
 

INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU  
 
PERÍODE: 13-03-2022 – 19-03-2022 
 
1.-  BOE  
 
Dilluns 14 de març de 2022 
 

• Acord de 23 de febrer de 2022, de la Comissió Permanent del Consell 
General del Poder Judicial, pel qual es publica l'Acord de la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, relatiu a la modificació de les 
normes de repartiment de la Sala Civil i Penal. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3970 
 
Es publica l'Acord de la Comissió Permanent del CGPJ del 23 de febrer del 2022, que 
fa públic l'acord adoptat el 28 de gener del 2022 per la Sala de Govern del TSJ de 
Galícia, pel qual s'aprova la modificació de les normes de repartiment de la Sala Civil i 
Penal del referit Tribunal, establint les noves normes de repartiment tant per a 
assumptes civils com per a assumptes penals 
Aquestes normes de repartiment entren en vigor l'endemà de la seva aprovació per la 
Sala de Govern (28.01.2022) 
 
Dimarts 15 de març de 2022 
 

• Ordre PCM/186/2022, de 11 de març, per la qual es publica el calendari del 
període de l'hora d'estiu corresponent als anys 2022 a 2026. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4026 
 
Es determinen les dates de començament i finalització de l'hora d'estiu corresponent als 
anys 2022 al 2026, així com l'hora en què es produiran aquests canvis 
 
Dimecres 16 de març de 2022 
 

• Reial Decret Llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
de suport al sector agrari per causa de la sequera. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4136 
 
Entrada en vigor: 17.03.2022 
 
Aquest Reial decret llei té per objecte establir mesures de suport als qui siguin titulars 
de les explotacions agràries, de manera que contribueixin a la recuperació de la 
rendibilitat d'aquestes explotacions, que s'han vist greument afectades com a 
conseqüència de la situació de sequera, així com per l'increment dels costos de 
producció i per l'actual situació econòmica internacional, juntament amb les mesures 
laborals de protecció de les persones treballadores. 
Així mateix, s'estableixen mesures administratives excepcionals per a la gestió dels 
recursos hidràulics que permetin pal·liar els efectes de la sequera i mesures de suport 
als titulars de drets d'ús d'aigua per a reg inclosos en els àmbits territorials afectats per 
la sequera que s'hi preveuen, quan hagin patit reduccions respecte del que estableixen 
els títols jurídics que emparin el seu dret a l'ús de l'aigua 
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En matèria laboral i de Seguretat Social, el Reial decret llei recull mesures de liquiditat, 
com són els ajornaments especials, per a empreses incloses al Sistema Especial Agrari 
i per a autònoms pertanyents al Sistema Especial per a Treballadors per compte propi 
(SETA), de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5%, set 
vegades inferior a l'habitual. 
En el cas de les empreses, els períodes de meritació seran entre els mesos de març a 
maig del 2022 i, per als autònoms, d'abril a juny. 
Així mateix, s'autoritza una reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades, de 
35 a 20, per accedir al subsidi per desocupació o a la renda agrària a favor de 
treballadors eventuals agraris residents al territori de les comunitats autònomes 
d'Andalusia i Extremadura, per ser els territoris més afectats per la situació de sequera. 
S'equipara la contractació com a fix discontinu i la contractació eventual, als efectes 
d'accés i determinació del dret al subsidi per a treballadors eventuals agraris i la renda 
agrària. 
Els treballadors amb contracte de fix discontinu inclosos al Sistema Especial Agrari de 
la Seguretat Social que desenvolupin aquesta activitat a les comunitats autònomes 
d'Andalusia i Extremadura, quan deixin de prestar serveis per haver finalitzat o haver-se 
interromput l'activitat intermitent o de temporada de l'empresa , o quan se suspengui 
l'activitat per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o bé quan, després 
d'aquestes situacions cessin involuntàriament en un treball eventual agrari, podran tenir 
la consideració tant de treballadors fixos discontinus com de treballadors eventuals del 
Règim Especial Agrari de la Seguretat Social als efectes de la protecció per desocupació 
sempre que reuneixin els requisits exigits en cada cas. 
En relació amb mesures de caràcter fiscal, s'aprova una reducció del 20 per cent del 
rendiment net per a les activitats agrícoles i ramaderes que tributen a l'impost de la renda 
de les persones físiques (IRPF) pel mètode d'estimació objectiva (mòduls). S'estima que 
aquesta mesura beneficiarà 918.000 agricultors i ramaders i reduirà la base imposable 
en més de 500 milions d'euros. 
També s'aprova l'exempció de les quotes de l'impost de béns immobles (IBI) de 
naturalesa rústica per a determinats productors agraris que reuneixin certs requisits. 
 
Pel que fa a les mesures destinades a la sostenibilitat de les explotacions, el Reial decret 
llei recull dues actuacions: d'una banda, en relació amb el finançament d'explotacions 
agràries, es posarà a disposició dels operadors agraris una línia d'ajuda, a règim de 
concessió directa, per a la bonificació del principal d'operacions de finançament 
formalitzades a través de les entitats financeres, per a la qual cosa s'habilita un 
pressupost de 10 milions d'euros, que podrà mobilitzar més de 100 milions d'euros al 
sector. D'altra banda, pel que fa al finançament d'avals en explotacions agràries, el 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació podrà posar a disposició dels operadors 
econòmics, dins del seu àmbit de competència, línies de finançament de 2,7 milions 
d'euros, en què subvencionarà, en règim de concessió directa, el cost dels avals de la 
Societat Anònima Estatal de Caució Agrària. 
Quant a l'assegurança agrària, el Govern incrementarà la dotació aprovada per al 
Quaranta-tercer Pla d'Assegurances Agràries Combinades, en la quantitat que sigui 
adequada per donar resposta a la creixent demanda en la contractació. 
A més, el Govern, a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sol·licitarà les 
bestretes de les ajudes i la flexibilització de les condicions d'aplicació de la Política 
Agrària Comuna (PAC). 
 
D'altra banda, per poder disposar de recursos d'aigua dessalada en aquest moment i no 
perdre una part important de la producció del regadiu del sud-est espanyol, s'estableixen 
unes tarifes assumibles pels usuaris del regadiu per a l'aigua dessalada a les 
Instal·lacions Dessaladores d’Aigua de Mar (IDAM) i a les conduccions que han de 
salvar mitjançant elevacions una gran diferència de cota entre origen del recurs i 
demanda de destinació. 



 

S'actua també sobre el cost de l'aigua procedent de dessaladores de titularitat de 
l'Administració General de l'Estat de fins a 0,450 euros/m3, en presa de reg i amb el cost 
de l'aigua a la conducció Xúquer-Vinalopó, fixant-se uns preus per m3 de 0,295 euros 
en presa de post-transvasament. La fixació d’aquests preus màxims permetrà als 
usuaris assumir els costos del recurs. 
A més, s'adopten mesures urgents per reduir els efectes produïts per la sequera a la 
conca hidrogràfica del Guadalquivir i del Guadiana, que seran aplicables a determinades 
unitats territorials d'escassetat (UTES). Entre aquestes mesures destaca la reducció 
d'entre el 50% i el 100% de les quotes del cànon de regulació i les tarifes d'utilització de 
l'aigua o la posada en marxa d'obres d'emergència a la demarcació del Guadalquivir 
amb una inversió estimada de 9,65 milions d’euros. 
 
A més, s'aprova un nou article 47 bis de l'Estatut del Treballador, regulant el Mecanisme 
XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació pendent de desenvolupament 
reglamentari, que s'aprova, per a la sol·licitud dels Expedients de Regulació Temporal 
d'Ocupació (ERTO) el que permet el desplegament de l’article 47 bis de l’Estatut dels 
Treballadors, fruit de l’acord sobre reforma laboral. 
Fins que s'aprovi el desenvolupament reglamentari de l'article 47 bis de l'Estatut dels 
Treballadors, són aplicables, en l'àmbit del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i 
Estabilització de l'Ocupació, les previsions recollides als capítols II i III del Reglament 
dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de 
jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, amb les especialitats 
assenyalades a l'apartat 2 i quan no resultin incompatibles amb el que recull el mateix 
article 47 bis de l'Estatut de els treballadors. En concret, no són aplicables els articles 
17, 18, 19 i 22 ni els percentatges de reducció de jornada previstos a l'article 16.2, del 
Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i 
reducció de jornada. 
Aquest tipus d’ERTO pot tenir una dimensió cíclica o sectorial. En aquesta darrera es 
preveuen exoneracions del 40% de les quotes a la Seguretat Social, condicionades a 
formació. 
L'empresa que es vulgui adherir està obligada a presentar un pla de requalificació que 
inclogui la realització obligatòria d'accions de formació per possibilitar la recol·locació en 
un altre lloc dins de la mateixa empresa, o bé en altres empreses. Té una durada màxima 
d’un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna. 
Es reconeixeran les prestacions amb efectes del primer dia en què es poguessin aplicar 
les mesures de suspensió o reducció de jornada, o amb efectes de la data de 
presentació de la sol·licitud d'adscripció al mecanisme, en cas d'haver estat presentada 
fora del termini, i s'abonaran un cop es rebi la comunicació empresarial. 
L'empresa ha de trametre una comunicació a mes vençut, indicant la informació sobre 
els períodes d'activitat i inactivitat de les persones treballadores del mes natural 
immediatament anterior. En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores 
treballades s'han de convertir en dies complets equivalents d'activitat. 
Transitòriament, mentre el Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació no 
estigui dotat en quantia suficient per atendre les seves necessitats financeres, les 
despeses i els ingressos menors s'atendran amb càrrec als recursos financers de les 
entitats competents en l'execució del Mecanisme RED. 
 
Dijous 17 de març de 2022 
 

• Ordre TMA/201/2022, de 14 de març, per la qual es regula el procediment 
de resolució alternativa de litigis dels usuaris de transport aeri sobre els 
drets reconeguts en l'àmbit de la Unió Europea en matèria de compensació 
i assistència en cas de denegació d'embarcament, cancel·lació o gran 
retard, així com pel que fa als drets de les persones amb discapacitat o 
mobilitat reduïda. 



 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4201 
 
Entrada en vigor: 18.03.2022 
 
És aplicable als incidents ocorreguts en data posterior al primer dia del mes següent al 
de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat. 
Amb aquesta disposició es compleix amb el que preveu la citada disposició addicional 
segona de la Llei 7/2017, de 2 de novembre i passa a aplicar el procediment a la 
resolució de litigis en línia regulats pel Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria 
de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva 
2009/22/CE. 
És aplicable al procediment que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, com a entitat de 
resolució alternativa de litigis al sector del transport aeri, acreditada i notificada a la 
Comissió Europea. Es determinen els supòsits en què el procediment és aplicable als 
conflictes dels usuaris del transport aeri, encara que no tinguin la condició de 
consumidors 
Es determinen els supòsits exclosos, entre els quals cal ressaltar: 
a) Els danys i perjudicis causats per l'incompliment o el compliment defectuós del 
contracte de transport no compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre 
b) Les clàusules i pràctiques abusives en el contracte de transport aeri o altra 
documentació relativa al transport. 
c) Les pràctiques comercials, entenent per tal les definides a l'article 19.2 del Text refós 
de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. 
d) La informació pre-contractual o el contracte. 
e) La protecció de dades de caràcter personal. 
f) Les reclamacions dels passatgers sobre la base del Reglament (CE) 2027/97, del 
Consell, de 9 d'octubre de 1997, relatiu a la responsabilitat de les companyies aèries 
respecte al transport aeri dels passatgers i el seu equipatge, o les reclamacions per la 
destrucció, pèrdua, avaria o retard dels equipatges facturats sobre la base de qualsevol 
altra norma o convenció. 
El que disposa aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del dret del passatger a acudir 
a qualsevol sistema extrajudicial de resolució de conflictes acceptat per la companyia 
aèria o gestor aeroportuari, segons correspongui, en particular a l'arbitratge de consum 
o al sistema arbitral per a la resolució de queixes i reclamacions en matèria d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat per raó de discapacitat. 
Les companyies aèries i els gestors aeroportuaris informaran els passatgers sobre la 
possibilitat de recórrer davant l'Agència en els supòsits previstos en aquesta disposició, 
i, quan hi estiguin adherits, al sistema arbitral de consum o al sistema arbitral per a la 
resolució de queixes i reclamacions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació 
i accessibilitat per raó de discapacitat, segons correspongui, en els termes previstos a 
l’article 40.2 de la Llei 7/2017, de 2 de novembre. 
S'estableix que, amb caràcter previ a la iniciació del procediment alternatiu de resolució 
de litigis previst en aquesta ordre, el passatger haurà de presentar una reclamació prèvia 
davant del responsable de l'incompliment que origina la reclamació, segons es tracti de 
la companyia aèria o del gestor aeroportuari , aportant la documentació que consideri 
pertinent per fer valer els seus drets 
El termini per presentar la reclamació prèvia és de cinc anys comptadors des del dia en 
què es va produir l'incident que pogués donar lloc a aquesta reclamació. 
En aquest procediment extrajudicial de resolució de litigis no cal que les parts 
compareguin assistides per advocat o assessor jurídic, i queden obligades, però, a 
notificar a l'Agència la seva intenció de valdre's dels professionals esmentats dins dels 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4201


 

tres dies hàbils següents a la data. de presentació de la reclamació, en el cas del 
passatger, o de la recepció, en el cas de la companyia aèria o el gestor aeroportuari. 
La decisió del director de l'Agència és vinculant per a la companyia aèria que està 
obligada, en cas d'estimació total o parcial de la reclamació, a donar-li compliment i a 
remetre a l'Agència el justificant que ho acrediti tan aviat com es produeixi, indicant si 
n'hi ha impugnat la decisió davant del jutjat competent. 
Si en el termini d'un mes des de la data de notificació d'aquesta decisió, la companyia 
aèria no l'hagués atès, i amb independència que aquesta s'hagi impugnat, el passatger 
podrà instar-ne l'execució mitjançant la presentació d'una demanda executiva davant 
del jutjat competent, a l'efecte de la qual podrà demanar de l'Agència la certificació de 
la decisió que, a més de la resta dels documents previstos a l'article 550 de la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, haurà d'acompanyar la demanda com a 
títol executiu en què aquesta es fonamenta. 
La decisió del director de l'Agència és vinculant per a la companyia aèria que està 
obligada, en cas d'estimació total o parcial de la reclamació, a donar-li compliment i a 
remetre a l'Agència el justificant que ho acrediti tan aviat com es produeixi, indicant si 
n'hi ha impugnat la decisió davant del jutjat competent. 
Si en el termini d'un mes des de la data de notificació d'aquesta decisió, la companyia 
aèria no l'hagués atès, i amb independència que aquesta s'hagi impugnat, el passatger 
podrà instar-ne l'execució mitjançant la presentació d'una demanda executiva davant 
del jutjat competent, a l'efecte de la qual podrà demanar de l'Agència la certificació de 
la decisió que, a més de la resta dels documents previstos a l'article 550 de la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, haurà d'acompanyar la demanda com a 
títol executiu en què aquesta es fonamenta. 
La decisió del director de l’agencia no és vinculant per al passatger que, en tot cas, 
podrà exercir les accions civils que tingui enfront de la companyia aèria. 
 
Divendres 18 de març de 2022 
 

• Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s'aproven els models de 
declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost 
sobre el Patrimoni, exercici 2021, es determinen el lloc, la forma i els 
terminis de presentació s'estableixen els procediments d'obtenció, 
modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques, i es determinen les 
condicions generals i el procediment per presentar-los per mitjans 
electrònics o telefònics. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4296 
 
S’estableix quines són les persones obligades a declarar per l'impost sobre la renda de 
les persones físiques i a declarar per l'impost sobre el patrimoni. 
S’aprova el model de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el 
model de declaració de l'impost sobre el patrimoni. 
Es regula l’obtenció de l'esborrany de declaració o de les dades fiscals de l'impost sobre 
la renda de les persones físiques, el procediment de modificació de l'esborrany de 
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el procediment de 
confirmació i presentació de l'esborrany de la declaració de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques. També s’estableix el termini de presentació de l'esborrany de 
declaració i de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de 
l'impost sobre el patrimoni, la forma de presentació de les declaracions de l'impost sobre 
la renda de les persones físiques i la documentació addicional que cal acompanyar a la 
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques en determinats casos. 
També es regula la forma de presentació de les declaracions de l'impost sobre el 
patrimoni, el lloc de presentació i ingrés de les declaracions de l'impost sobre la renda 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4296


 

de les persones físiques i les especialitats en el pagament dels deutes tributaris 
resultants. 
Per últim es regula l’habilitació i condicions per a la presentació electrònica de les 
declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el 
patrimoni i el procediment per a la presentació electrònica de les declaracions de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni. 
 
2.  DOGC  
 
Dimarts 15 de març de 2022 
 

• DECRET LLEI 2/2022, de 15 de març, de modificació de l'article 4 de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 
d'altres formes de participació ciutadana. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=922911 
 
Entrada en vigor: 15.03.2022 
Davant la necessitat de disposar de manera peremptòria d'un marc jurídic que permeti 
dur a terme una consulta sobre l'eventual candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics 
d'hivern de l'any 2030 Pirineus-Barcelona, així com el fet que l'elaboració i l'aprovació 
d'un projecte de llei, ni que es tramités directament en el Ple per modalitat de lectura 
única, no permetria aprovar la regulació prevista en un termini prudencial que no 
obstaculitzés el procés de la candidatura, s’aprova aquest Decret llei, pel qual s'afegeix 
una lletra f) a l'apartat 3 de l'article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, per tal que el 
president de la Generalitat o el Govern puguin promoure consultes que afectin més d'un 
municipi, d'una comarca o d'una vegueria, sobre assumptes relacionats amb les 
competències o els interessos de la Generalitat. En aquests casos, la convocatòria 
correspon al president de la Generalitat. 
 

• CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, 
de 31.12.2021). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=922807 
 
Mitjançant correcció d’errades, s’incorporen a continuació del text articulat i dels 
annexos, els resums dels estats d'ingressos i de despeses. 
 

• CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, 
del 31.12.2021). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=922855 
 
Es determina la correcció de diferents errades a l’exposició de motius i al text articulat 
de la llei indicada 
 
Dijous 17 de març de 2022 
 

• DECRET 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de 
Justícia. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923137 
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Es crea a partir de l’aprovació del Decret de reestructuració el nou Servei d’Organització 
Judicial, dins la Secretaria per a l’Administració de Justícia. Dependrà de la Direcció 
General de Modernització de l’Administració de Justícia i la seva creació respon a la 
necessitat de reforçar el desplegament, la coordinació i l’avaluació de les mesures 
organitzatives que es prenen des del Departament per millorar el funcionament del 
servei públic de la justícia. 
Pel que fa a la justícia juvenil, es reforça el seu àmbit de competència amb una 
subdirecció pròpia dins la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil. 
La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima incorpora entre les 
funcions pròpies, a partir d’ara, la de vetllar de manera directa per l’aplicació de la 
perspectiva de gènere en totes les actuacions i impulsar programes destinats a les 
persones internes per sensibilitzar-les sobre la igualtat de gènere i l’erradicació de la 
violència de gènere. 
Pel que fa a la Direcció General d’Afers Penitenciaris, comptarà amb tres subdireccions. 
D’una banda, la de centres i gestió penitenciària; d’una altra, la de programes de 
rehabilitació i sanitat, i s’hi suma ara la Subdirecció General de Recursos Humans i 
Econòmics –que abans depenia de la Secretaria de Mesures Penals– per coordinar amb 
la Direcció de Serveis de la Secretaria General els recursos humans, les relacions amb 
les organitzacions sindicals, l’impuls del sistema de carrera professional o la 
contractació, entre altres funcions. 
El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que fins ara estava adscrit també a la 
Secretaria de Mesures Penals, passarà a dependre directament de la Secretaria 
General, com ja ho fa l’altra entitat del sector públic que depèn del Departament de 
Justícia, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). 
El Decret inclou una previsió organitzativa per afegir els Serveis Territorials de Justícia 
al Penedès, quan sigui efectiu el seu desplegament. 
Altres modificacions previstes són els canvis d’adscripció: la gestió del Registre de 
parelles estables dependrà de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i 
Mediació, i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, de la Direcció General de 
Memòria Democràtica. 
 

• EDICTE de 3 de març de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el 
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el procediment per convalidar la 
formació de les persones mediadores de consum i un temari de referència 
per acreditar la seva formació per part de les entitats mediadores. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923120 
 
L'Agència Catalana del Consum està tramitant el Projecte d'ordre per la qual s'estableix 
el procediment per convalidar la formació de les persones mediadores de consum i un 
temari de referència per acreditar la seva formació per part de les entitats mediadores i 
sotmet a informació pública el Projecte d’ordre corresponent, durant el termini que acaba 
el proper dia 7 d’abril 
 
El text que se sotmet a informació pública es pot consultar al següent enllaç 
 
https://consum.gencat.cat/web/.content/80_Actualitat/Noticies/2022/03-
MARC/Projecte_ordre_mediadors.pdf 
 
 
3.-  DOUE 
 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923120
https://consum.gencat.cat/web/.content/80_Actualitat/Noticies/2022/03-MARC/Projecte_ordre_mediadors.pdf
https://consum.gencat.cat/web/.content/80_Actualitat/Noticies/2022/03-MARC/Projecte_ordre_mediadors.pdf


 

Sense novetats durant aquest període. 
 
 
4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
5.-  INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
15-03-2022 
 

• Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C15, I3). 
ACORD pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial entre les 
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, per al seu 
sotmetiment a la Conferència Sectorial per a la Transformació Digital, 
relativa al finançament del programa d'emissió de bons per a col·lectius 
vulnerables al marc del component 15 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència per als exercicis pressupostaris 2022 i 2023, 
per un import de 10.000.000 d'euros i 10.000.000 d'euros, respectivament. 

 

• Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C15, I4). 
ACORD pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial entre les 
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, per sotmetre'ls a la 
Conferència Sectorial per a la Transformació Digital, relativa al finançament 
d'actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en 
edificis en el marc del component 15 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència per als exercicis pressupostaris 2022 i 2023, 
per un import de 40.000.000 d'euros i 20.000.000 d'euros, respectivament. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#digital 
 

• ACORD pel qual s'autoritza la renovació de la reserva formulada per 
Espanya al Conveni penal sobre la corrupció, i se'n disposa la tramesa a 
les Corts Generals. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#penal 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23digital
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23digital
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23penal
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23penal


 

• REIAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures urgents de suport al 
sector agrari per causa de la sequera. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#agro 
 

• ACORD pel qual s'aprova la declaració institucional amb motiu del Dia 
Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#racial 
 

• ACORD pel qual es disposa la remissió de la Petició d'Espanya al fiscal de 
la Cort Penal Internacional perquè investigui si s'han comès crims sota 
jurisdicció de la Cort a Ucraïna. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#ucrania 
 

• AVANTPROJECTE DE LLEI per la qual es modifica la Llei 13/2011, de 27 de 
maig, de regulació del joc. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
315.aspx#juego 
 
 
Acords del Govern de la Generalitat 
15-03-2022 
 

• El Govern modifica la Llei de consultes populars no referendàries per 
promoure consultes supramunicipals 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419256/govern-modifica-llei-consultes-populars-
no-referendaries-promoure-consultes-supramunicipals 
 

• El Govern habilita un circuit d'urgència per a l'acolliment de menors d'edat 
d'Ucraïna sense tutors legals 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419254/govern-habilita-circuit-durgencia-
lacolliment-menors-dedat-ducraina-tutors-legals 
 

• El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament de Justícia 
 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419245/govern-aprova-decret-reestructuracio-del-
departament-justicia 
 

• El Govern incorpora la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la 
diversitat familiar en els documents administratius i en els sistemes 
d'informació 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419250/govern-incorpora-referencia-al-no-
binarisme-al-nom-sentit-diversitat-familiar-documents-administratius-sistemes-
dinformacio 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23agro
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23agro
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23racial
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23racial
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23ucrania
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23ucrania
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23juego
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220315.aspx%23juego
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419256/govern-modifica-llei-consultes-populars-no-referendaries-promoure-consultes-supramunicipals
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419256/govern-modifica-llei-consultes-populars-no-referendaries-promoure-consultes-supramunicipals
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419254/govern-habilita-circuit-durgencia-lacolliment-menors-dedat-ducraina-tutors-legals
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419254/govern-habilita-circuit-durgencia-lacolliment-menors-dedat-ducraina-tutors-legals
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419245/govern-aprova-decret-reestructuracio-del-departament-justicia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419245/govern-aprova-decret-reestructuracio-del-departament-justicia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419250/govern-incorpora-referencia-al-no-binarisme-al-nom-sentit-diversitat-familiar-documents-administratius-sistemes-dinformacio
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419250/govern-incorpora-referencia-al-no-binarisme-al-nom-sentit-diversitat-familiar-documents-administratius-sistemes-dinformacio
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419250/govern-incorpora-referencia-al-no-binarisme-al-nom-sentit-diversitat-familiar-documents-administratius-sistemes-dinformacio


 

• El Govern posa en marxa un programa per implementar les mesures 
urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419251/govern-posa-marxa-programa-
implementar-mesures-urgents-reduccio-temporalitat-locupacio-publica 
 

• El Govern aprova la memòria preliminar per regular l'última milla del 
comerç electrònic 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419252/govern-aprova-memoria-preliminar-
regular-lultima-milla-del-comerc-electronic 
 
 
 
 
Consejo General del Notariado 
14-03-2022 
 

• Herències, testaments i donacions van créixer a doble dígit el 2021 com a 
conseqüència de la pandèmia 

 
https://www.notariado.org/portal/-/herencias-testamentos-y-donaciones-crecieron-a-
doble-d%C3%ADgito-en-2021-como-consecuencia-de-la-
pandemia?redirect=%2Fportal%2F 
 
CGPJ 
15-03-2022 
 

• Un jutge de Terol desestima la demanda de la DGA contra una dona per 
impagament del lloguer de casa seva social 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juez-de-
Teruel-desestima-la-demanda-de-la-DGA-contra-una-mujer-por-impago-del-alquiler-
de-su-vivienda-social 
 
Ajuntament de Barcelona – OMIC 
15-03-2022 
 

• L'OMIC activa el Telèfon contra la Desatenció Bancària per atendre i 
informar sobre com tramitar queixes o reclamacions vinculades a entitats 
financeres 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/noticia/lomic-activa-el-telefon-contra-la-
desatencio-bancaria-per-atendre-i-informar-sobre-com-tramitar-queixes-o-
reclamacions-vinculades-a-entitats-financeres_1154198 
 
CNMV 
17-03-2022 
 

• Comunicat conjunt del Banc d'Espanya, la CNMV i la DG d'Assegurances 
sobre l'advertiment dels reguladors financers europeus pel que fa als 
riscos dels criptoactius 

 
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={17510971-c6cb-4b94-95d6-509b4061598f} 
 

https://govern.cat/gov/notes-premsa/419251/govern-posa-marxa-programa-implementar-mesures-urgents-reduccio-temporalitat-locupacio-publica
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juez-de-Teruel-desestima-la-demanda-de-la-DGA-contra-una-mujer-por-impago-del-alquiler-de-su-vivienda-social
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https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/noticia/lomic-activa-el-telefon-contra-la-desatencio-bancaria-per-atendre-i-informar-sobre-com-tramitar-queixes-o-reclamacions-vinculades-a-entitats-financeres_1154198
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/noticia/lomic-activa-el-telefon-contra-la-desatencio-bancaria-per-atendre-i-informar-sobre-com-tramitar-queixes-o-reclamacions-vinculades-a-entitats-financeres_1154198
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b17510971-c6cb-4b94-95d6-509b4061598f%7d


 

17-03-2022 
 

• Els reguladors financers de la UE adverteixen els consumidors sobre els 
riscos dels criptoactius 

 
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={fb2b2a8a-ee50-44e3-baff-4aecfafd1210} 
 
Síndic de Greuges 
18-03-2022 
 
El Síndic considera urgent l’aprovació a les Corts d’una legislació que estableixi 
límits al preu del lloguer dels habitatges 
 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=8511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notícies de premsa 
 
Economist & Jurist 
12-03-2022 
 

• La pandèmia mundial i els aranzels del procurador, per Maria dels Àngels 
Lerma Moliz - Advocada de l'ICA Còrdova. 

 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-pandemia-mundial-y-
los-aranceles-del-procurador/ 
 
13-03-2022 
 

• Efectes de la nova doctrina sobre el còmput de terminis per recórrer 
després de sol·licitar un aclariment 

 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/efectos-de-la-nueva-
doctrina-sobre-el-computo-de-plazos-para-recurrir-tras-solicitar-una-aclaracion/ 
 
13-03-2022 
 

• La pandèmia i el dret a la conciliació de la vida familiar, laboral i social del 
procurador 

 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-pandemia-y-el-
derecho-a-la-conciliacion-de-la-vida-familiar-laboral-y-social-del-procurador/ 
 
17-03-2022 
 

• L'AP de Madrid aplica la «rebus» per reduir al 50% la renda durant un any i 
mig 

 

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bfb2b2a8a-ee50-44e3-baff-4aecfafd1210%7d
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=8511
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-pandemia-mundial-y-los-aranceles-del-procurador/
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https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/efectos-de-la-nueva-doctrina-sobre-el-computo-de-plazos-para-recurrir-tras-solicitar-una-aclaracion/
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https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-ap-de-madrid-
aplica-la-rebus-para-reducir-al-50-la-renta-durante-ano-y-medio/ 
 
Diari de Tarragona 
13-03-2022 
 

• El control de renda dels lloguers de Catalunya és inconstitucional, per 
Sergio Nasarre Aznar – Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili 

 
(en arxiu gràfic adjunt) 
 
La Vanguardia 
13-03-2022 
 

• Creixen la pressió i les proves per imputar crims de guerra a Putin 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220313/8120611/creixen-pressio-proves-
imputar-crims-guerra-putin.html 
 
13-03-2022 
 

• Sánchez anuncia rebaixes d'impostos als sectors afectats i insta les 
autonomies a accelerar l'execució dels fons europeus 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20220313/8121209/sanchez-insta-presidentes-
autonomicos-acelerar-ejecucion-fondos-europeos-paliar-impacto-energetico-
guerra.html 
 
14-03-2022 
 

• Editorial - Ofensiva contra els reincidents 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220314/8122087/ofensiva-els-
reincidents.html 
 
14-03-2022 
 

• Un 9,4% de les pimes tenen accés difícil al crèdit, el doble que a l’Eurozona 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220314/8122181/9-4-les-pimes-tenen-
acces-dificil-credit-doble-l-eurozona.html 
 
14-03-2022 
 

• Sánchez es compromet a rebaixes fiscals i un augment de la despesa en 
Defensa 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220315/8124834/sanchez-compromet-
rebaixes-fiscals-i-augment-despesa-defensa.html 
 
14-03-2022 
 

• L'algoritme que avalua el risc de les víctimes de violència de gènere no 
funciona com caldria 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-ap-de-madrid-aplica-la-rebus-para-reducir-al-50-la-renta-durante-ano-y-medio/
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https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220314/8123126/algoritmo-evalua-riesgo-
victimas-violencia-genero-funciona-deberia-pmv.html 
 
16-03-2022 
 

• El Tribunal de Comptes admet una altra demanda contra els líders del 
'procés' 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20220316/8129021/tribunal-cuentas-admite-
nueva-demanda-lideres-proces.html 
 
17-03-2022 
 

• Les obres de la superilla es liciten sense aprovar el projecte 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220317/8130888/obras-
supermanzanase-licitan-aprobar-proyecto.html 
 
17-03-2022 
 

• El 45% dels refugiats ucraïnesos més grans arribats a Espanya té estudis 
superiors 

 
https://www.lavanguardia.com/politica/20220317/8133402/45-refugiados-ucranianos-
mayores-edad-llegados-espana-estudios-superiores.html 
 
18-03-2022 
 

• Mobilització veïnal a Les Tres Torres contra els robatoris en pisos 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220318/8134008/mobilitzacio-veinal-les-
tres-torres-els-robatoris-pisos.html 
 
18-03-2022 
 

• Les 'revolving' i el crèdit fàcil es disparen a les disputes bancàries 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20220318/8134053/revolving-credito-facil-
disparan-disputas-bancarias.html 
 
18-03-2022 
 

• El nou pla Covid posa fi als aïllaments dels positius, llevat que el metge ho 
decideixi 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220318/8135346/nuevo-plan-covid-pone-
aislamientos-positivos-salvo-medico-decida.html 
 
18-03-2022 
 

• El repte d’harmonitzar la fiscalitat a Espanya, per Guillem López i Casanovas 
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https://www.lavanguardia.com/economia/20220318/8132306/fiscalidad-impuestos-
espana-armonizar-expertos.html 
 
Ara.cat 
14-03-2022 
 

• Fira de Barcelona acollirà el gran centre per agilitzar els tràmits dels 
refugiats ucraïnesos 

 
https://www.ara.cat/societat/immigracio/fira-barcelona-acollira-gran-centre-agilitzar-
tramits-dels-refugiats-ucrainesos_1_4303177.html 
 
17-03-2022 
 

• Torra no es presenta al judici i el seu advocat compara la Fiscalia amb Putin 
 
https://www.ara.cat/politica/torra-anuncia-no-presentara-segon-judici-
desobediencia_1_4305938.html 
 
El Punt Avui 
14-03-2022 
 

• Govern i PIMEC demanen rebaixes d’impostos, ajudes directes i que torni 
el topall de la llum a 180 euros/MWh 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2112419-govern-i-pimec-
demanen-rebaixes-d-impostos-ajudes-directes-i-que-torni-el-topall-de-la-llum-a-180-
euros-mwh.html 
 
15-03-2022 
 

• Orange, Vodafone, Endesa i Vueling, les empreses que reben més 
reclamacions 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2112466-orange-vodafone-
endesa-i-vueling-les-empreses-que-reben-mes-reclamacions.html 
 
15-03-2022 
 

• Rússia abandona el Consell d’Europa 
 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113176-russia-abandona-el-
consell-d-europa.html 
 
16-03-2022 
 

• Tots els camins porten al TPI 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113046-tots-els-camins-porten-al-
tpi.html 
 
16-03-2022 
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• La Cort Internacional de Justícia ordena a Rússia que aturi 
“immediatament” la guerra a Ucraïna 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113404-la-cort-internacional-de-
justicia-ordena-a-russia-que-aturi-immediatament-la-guerra-a-ucraina.html 
 
16-03-2022 
 

• Hisenda assegura que retornarà els impostos de les beques cobrats fins 
ara als orfes de Germanwings 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113249-hisenda-assegura-que-
retornara-els-impostos-de-les-beques-cobrats-fins-ara-als-orfes-de-germanwings.html 
 
16-03-2022 
 

• L’Estat abaixarà el preu de la llum, el gas i la gasolina el 29 de març 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113270-l-estat-abaixara-el-preu-
de-la-llum-el-gas-i-la-gasolina-el-29-de-marc.html 
 
17-03-2022 
 

• L’Estat demanarà a la UE recuperar el topall de 180 euros per MWh, i si no 
rep l’aval “ho farà pel seu compte” 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113727-l-estat-demanara-a-la-ue-
recuperar-el-topall-de-180-euros-per-mwh-i-si-no-rep-l-aval-ho-fara-pel-seu-
compte.html 
 
17-03-2022 
 

• Díaz aposta per un impost extraordinari a les elèctriques per rebaixar els 
preus de l’energia 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2113666-diaz-aposta-per-un-
impost-extraordinari-a-les-electriques-per-rebaixar-els-preus-de-l-energia.html 
 
17-03-2022 
 

• Escrivá explica que uns 4.500 ucraïnesos ja han obtingut l’estatus de 
refugiat a l’estat espanyol 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2113733-escriva-explica-que-uns-
4-500-ucrainesos-ja-han-obtingut-l-estatus-de-refugiat-a-l-estat-espanyol.html 
 
18-03-2022 
 

• Catalunya ha rebut almenys 8.000 refugiats ucraïnesos 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2114137-catalunya-ha-rebut-
almenys-8-000-refugiats-ucrainesos.html 
 
18-03-2022 
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• Brussel·les insta els 27 a ampliar la protecció temporal immediata a 
desplaçats d’Ucraïna que no compleixen els criteris 

 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2114281-brussel-les-insta-els-27-
a-ampliar-la-proteccio-temporal-immediata-a-desplacats-d-ucraina-que-no-compleixen-
els-criteris.html 
 
El País 
14-03-2022 
 

• Violència Masclista - “Ni nosaltres ni ell volem el cognom d'un assassí 
davant” 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-03-14/ni-nosotros-ni-el-queremos-el-
apellido-de-un-asesino-delante.html 
 
14-03-2022 
 

• El govern d'Ada Colau exigeix a la banca que instal·li caixers automàtics a 
equipaments públics de Barcelona 

 
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-03-14/el-gobierno-de-ada-colau-exige-a-la-
banca-que-instale-cajeros-en-equipamientos-publicos-de-barcelona.html 
 
15-03-2022 
 

• La Generalitat tramita només la meitat de les multes per la 'llei mordassa' 
 
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-03-15/la-generalitat-tramita-solo-la-mitad-de-
las-multas-por-la-ley-mordaza.html 
 
16-03-2022 
 

• Via ràpida contra els iots dels oligarques de Putin 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-16/via-rapida-contra-los-yates-de-los-oligarcas-de-
putin.html 
 
16-03-2022 
 

• Així són els impostos sobre la gasolina a Espanya que el Govern es 
planteja rebaixar 

 
https://elpais.com/economia/2022-03-16/asi-son-los-impuestos-sobre-la-gasolina-en-
espana-que-el-gobierno-se-plantea-rebajar.html 
 
19-03-2022 
 

• Quan val la intimitat d'un famós? La intromissió il·legítima de l'honor costa 
diners 

 
https://elpais.com/economia/negocios/2022-03-19/cuanto-val-la-intimidad-de-un-
famoso-la-intromision-ilegitima-del-honor-cuesta-dinero.html 
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El Periódico 
14-03-2022 
 

• Els bancs hauran d’atendre els problemes amb les targetes de forma 
personal les 24 hores 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220314/bancos-deberan-atender-
problemas-tarjetas-13372122 
 
14-03-2022 
 

• La UE aprova fixar una quota del 40% de dones en els consells 
d’administració de les empreses 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220314/ue-aprova-fixar-quota-40-13370290 
 
15-03-2022 
 

• El Govern aprova un fons per costejar els ERTOS de la guerra 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220315/govern-aprova-fons-costejar-ertos-
13376439 
 
15-03-2022 
 

• Un jutge declara abusiva una assegurança mèdica que excloïa la salut 
mental 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220315/jutge-declara-abusiu-segur-medico-
13376054 
 
15-03-2022 
 

• Les aerolínies hauran de tornar els diners si es cancel·len vols per la calima 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220315/aerolinies-tornar-diners-vols-
calima-cancellen-13378150?utm_source=rss-
noticias&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=economía 
 
15-03-2022 
 

• El Banc d’Espanya planteja prendre l’IPC sense energia com a referència 
per apujar salaris 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220315/banc-espana-planteja-ipc-energia-
13374770 
 
16-03-2022 
 

• Hisenda agafa el relleu a la Fiscalia en la investigació fiscal a Joan Carles I 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20220316/rei-joan-carles-hisenda-pren-relleu-
fiscalia-investigacio-13382790 
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16-03-2022 
 

• Els inspectors plantegen crear tres nous delictes contra la Hisenda Pública 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220316/inspectors-plantegen-nous-
delictes-fiscals-13384473 
 
16-03-2022 
 

• Catalunya rebrà 50 milions més del Govern per millorar la seva 
connectivitat digital 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220316/catalunya-recibira-50-milions-
govern-13383760 
 
16-03-2022 
 

• Vaga del transport: el Govern promet una rebaixa del gasoil, que no serà 
fiscal 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220316/govern-anuncia-contundencia-
piquets-camioners-13381866 
 
17-03-2022 
 

• Rússia i Ucraïna debaten un pla sobre la neutralitat de Kíiv per posar fi a la 
guerra 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20220317/russia-possible-acord-seguretat-
ucraina-13379668 
 
El Periódico de España 
14-03-2022 
 

• "Res està aturat": aquestes són les nou lleis que el PSOE vol aprovar abans 
del juny 

 
https://www.epe.es/es/politica/20220314/leyes-psoe-nada-esta-parado-13362113 
 
16-03-2022 
 

• La doble estratègia judicial d'Espanya contra la guerra de Putin 
 
https://www.epe.es/es/politica/20220316/doble-estrategia-judicial-espana-guerra-
ucrania-putin-13378034 
 
El Nacional.cat 
14-03-2022 
 

• Les dificultats per aplicar la nova llei de persones amb discapacitat 
 
https://www.elnacional.cat/ca/societat/dificultats-aplicar-nova-llei-persones-
discapacitat_724239_102.html 
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Cinco Días 
14-03-2022 
 

• El Suprem diu que no hi ha mala fe a no facilitar el mail del demandat per 
localitzar-lo 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/10/legal/1646909041_414669.html?sm
a=newsletter_legal20220314 
 
15-03-2022 
 

• Claus de l'avantprojecte de llei que protegeix l'informant de corrupció, per 
Eugenia Suanzes, lletrada de Dret Penal de CCS Advocats 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/14/legal/1647249905_841778.html 
 
15-03-2022 
 

• Diccionari per entendre la llei que regularà els canals de denúncies 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/14/legal/1647276782_509053.html 
 
15-03-2022 
 

• Hisenda pretén baixar l'impost especial de gasolines i gasoil 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/14/economia/1647282580_849466.html 
 
16-03-2022 
 

• Així serveix la IA a la Justícia: anàlisi de concursos, vistes telemàtiques i 
anul·lació d’antecedents penals 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/16/economia/1647441428_825890.html 
 
16-03-2022 
 

• El Govern estudia congelar temporalment l’actualització dels lloguers a 
l’IPC 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/15/economia/1647339687_588343.html 
 
17-03-2022 
 

• La guerra a Ucraïna: Nou supòsit de força major en les relacions 
mercantils?, per Aina Teixidó, associada del departament Mercantil en Roca 
Junyent. 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/16/legal/1647446341_699628.html 
 
18-03-2022 
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• Quan la modernitat es tradueix en un abandonament dels bancs a la gent 
gran, per Pablo Piñeyro Merry del Val, soci a Fuster-Fabra Advocats 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/17/legal/1647509644_784451.html 
 
18-03-2022 
 

• La nul·litat de la llei catalana de contenció de rendes: un mirall dels fets a 
Berlín, per Marta García López, head of Legal and Compliance de MVGM 
Espanya 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/17/legal/1647539330_999666.html 
 
Expansión 
14-03-2022 
 

• Com afecta la declaració d'inconstitucionalitat de la llei catalana de 
contenció de rendes als contractes en vigor, per Alejandro Fuentes-Lojo Rius 
– Fuentes-Lojo Advocats 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/14/622efdace5fdeafd338b4658.ht
ml 
 
16-03-2022 
 

• Crisi de subministrament i preus: De veritat és legal que un contracte pugui 
ser una presó?, per Carlos Salinas - MA Advocats 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/16/6231de13468aebe6178b45ff.ht
ml 
 
18-03-2022 
 

• El Defensor del Poble acusa tres Ministeris i sis Comunitats Autònomes de 
manca de col·laboració 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2022/03/18/6234b7bf468aebae258b45d2.html 
 
El Economista 
14-03-2022 
 

• El Cadastre culmina el sistema d´atenció al ciutadà per videoconferència 
 
https://www.eleconomista.es/normas-tramitacion/noticias/11666092/03/22/El-Catastro-
culmina-el-sistema-de-atencion-al-ciudadano-por-videoconferencia.html 
 
16-03-2022 
 

• Les receptes dels inspectors contra el frau: pagar confidents, actuar 
d'incògnit i limitar l'efectiu 
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https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11670441/03/22/Las-recetas-de-los-
inspectores-contra-el-fraude-pagar-a-confidentes-actuar-de-incognito-y-limitar-el-
efectivo.html 
 
El Mundo 
15-03-2022 
 

• Hisenda recapta 3.500 milions d'euros més a l'any d'IVA per la inflació 
 
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/03/15/6230670821efa087348
b4586.html 
 
Confilegal 
15-03-2022 
 

• El 99% dels despatxos d'advocats creuen que els fons de litigis tindran un 
desenvolupament important a Espanya els propers anys 

 
https://confilegal.com/20220315-el-99-de-los-despachos-de-abogados-creen-que-los-
fondos-de-litigios-tendran-un-desarrollo-importante-en-espana-en-los-proximos-anos/ 
 
15-03-2022 
 

• Asufin denuncia que els jutjats especialitzats de banca triguen dos anys a 
admetre a tràmit les demandes 

 
https://confilegal.com/20220315-asufin-denuncia-que-los-juzgados-especializados-de-
banca-tardan-dos-anos-en-admitir-a-tramite-las-demandas/ 
 
16-03-2022 
 

• Arriaga Associats es querella contra quatre magistrats de la Sala Civil del 
Suprem per l'IRPH 

 
https://confilegal.com/20220316-arriaga-se-querella-contra-cuatro-magistrados-de-la-
sala-de-lo-civil-del-supremo-por-el-irph/ 
 
17-03-2022 
 

• La Justícia en rumb cap a la Intel·ligència Artificial i la robotització 
 
https://confilegal.com/20220317-la-justicia-en-rumbo-hacia-la-inteligencia-artificial-y-la-
robotizacion/ 
17-03-2022 
 

• El Col·legi de Procuradors de Guadalajara es renta les mans amb el seu 
problema dels 4 procuradors-advocats exercents 

 
https://confilegal.com/20220317-el-colegio-de-procuradores-de-guadalajara-se-lava-
las-manos-con-su-problema-de-los-4-procuradores-abogados-ejercientes/ 
 
17-03-2022 
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• L'ICAM dóna 15 dies als 4 procuradors-advocats exercents per donar-se de 
baixa al Col·legi de Procuradors de Guadalajara 

 
https://confilegal.com/20220317-el-icam-ha-dado-15-dias-a-los-4-procuradores-
abogados-ejercientes-para-darse-de-baja-en-el-colegio-de-procuradores-de-
guadalajara/ 
 
19-03-2022 
 

• El Defensor del Poble constata les queixes pel deficient funcionament de 
LexNet 

 
https://confilegal.com/20220319-el-defensor-del-pueblo-constata-las-quejas-por-el-
deficiente-funcionamiento-de-lexnet/ 
 
Blog Hay Derecho 
15-03-2022 
 

• Litigiositat creixent al voltant de la validesa d'acords comunitaris 
prohibitius d'activitats en elements privatius, per Alejandro Fuentes-Lojo 

 
https://www.hayderecho.com/2022/03/15/litigiosidad-creciente-en-torno-a-la-validez-
de-acuerdos-comunitarios-prohibitivos-de-actividades-en-elementos-privativos/ 
 
Blog de Sepin 
16-03-2022 
 

• Actualització al 2022 de les quanties del Barem per accidents de trànsit 
 
https://blog.sepin.es/2022/03/actualizacion-2022-cuantias-baremo-accidentes-trafico/ 
 
La Información  
16-03-2022 
 

• Exteriors suspèn la concessió de les 'vises d'or' a tots els oligarques 
russos 

 
https://www.lainformacion.com/espana/exteriores-suspende-concesion-visas-oro-
oligarcas/2862462/ 
 
Diari de Girona 
17-03-2022 
 

• Els catalans milloren el pagament d'impostos 
 
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/03/18/els-catalans-milloren-pagament-d-
63976059.html 
 
Vilaweb 
17-03-2022 
 

• Més de cent companyies i entitats catalanes reivindiquen la mediació com 
a eina per resoldre conflictes entre empreses 
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https://www.vilaweb.cat/noticies/mes-de-cent-companyies-i-entitats-catalanes-
reivindiquen-la-mediacio-com-a-eina-per-resoldre-conflictes-entre-empreses/ 
 
18-03-2022 
 

• Les Zones de Baixes Emissions s’estendran als municipis catalans de més 
de 20.000 habitants: quins són? 

 
https://www.vilaweb.cat/noticies/zones-baixes-emissions-catalunya-municipis-20000-
habitants/ 
 
CCMA.cat 
18-03-2022 
 

• La grip torna amb força després de dos anys i podria retardar la retirada de 
la mascareta 

 
https://www.ccma.cat/324/la-grip-torna-amb-forca-despres-de-dos-anys-i-podria-
retardar-la-retirada-de-la-mascareta/noticia/3152889/ 
 
 
 
 
 
Altra documentació: 
 
 

• Diàlegs per al futur judicial XXXXI. Dos anys més tard: radiografia de 
l'Administració de Justícia 
Coordinació i introducció: Álvaro Perea González (Lletrat de l'Administració de 
Justícia) 
Autors: María José Manzano Rodrigo (Lletrada de l'Administració de Justícia), 
Ignacio López-Hermoso (Advocat. Professor A. UC3M) Míriam Magdalena 
Cambra (Advocada. Administradora concursal. Professora A. UPF) Jaume de 
Martín Maurer (advocat) 
Diari La Ley, Nº 10030, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 16 de març 
de 2022, Wolters Kluwer 

 
Un cop complerts dos anys des del començament de la pandèmia de coronavirus, 
sorgeix la necessitat de conèixer què ha canviat en tot aquest temps en el marc de 
l'Administració de Justícia. El boom de la Justícia Digital sembla haver-se assimilat i 
s'accepta com una realitat nova integrada en el cabal professional del sector legal, però 
què passa amb tota la resta? Les tres grans reformes d'eficiència impulsades pel 
Ministeri de Justícia encara no han estat aprovades i l’increment constant de la litigiositat 
continua amenaçant amb el col·lapse dels òrgans judicials. Per això, es formulen les 
preguntes següents:. 
 

• Març del 2020, març del 2022… Mateix reflex o un retrat millorat? L'Administració 
de Justícia ha canviat molt a Espanya o només la seva aparença? 

• Els tres grans projectes de reforma de l'Administració de Justícia impulsats pel 
Govern s'estan endarrerint en la tramitació parlamentària... Quin impacte podrien 
tenir sobre la Justícia que avui coneixem? En atenció als textos aprovats, quina 
valoració general es fa de les iniciatives i els possibles suports? 

• Justícia Digital… Potser la gran revolució després del COVID-19. Els judicis 
telemàtics, el teletreball, l'Expedient Judicial Electrònic… Quina perspectiva 
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presenta la realitat en aquesta matèria? Què hem de canviar i què cal assimilar 
de manera inexorable? 

• La traducció pràctica del coronavirus a les càrregues de treball dels Jutjats i 
Tribunals ha estat la de majors terminis de resolució, increment notable d'ingrés 
d'assumptes i retards en molts assenyalaments… És un tema conegut i abordat, 
recurrent, però d'imprescindible pregunta: Quins mitjans personals i materials 
són necessaris perquè puguem parlar d'un veritable servei públic de justícia àgil 
i eficaç? 

• Acomiadaments, concursos de creditors, revolving… Fins a quin punt els Jutjats 
i Tribunals espanyols seran capaços de resoldre la congestió prèvia a la 
pandèmia i atendre amb promptitud els nous plets habituals a la jurisdicció? Quin 
impacte podria tenir en aquesta qüestió el projecte de llei d’eficiència 
organitzativa que preveu crear els tribunals d’instància? 

• Enfront del litigi massiu…mediació massiva (i obligatòria). Es mantenen encara 
els interrogants sobre els MASC (Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies) 
i la seva previsió al projecte d'eficiència processal. La pregunta és clara: els 
MASC són l'alternativa al col·lapse jurisdiccional d'aquests darrers anys? 

• Com sempre, un pronòstic: dins de dos anys més quin serà el present (ara futur) 
del sector legal i la Justícia a Espanya? 

 


