes-de-cop-pel-fracas-del-pla-d-eliminacio-gradual.html 
 
11-03-2022 
 

• L’ACNUR xifra en 2,5 milions les persones que han fugit d’Ucraïna 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2111402-l-acnur-xifra-en-2-5-
milions-les-persones-que-han-fugit-d-ucraina.html 
 
11-03-2022 
 

• Brussel·les proposarà aquest mes mesures per desvincular els preus del 
gas i l’electricitat 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2111699-brussel-les-
proposara-aquest-mes-mesures-per-desvincular-els-preus-del-gas-i-l-electricitat.html 
 
11-03-2022 
 

• Catalunya va tornar a ser el 2021 on més ordres de protecció a víctimes de 
violència masclista es van denegar 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2111418-catalunya-va-tornar-a-
ser-el-2021-on-mes-ordres-de-proteccio-a-victimes-de-violencia-masclista-es-van-
denegar.html 
 
11-03-2022 
 

• La patronal dels transportistes catalans no s’adhereix a la vaga de dilluns 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2111212-la-patronal-dels-
transportistes-catalans-no-s-adhereix-a-la-vaga-de-dilluns.html 
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12-03-2022 
 

• El TC avala l’Agència de Protecció Social de Catalunya 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2111770-el-tc-avala-l-agencia-de-
proteccio-social-de-catalunya.html 
 
El Periódico 
06-03-2022 
 

• Felip VI reflexiona sobre si renuncia a la inviolabilitat en els actes privats 
 
https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2022/03/07/felip-vi-sospesa-
renuncia-inviolabilitat-63516768.html 
 
08-03-2022 
 

• Una de cada tres violacions es produeix sota la submissió química 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220308/violacions-submisio-quimica-
13340993 
 
10-03-2022 
 

• Els experts recolzen la fi de la màscara en interiors 
 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220310/cuenta-atras-mascarilla-interiores-
13345997 
 
11-03-2022 
 

• La inflació va tancar el febrer al 7,6%, el nivell més alt en 35 anys. 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220311/ipc-febrer-2022-guerra-ucrainesa-
13356218 
 
El País 
06-03-2022 
 

• Croada contra el llenguatge recargolat de la llei, els contractes i els 
prospectes 

 
https://elpais.com/cultura/2022-03-06/cruzada-contra-el-lenguaje-retorcido-de-la-ley-
los-contratos-y-los-prospectos.html 
 
07-03-2022 
 

• Així burla la Generalitat la llei de seguretat ciutadana 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-03-07/asi-burla-la-generalitat-la-ley-de-
seguridad-ciudadana.html 
 
08-03-2022 
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• La violència de gènere existeix, per Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala 
Delegada de Violència sobre la Dona 

 
https://elpais.com/opinion/2022-03-08/la-violencia-de-genero-existe.html 
 
08-03-2022 
 

• Portar Putin davant la justícia internacional: una tasca gairebé impossible 
 
https://elpais.com/internacional/2022-03-08/llevar-a-putin-ante-la-justicia-internacional-
una-tarea-casi-imposible.html 
 
09-03-2022 
 

• La Zarzuela va dictar al rei emèrit la carta sobre el seu futur 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-09/la-zarzuela-dicto-al-rey-emerito-la-carta-sobre-
su-futuro.html 
 
10-03-2022 
 

• Llei d'Habitatge: així t'afectarà si ets propietari o llogater 
 
https://elpais.com/economia/2022-03-10/video-ley-de-vivienda-asi-te-afectara-si-eres-
propietario-o-inquilino.html 
 
11-03-2022 
 

• L'anul·lació de la llei catalana del lloguer no afectarà els 170.000 contractes 
signats durant la regulació 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-03-11/la-anulacion-de-la-ley-catalana-del-
alquiler-no-afectara-a-los-170000-contratos-firmados-durante-la-regulacion.html 
11-03-2022 
 

• La sentència sobre la llei catalana d’habitatge no prejutja si seria legal una 
legislació estatal idèntica 

 
https://elpais.com/economia/2022-03-11/la-sentencia-sobre-la-ley-catalana-de-
vivienda-no-prejuzga-si-seria-legal-una-legislacion-estatal-identica.html 
 
12-03-2022 
 

• La Conferència Episcopal reconeix de cop 506 denúncies de pederàstia a 
l'Església 

 
https://elpais.com/sociedad/2022-03-11/la-conferencia-episcopal-reconoce-de-golpe-
506-denuncias-de-pederastia-en-la-iglesia.html 
 
Confilegal 
06-03-2022 
 

• Jutges i advocats afirmen que la pandèmia ha judicialitzat molt la vida de 
les famílies en els darrers dos anys 
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https://confilegal.com/20220306-jueces-y-abogados-afirman-que-la-pandemia-ha-
judicializado-mucho-la-vida-de-las-familias-en-los-ultimos-dos-anos/ 
 
07-03-2022 
 

• Ismael Moreno, jutge de l'AN, tanca la via penal a Espanya per reclamar pel 
Dieselgate i així obre la civil 

 
https://confilegal.com/20220307-ismael-moreno-juez-de-la-an-cierra-la-via-penal-en-
espana-para-reclamar-por-el-dieselgatey-asi-abre-la-civil/ 
 
08-03-2022 
 

• El TEDH condemna Espanya per no garantir que s'exigeix el consentiment 
escrit per a operacions quirúrgiques 

 
https://confilegal.com/20220308-el-tedh-condena-a-espana-por-no-garantizar-que-se-
exige-consentimiento-escrito-para-operaciones-quirurgicas/ 
 
09-03-2022 
 

• El CGPE commina el degà de Guadalajara a impedir que 4 dels seus 
procuradors exercents segueixin sent advocats exercents 

 
https://confilegal.com/20220309-el-cgpe-conmina-al-decano-de-guadalajara-a-
terminar-con-la-existencia-de-4-procuradores-abogados-ejercientes/ 
 
09-03-2022 
 

• El Col·legi de Procuradors de Madrid ofereix informació juridico-processal 
gratuïta al poble ucraïnès 

 
https://confilegal.com/20220309-el-colegio-de-procuradores-de-madrid-ofrece-
informacion-juridico-procesal-gratuita-al-pueblo-ucraniano/ 
 
09-03-2022 
 

• UPSJ: 'El Ministeri ha intentat parar la vaga, però no fem marxa enrere 
sense acords reals' 

 
https://confilegal.com/20220309-upsj-el-ministerio-ha-intentado-parar-la-huelga-pero-
no-damos-marcha-atras-sin-acuerdos-reales/ 
 
10-03-2022 
 

• Segona jornada de vaga de LAJs, secundada pel 60%, segons UPSJ, i 
reclamant novament la dimissió del secretari d'Estat 

 
https://confilegal.com/20220310-segunda-jornada-de-huelga-de-lajs-secundada-por-el-
60-segun-upsj-y-reclamando-de-nuevo-la-dimision-del-secretario-de-estado/ 
 
10-03-2022 
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• Les associacions de jutges denuncien la desigualtat entre homes i dones 
en llocs discrecionals de la judicatura 

 
https://confilegal.com/20220310-las-asociaciones-de-jueces-denuncian-la-desigualdad-
entre-hombres-y-mujeres-en-puestos-discrecionales-de-la-judicatura/ 
 
12-03-2022 
 

• El servei del torn d'ofici per a empreses ha d'estar contemplat en una futura 
llei d'assistència gratuïta 

 
https://confilegal.com/20220312-el-turno-de-oficio-para-empresas-deberia-estar-
contemplado-en-una-futura-ley-de-asistencia-gratuita/ 
 
Ara.cat 
07-03-2022 
 

• Joan Carles I comunica a Felip VI que de moment es queda a viure a Abu 
Dhabi 

 
https://www.ara.cat/politica/joan-carles-comunica-felip-vi-queda-viure-abu-
dhabi_1_4295230.html 
 
11-03-2022 
 

• Barcelona veta nous supermercats fantasma i relega les cuines als 
polígons 

 
https://www.ara.cat/societat/barcelona/barcelona-prohibeix-obrir-supermercats-
fantasma-relega-cuines-zones-industrials_1_4298805.html 
 
11-03-2022 
 

• Les morts per Covid podrien triplicar les xifres oficials 
 
https://www.ara.cat/societat/salut/morts-covid-podrien-triplicar-xifres-
oficials_1_4299434.html 
 
La Vanguardia 
07-03-2022 
 

• Només una de cada cinc empreses té al dia el pla d’igualtat obligatori 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220307/8104828/nomes-cinc-empreses-te-
dia-pla-d-igualtat-obligatori.html 
 
07-03-2022 
 

• Una llarga llista de lleis feministes amb nous drets 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220307/8104745/llarga-llista-lleis-feministes-
amb-nous-drets.html 
 
08-03-2022 
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• Viure a Barcelona i la seva àrea metropolitana s'encareix un 28% 
 
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20220308/8108184/vivir-
dignamente-area-metropolitana-barcelona-encarecido-28.html 
 
09-03-2022 
 

• Sánchez demana explicacions al rei emèrit per uns fets “decebedors” 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220309/8110125/sanchez-demana-
explicacions-rei-emerit-per-uns-fets-decebedors.html 
 
09-03-2022 
 

• Catalunya restringirà l´horari de lliurament de les compres on line, com 
Amazon 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20220309/8111752/catalunya-restringira-
horario-comercio-on-line-amazon.html 
 
11-03-2022 
 

• Els webs per allotjar refugiats supleixen la lentitud de la via oficial 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220310/8113218/webs-alojar-refugiados-suplen-
lentitud-oficial.html 
 
12-03-2022 
 

• Els immobiliaris preveuen que l'oferta de lloguer pugi després de la 
sentència del TC 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20220312/8118982/inmobiliarios-mercado-
oferta-alquiler.html 
 
Cinco Días 
07-03-2022 
 

• Les jutgesses, contra el sostre de vidre: són majoria, però no toquen poder 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/legal/1646407630_690637.html?sm
a=newsletter_legal20220307 
 
07-03-2022 
 

• Una aproximació a la bretxa de gènere a les pimes espanyoles 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/legal/1646396585_842617.html 
 
07-03-2022 
 

• Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya lideren els embargaments 
d'habitatge 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/07/economia/1646654021_890053.html 
 
09-03-2022 
 

• La vaga de lletrats judicials paralitza 70.000 judicis i actuacions, segons els 
convocants 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/09/legal/1646841675_346640.html 
 
10-03-2022 
 

• La vaga de lletrats judicials immobilitza més de 30 milions d'euros als 
jutjats 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/10/legal/1646916486_024278.html 
 
Expansión 
07-03-2022 
 

• La nova Llei de dades completa l'estratègia europea, per Rodrigo González 
- Deloitte Legal 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/07/6225f201468aeb8b388b458d.h
tml 
 
11-03-2022 
 

• Llop redoblarà esforços per "trencar la bretxa digital" a la Justícia 
 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2022/03/11/622b731c468aeb972c8b468b.html 
 
El Economista 
08-03-2022 
 

• Justícia ultima el Reglament per al Registre de Titularitats Reals per a la 
prevenció del blanqueig de capitals 

 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11654065/03/22/Justicia-
ultima-el-Reglamento-para-el-Registro-de-Titularidades-Reales-para-la-prevencion-del-
blanqueo-de-capitales.html 
 
11-03-2022 
 

• Pilar Llop destaca la manca de dones als llocs alts del sector legal i de 
l'Administració de Justícia 

 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11660542/03/22/Pilar-Llop-destaca-la-
falta-de-mujeres-en-los-puestos-altos-del-sector-legal-y-de-la-Administracion-de-
Justicia.html 
 
delajusticia.com – El rincón jurídico de José R. Chaves 
07-03-2022 
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• Condicions d'interrupció de la prescripció de l'acció de cobrament en cas 
de denúncies penals 

 
https://delajusticia.com/2022/03/07/condiciones-de-interrupcion-de-la-prescripcion-de-
la-accion-de-cobro-en-caso-de-denuncias-penales/ 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
07-03-2022 
 

• El TS avala una clàusula sòl per haver intermediat un assessor financer 
especialitzat (STS 2 febrer 2022) 

 
http://www.rdmf.es/2022/03/ts-avala-una-clausula-suelo-haber-intermediado-asesor-
financiero-especializado-sts-2-febrero-2022/ 
 
Economist & Jurist 
07-03-2022 
 

• La jurisdicció de família, encara que amb retard, podria funcionar aviat 
 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-jurisdiccion-de-familia-aunque-con-
retraso-podria-funcionar-pronto/ 
 
07-03-2022 
 

• És nul l'acord d'una comunitat de propietaris que veta els habitatges 
turístics 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-nulo-el-acuerdo-
de-una-comunidad-de-propietarios-que-veta-las-viviendas-turisticas/ 
 
08-03-2022 
 

• «Rebus sic stantibus»: sentència obliga a tornar part del senyal després de 
cancel·lar un casament en plena pandèmia 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-rebus-un-
tribunal-obliga-a-devolver-parte-de-la-senal-tras-cancelar-una-boda-en-plena-
pandemia/ 
 
Via Empresa 
08-03-2022 
 

• Catalunya, l'única comunitat on es redueix la presència de dones directives 
a les empreses 

 
https://www.viaempresa.cat/economia/catalunya-unica-comunitat-on-es-redueix-
presencia-dones-directives-empreses_2164560_102.html 
 
ABC 
08-03-2022 
 

• El 55% dels nens compareixen en espais hostils en un judici de divorci 
 

https://delajusticia.com/2022/03/07/condiciones-de-interrupcion-de-la-prescripcion-de-la-accion-de-cobro-en-caso-de-denuncias-penales/
https://delajusticia.com/2022/03/07/condiciones-de-interrupcion-de-la-prescripcion-de-la-accion-de-cobro-en-caso-de-denuncias-penales/
http://www.rdmf.es/2022/03/ts-avala-una-clausula-suelo-haber-intermediado-asesor-financiero-especializado-sts-2-febrero-2022/
http://www.rdmf.es/2022/03/ts-avala-una-clausula-suelo-haber-intermediado-asesor-financiero-especializado-sts-2-febrero-2022/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-jurisdiccion-de-familia-aunque-con-retraso-podria-funcionar-pronto/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-jurisdiccion-de-familia-aunque-con-retraso-podria-funcionar-pronto/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-nulo-el-acuerdo-de-una-comunidad-de-propietarios-que-veta-las-viviendas-turisticas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/es-nulo-el-acuerdo-de-una-comunidad-de-propietarios-que-veta-las-viviendas-turisticas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-rebus-un-tribunal-obliga-a-devolver-parte-de-la-senal-tras-cancelar-una-boda-en-plena-pandemia/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-rebus-un-tribunal-obliga-a-devolver-parte-de-la-senal-tras-cancelar-una-boda-en-plena-pandemia/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-rebus-un-tribunal-obliga-a-devolver-parte-de-la-senal-tras-cancelar-una-boda-en-plena-pandemia/
https://www.viaempresa.cat/economia/catalunya-unica-comunitat-on-es-redueix-presencia-dones-directives-empreses_2164560_102.html
https://www.viaempresa.cat/economia/catalunya-unica-comunitat-on-es-redueix-presencia-dones-directives-empreses_2164560_102.html


 

https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7745489
73&newsDate=1646694000&sig=9ee71f302781e88491a7bbec4331b3993ba06e727df
6d859ace0ee26bb6396a0 
 
El Mon 
09-03-2022 
 

• Els propietaris demanen a Sánchez que recorri la llei catalana d’emergència 
habitacional 

 
https://elmon.cat/societat/els-propietaris-demanen-a-sanchez-que-recorri-la-llei-
catalana-demergencia-habitacional-379479/ 
 
Tot Barcelona 
10-03-2022 
 

• El món econòmic i el TSJC pressionen per un jutjat extra de delictes lleus 
 
https://www.totbarcelona.cat/economia/mon-economic-delictes-lleus-jutjat-extra-
179155/ 
 
Blog de Sepin 
10-03-2022 
 

• Acció d'anul·labilitat per simulació relativa ¿termini de prescripció o de 
caducitat?, per Icíar Bertolá Navarro - directora de Sepin Obligacions i 
Contractes 

 
https://blog.sepin.es/2022/03/accion-anulabilidad-simulacion-relativa-plazo-
prescripcion-o-caducidad/ 
 
11-03-2022 
 

• Les autoritzacions de residència i treball per a refugiats ucraïnesos 
s'hauran de resoldre en 24 hores 

 
https://blog.sepin.es/2022/03/autorizaciones-residencia-y-trabajo-refugiados-
ucranianos/ 
 
Blog Hay Derecho 
11-03-2022 
 

• La Directiva europea de protecció temporal contra la diàspora a Ucraïna per 
Julen Urraza Mínguez 

 
https://www.hayderecho.com/2022/03/11/la-directiva-europea-de-proteccion-temporal-
contra-la-diaspora-en-ucrania/ 
 
Almacén de Derecho 
11-03-2022 
 

• Demandar una asseguradora pel pagament dels danys derivats del 
tancament d'un establiment durant la pandèmia és una aposta, per Mª Luis 
Muñoz Paredes 
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