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1.-  BOE  
 
Dimarts 29 de març de 2022 
 

• Ordre INT/236/2022, de 28 de març, per la qual es prorroga l'Ordre 
INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a 
l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de 
tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons 
d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4917 
 
Es modifica la disposició final única de l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual 
es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no 
imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen 
per raons de ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19, per tal de prorrogar els seus efectes fins a les 24.00 hores del 30 d'abril 
de 2022, sens perjudici de la seva eventual modificació per respondre a un canvi de 
circumstàncies o a noves recomanacions en l'àmbit de la Unió Europea. 
 

• Sentència de 30 de setembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, que declara estimar en part el recurs contenciós administratiu 
número 36/2019, contra el Reial Decret 1398/2018, de 23 de novembre, pel 
qual es desenvolupa el article 25 del Text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4918 
 
Es declara la nul·litat de l’article 4.1.a) del Reial Decret 1398/2018, que establia la 
distribució de la compensació equitativa per còpia privada en la modalitat de reproducció 
de fonogrames i a altres suports sonors  
 
Dimecres 30 de març de 2022 
 

• REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures 
urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències 
econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4972 
 
Entrada en vigor: 31.03.2022 
 
S'aproven diverses mesures. 
A l'àmbit dels combustibles i l'energia: s'aprova una bonificació extraordinària i temporal 
en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, en concret, 
el gasoil, gasolina, gas i adblue. La bonificació tindrà un import de 0,20 euros i s'aplicarà 
sobre el preu de venda al públic per cadascuna de les unitats de mesura següents: per 
cada litre de gasoil, gasolina i adblue; per cada quilogram de gas, liquat o comprimit 
liquat. Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment 
la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4917
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4918
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possibilitat de demanar un avenç a l'Agència Tributària. Aquesta reducció del preu té 
caràcter temporal des del dia 1 d’Abril de 2022 fins al 30 de juny del mateix any. 
Es crea una nova «taxa» a les empreses de refinació, que es formula com a «prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari temporal a realitzar pels operadors a l'engròs 
de productes petrolífers», amb capacitat de refinació a Espanya i amb una xifra anual 
negocis superior a 750 milions d'euros. No estaran obligats a satisfer aquesta prestació 
els operadors que es comprometin a realitzar de forma inequívoca un descompte de 
0,05 euros el litre/quilo en les vendes del gasoil, gasolina, gas i adblue, realitzant el 
descompte sobre el preu de venda al públic . En el cas dels productes adquirits als 
operadors subjectes a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, la 
bonificació serà de 0,15 euros per litre o per quilogram, arribant amb el corresponent 
descompte a un mínim de 0,20 euros per litre o per quilogram en total. Aquesta 
exoneració queda condicionada a la realització efectiva del descompte esmentat, durant 
el període comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2022. 
Es prorroguen fins al 30 de juny del 2022 els descomptes del bo social aplicables als 
consumidors domèstics d'energia elèctrica. Aquesta pròrroga es produeix sense 
necessitat de presentar cap sol·licitud. A més, es modifica l'article 10 del Reial decret 
897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo 
social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica 
per establir que la comercialitzadora de llum haurà de comprovar la situació del 
beneficiari del bo i, en cas de continuar complint els requisits, prorrogar de manera 
automàtica aquest per termini de dos anys. A més, els comercialitzadors de referència 
han de remetre als seus clients acollits al bo social la carta que es recull a l'annex del 
RDL, juntament amb les factures que s'emetin durant els tres mesos següents a 
l'entrada en vigor del RD-llei, amb el per comunicar l'existència de les noves condicions 
per aplicar el bo social i publicitar el procediment per sol·licitar-lo. Així mateix, han de 
comunicar a la seva pàgina web l’existència de les noves condicions. Els nous 
sol·licitants podran cursar sol·licitud del nou bo social a partir del 31 de març del 2022, 
data d'entrada en vigor de la norma. Aquells que ja gaudissin del bo social, podran 
cursar-la en qualsevol moment abans de la finalització del corresponent termini que 
encara no està fixat. 
Quant als serveis o activitat mínima en ports, es permet que les Autoritats Portuàries 
eliminin o redueixin motivadament els tràfics mínims exigits per a l'any 2022, que es 
trobin establerts en els corresponents títols concessionals, en aquells casos en què no 
sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos per causa de 
l'afectació de la situació recent d'increment dels costos energètics a l'activitat de les 
seves concessions, així com quan no sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit 
mínim compromesos a les concessions que operin trànsits que s'hagin vist afectats per 
tenir origen o destinació Ucraïna. 
Es preveu l'ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes 
de recaptació conjunta al sector del transport urbà i per carretera. Les empreses amb 
treballadors en alta al Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos 
al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per 
carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), sempre que es trobin al corrent en les 
seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, 
podran sol·licitar, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través del 
Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema 
RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per 
conceptes de recaptació conjunta la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos 
d'abril a juliol de 2022, en el cas de empreses, i entre els mesos de maig a agost del 
2022, en el cas de treballadors autònoms. 
Aquest ajornament s'ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general a 
la normativa de la Seguretat Social, amb determinades particularitats previstes en 
aquest RDL 



 

A més, s'estableix un sistema d'ajudes directes, corresponent a l'exercici 2022, per a la 
concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms l'activitat dels 
quals s’enquadri entre les compreses als codis CNAE relacionades amb transport 
terrestre. El termini de presentació del formulari finalitzarà el 30 d’Abril de 2022. 
S'estableix una línia d'ajuts directes a empreses ferroviàries privades afectades per la 
pujada dels preus dels carburants i l'energia de tracció 
Pel que fa a les mesures per reforçar la liquiditat, s’aprova una nova línia d’avals de 
10.000 milions d’euros per compte de l’Estat per a empreses i autònoms. Aquesta nova 
línia ha de ser autoritzada per la Comissió Europea, per la qual cosa no es pot atorgar 
cap aval amb càrrec a aquesta fins que s'hagi produït aquesta autorització. 
També s'estableixen ajudes d'Estat per incrementar els costos dels productors de llet 
Així mateix, es doten ajudes d'Estat a empreses armadores de vaixells pesquers i al 
sector pesquer. En particular, els pescadors també es beneficiaran de la línia de crèdit 
de l'Institut de Crèdit Oficial i de la Societat Estatal de Caució Agrària (ICO-SAECA) amb 
bonificació principal, així com del pagament d'avals SAECA. 
S'eximeix els agricultors de l'obligació de deixar en guaret un 5 per cent de les 
superfícies de cultiu i es flexibilitza el requisit de diversificació 
S'adopten mesures a l'àmbit laboral. A les empreses beneficiàries dels ajuts dels ajuts 
directes que preveu l'increment dels costos energètics no podrà constituir causa 
objectiva d'acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L'incompliment d'aquesta obligació 
suposarà el reintegrament de l'ajut rebut. s'acullin a les mesures de reducció de jornada 
o suspensió de contractes regulades a l'article 47 de l'ET per causes relacionades amb 
la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes 
causes com a base per fer acomiadaments. 
Així mateix, es preveu un augment de l'IMV corresponent als mesos d'abril, maig i juny 
de 2022, mitjançant l'aplicació d'un percentatge del 15% a l'import mensual en cada cas 
reconegut. Aquest increment també serà aplicable, en els mateixos termes, a les 
sol·licituds d'aquesta prestació ja presentades a la data de l'entrada en vigor del Reial 
decret llei, però encara no resoltes, així com les que es presentin amb posterioritat, 
sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de juny de 2022; 
i se substitueix el concepte d'unitat familiar pel d'unitat de convivència, incorporant al Bo 
social elèctric els perceptors de l'ingrés mínim vital, 
Es limita de manera extraordinària l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge 
habitual en el sentit d’impedir les pujades superiors al 2%. La limitació, que estarà vigent 
fins al 30 de juny, cerca que l'evolució de l'IPC no es traslladi al preu dels lloguers. 
El RDL també estableix un model d’acreditació unificat de la condició de víctima de tràfic 
d’éssers humans o explotació sexual, a fi de permetre l’accés de les potencials víctimes, 
incloses les derivades del desplaçament de persones que fugen del conflicte armat a 
Ucraïna. A més, s'inclou el tràfic a l'atenció al 016. 
Així mateix, s'establirà un règim gratuït de comptes bancaris per a persones vulnerables 
o amb risc d'exclusió financera i també s'articula la possibilitat d'atorgar subvencions 
destinades a la prevenció, detecció, atenció i protecció de víctimes de violència contra 
les dones i de víctimes de tràfic i explotació sexual, en el marc de la crisi humanitària. 
S'articulen mesures per facilitar a les persones d'origen ucraïnès sol·licitants de 
nacionalitat espanyola l'emplenament dels tràmits exigits. Estaran exemptes d'aportar 
els certificats de naixement i antecedents penals del seu país d'origen, assimilant-se així 
a les persones refugiades i apàtrides reconegudes com a tals pel Ministeri de l'Interior. 
També estaran exemptes d'aportar aquesta documentació en els procediments que es 
tramitin als registres civils mentre duri el conflicte, sens perjudici de l'obligació de la seva 
aportació en el futur. En tots dos casos, s'aportarà una declaració responsable de 
l'interessat en relació amb les dades que acreditarien els certificats esmentats. 
D'altra banda, es regula un procediment específic per brindar una resposta de protecció 
a persones menors que estiguin afectades per una crisi humanitària. Es preveu 
l'autorització de la residència i l'estada temporal dels nens, nenes i adolescents afectats 
per crisis humanitàries amb persones o famílies que els acullen, en condicions de 



 

seguretat per als menors i el procediment que han de dur a terme les entitats públiques 
corresponents. 
 

• REIAL DECRET LLEI 7/2022, de 29 de març, sobre requisits per garantir la 
seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de 
cinquena generació 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4973 
 
Entrada en vigor: 31.03.2022, llevat de la previsió d'entrada en vigor per al 30 d'abril de 
2022 de les obligacions establertes al RDL per a la gestió dels riscos per part dels 
diferents subjectes a què s'aplica (excepte els subministradors 5G d'alt risc i de risc 
mitjà), les condicions de compliment d'aquestes obligacions i la gestió de seguretat per 
part de les administracions públiques. 
Aquest Reial decret llei estableix requisits de seguretat per a la instal·lació, el 
desplegament i l'explotació de xarxes de comunicacions electròniques i la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques i sense fil basats en la tecnologia de cinquena 
generació (5G). 
S'aplica als operadors 5G., als subministradors 5G, als usuaris corporatius 5G que 
tinguin atorgats drets d'ús del domini públic radioelèctric per instal·lar, desplegar o 
explotar una xarxa privada 5G o prestar serveis 5G per a fins professionals o en auto- 
prestació. 
Es regula el tractament integral de la seguretat exigible als diferents subjectes sotmesos 
a aquest RDL. 
També s’estableixen les previsions corresponents a les anàlisis de riscos pels operadors 
5G, les anàlisis de riscos pels subministradors 5G i pels usuaris corporatius 5G. 
També pel que fa als factors de risc a analitzar i la gestió de riscos per part dels subjectes 
sotmesos a aquest RDL 
S’estableix l'Esquema Nacional de Seguretat de xarxes i serveis 5G 
Es regula el règim d’inspecció i sancionador derivat del compliment de les obligacions 
establertes, que serà exercit pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital 
 
Divendres 1 d’abril de 2022 
 

• Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per establir i 
regular l'accessibilitat cognitiva i les condicions d'exigència i aplicació 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140 
 
Entrada en vigor: 02.04.2022, excepte les mesures que impliquin un augment dels 
crèdits o una disminució dels ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no 
entraran en vigor, a la part que comporti afectació pressupostària, fins a l'exercici 
pressupostari següent. 
Aquesta llei consta d'un article únic que inclou la modificació i l'addició de diversos 
articles al Reial decret legislatiu 1/2013, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.  
Es modifica, així, la lletra k) de l'article 2 de la dita llei, amb l'objectiu d'incorporar a la 
definició d'accessibilitat universal la consideració d'accessibilitat cognitiva, aclarint de 
manera explícita que l'accessibilitat cognitiva està inclosa a l'accessibilitat universal, 
entesa com l'element que permetrà la fàcil comprensió, la comunicació i la interacció a 
totes les persones. L'accessibilitat cognitiva es desplega i fa efectiva a través de la 
lectura fàcil, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, pictogrames i altres 
mitjans humans i tecnològics disponibles amb aquesta finalitat. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140


 

Es modifica l’article 5 sobre l’àmbit d’aplicació en matèria d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de la llei amb la finalitat d’adaptar-se a la 
modificació anterior relativa a la lletra k) de l’article 2. 
A més, s'inclou un nou apartat a l'article esmentat, lletra g), enumerant un nou àmbit 
d'aplicació, relatiu a la participació en la vida pública i en els processos electorals. 
Tot això comporta l'obligació d'adoptar mesures específiques per garantir les condicions 
d'accessibilitat i de no discriminació en tots els àmbits que la llei enumera. En 
conseqüència, es modifica l'apartat 1 de l'article 23, per clarificar l'obligació del Govern, 
sens perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats autònomes i a les entitats 
locals, de regular les condicions bàsiques d'accessibilitat i de no discriminació, incloent-
hi l'obligació de determinar i regular aquestes condicions quan es tracta d'accessibilitat 
cognitiva. 
Es modifica l'apartat 2.c) de l'article 23 per incloure dins dels suports complementaris 
previstos la lectura fàcil i els pictogrames, d'acord amb les finalitats d'aquesta llei. 
S'introdueix un nou article 29 bis per establir el que s'ha de considerar com a condicions 
bàsiques d'accessibilitat cognitiva, així com per preveure'n el desenvolupament 
normatiu posterior a través d'un reglament específic d'execució, que estableixi els 
terminis i els termes en què aquestes condicions seran exigibles. . Tot això, enquadrat 
en el marc de l'accessibilitat universal, d'acord amb allò estipulat a la lletra k) de l'article 
2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
modificat mitjançant aquesta norma. 
La llei es completa amb quatre disposicions addicionals i quatre disposicions finals. 
La Disposició addicional primera estableix que en el termini de dos anys el Govern haurà 
de fer els estudis específics sobre accessibilitat cognitiva en els aspectes que es 
considerin més rellevants de, almenys, cadascun dels àmbits particulars esmentats a 
l'article 5 de la llei. 
La disposició addicional segona estableix que en el termini de tres anys des de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei, el Govern haurà d'haver aprovat el Reglament específic pel qual 
es desenvolupin les condicions bàsiques d'accessibilitat cognitiva que introdueixen 
aquesta norma. 
La Disposició addicional tercera estableix que el Govern també haurà d’aprovar el II Pla 
Nacional d’accessibilitat. Aquest Pla contindrà, de forma transversal, els aspectes 
referits a l'accessibilitat cognitiva, promovent-ne el coneixement, la difusió i l'aplicació. 
La Disposició addicional quarta disposa la creació del Centre Espanyol d'Accessibilitat 
Cognitiva, com a organisme dependent del Reial Patronat sobre Discapacitat amb la 
finalitat de fer estudis, investigacions, fomentar la generació i transferència de 
coneixement, la formació i qualificació, el registre i extensió de bones pràctiques, 
l'observació de la realitat i les tendències, les accions de prospectiva, el seguiment i 
l'avaluació i, en general, la promoció de tot allò relatiu a l'accessibilitat cognitiva a 
Espanya. 
La Disposició final segona preveu que, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei, el Govern haurà d'haver modificat l'Estatut del Reial Patronat 
sobre Discapacitat per regular les atribucions, l'estructura, les tasques i el funcionament 
del Centre Espanyol d'Accessibilitat Cognitiva. 
 

• Conflicte de Jurisdicció núm. 2/2021, suscitat entre la Diputació Foral de 
Biscaia (DFV) i el Jutjat Mercantil núm. 12 de Barcelona. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5231 
 
El Tribunal de Conflictes de Jurisdicció estableix que la competència per adoptar les 
mesures sobre l'actualització de les garanties a què fa referència l'article 43.14, en 
relació amb el 41.1 del Reglament d'impostos especials, pel que fa al CAE (la suspensió 
del qual es va adoptar en la peça de mesures cautelars núm. 34/2021, dimanant del 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5231


 

concurs voluntari núm.601/2021 per part del Jutjat mercantil 12 de Barcelona) --a què 
es refereix el present conflicte de jurisdicció-- correspon a la Diputació Foral de Biscaia, 
raó per la qual la decisió del Jutjat Mercantil núm. 12 de Barcelona relativa a la suspensió 
de tal requeriment d'actualització i dels seus efectes envaeix les potestats de 
l'Administració foral esmentada 
. 
Dissabte 2 d’abril de 2022 
 

• Ordre PCM/258/2022, d'1 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell 
de Ministres de 29 de març de 2022, pel qual s'adopten mesures urgents de 
caràcter no normatiu en el marc del Pla Nacional de resposta a les 
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5288 
 
S'aprova el Pla de mesures urgents d'atenció i protecció a dones i col·lectius vulnerables 
en el context de la crisi d'Ucraïna 
També s'aprova el Pla de Contingència d'Espanya per a l'atenció educativa integral als 
estudiants ucraïnesos desplaçats 
Es regula el Pla d'acció Universitat-Refugi. 
Es preveu un Pla de mesures d’estalvi i eficiència energètica de l’Administració general 
de l’estat i les entitats del sector públic institucional estatal. 
S’estableix un Pla de suport a empreses exportadores per mitigar els efectes comercials 
de la guerra a Ucraïna. 
 
2.  DOGC  
 
 
Dilluns 28 de març de 2022 
 

• RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-
Next Generation EU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a 
nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del 
Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i 
del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la 
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994). 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923933 
 
S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació 
dels Programes següents: 
Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici. 
Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges. 
Programa 5 d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i 
la redacció de projectes de rehabilitació. 
Les subvencions d'aquests programes tenen per objecte el finançament d'obres o 
actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia 
residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es 
puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a 
l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes 
de rehabilitació. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5288
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923933


 

El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes 
s'iniciarà: 
En el cas del Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el 
termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs. 
En el cas del Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència 
energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació 
d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de 
desembre de 2022, inclòs. 
Pel que fa al Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la 
rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de 
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs. 
 

• ACORD de 3 de març de 2022, de la Comissió Jurídica Assessora, pel qual 
es disposa la publicació de la Relació de les disposicions que estableixen 
la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923921 
 
S’aprova la Relació de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que s'adjunta com a annex d’aquesta 
disposició 
 
Dijous 31 de març de 2022 
 

• DECRET 60/2022, de 29 de març, de modificació del Decret 125/2017, de 25 
de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924236 
 
Es crea una Subdirecció General de Formació i Recerca en l’estructura del CEJFE per 
tal de potenciar la formació d'acollida i la formació contínua, tant per als professionals 
de l'àmbit de l'execució penal com per al personal de l'Administració de justícia. 
 

• ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla especial 
d'emergències per pandèmies a Catalunya. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924231 
 
S’aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya i es disposa la 
publicació d'aquest Acord al DOGC, tret del seu document annex, que es pot consultar 
a la web: 
 
http://protecciocivillleida.org/wp-content/uploads/2022/03/Pla_especial_pandemies.pdf 
 
Divendres 1 d’abril de 2022 
 

• EDICTE de 25 de març de 2022, pel qual es fa pública la Sentència de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2019. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924330 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923921
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924236
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924231
http://protecciocivillleida.org/wp-content/uploads/2022/03/Pla_especial_pandemies.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924330


 

Es fa pública la sentència que  declara nul de ple dret el Decret 41/2019, de 19 de febrer, 
de creació i funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
realització de subhastes públiques electròniques per part de l'Agencia Tributària de 
Catalunya 
 

• RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual s'estableixen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924316 
 
Entrada en vigor: 01.04.2022 
Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen les mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. La durada de les mesures s'estableix fins al dia 28 d'abril de 2022, sense 
perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta 
Resolució. 
La resolució modifica les anteriors mesures adoptades. La modificació consisteix, d'una 
banda, en la revisió i supressió de determinades mesures poblacionals que van ser 
establertes en un context d'evolució d'onada epidèmica creixent i amb risc de col·lapse 
del sistema sanitari. És el cas de les prohibicions següents: consum d'aliments i de 
begudes entre les 01.00 hores i les 6.00 hores en concentracions en espais públics o 
fora de l'àmbit dels serveis de restauració; ús compartit de begudes alcohòliques a la 
via pública i espais oberts al públic, i venda de begudes alcohòliques en establiments 
comercials entre les 22.00 hores i les 6.00 hores. També se suprimeixen l'obligació de 
concretar de forma individual serveis personals que impliquin contacte personal proper 
i les mesures de l'àmbit d'actuació policial. Es revisen, també, determinades 
recomanacions de mesures preventives. Igualment, es revisa la regulació de 
determinats àmbits sectorials respecte dels quals s'ha deixat sense efecte el 
corresponent pla sectorial. D'altra banda, com a novetat, en les competicions esportives 
es permet el consum d'aliments mentre el públic romangui assegut. 
La resta de mesures es mantenen, com les d'higiene i de prevenció generals 
corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i 
les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús 
públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc normatiu que estableixen la 
Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 
per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el Reial decret 115/2022, 
de 8 de febrer, pel que fa a l'ús de la mascareta. També, per a determinats sectors 
d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius 
aprovats pel Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències per pandèmies a 
Catalunya sempre que segueixin vigents, en les mesures organitzatives que no 
contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de 
l'activitat que hagin estat aixecades. També es perllonguen les restants mesures de 
prevenció que afecten les condicions d'exercici de diverses activitats, en funció del risc 
de transmissió que comporten. 
 

3.-  DOUE 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
4.- INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924316


 

 
 
5.-  INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
 
6.- RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS 
 
 
Sense novetats durant aquest període. 
 
7.-  INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Referències del Consell de Ministres 
29-03-2022 
 

• REIAL DECRET-LLEI sobre requisits per garantir la seguretat de les xarxes 
i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#redes 
 

• ACORD pel qual es modifica el Codi de Bones Pràctiques per al marc de 
renegociació per a clients amb finançament avalat previst al Reial decret 
llei 5/2021, de 12 de març. 

 
(No s’ofereix informació al respecte) 
 

• Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C11, I2; 
C19, I3; C23, I1; C23, I2; C23, I3; C23, I4 i C23, I5). ACORD pel qual s'autoritza 
la proposta de distribució territorial de crèdits gestionats per les 
comunitats autònomes amb competències estatutàriament assumides en 
l'àmbit de polítiques actives d'ocupació, amb càrrec al pressupost del 
Servei Públic d'Ocupació Estatal, per a l'exercici pressupostari 2022, per al 
seu sotmetiment a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, 
per al finançament de projectes d'inversió en el marc dels components 19 
"Pla Nacional de Competències Digitals" i 23 "Noves Polítiques Públiques 
per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", per un import de 
383.423.450 euros. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#pape 
 

• ACORD pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial de crèdits 
gestionats per les comunitats autònomes amb competències 
estatutàriament assumides a l'àmbit de polítiques actives d'ocupació, amb 
càrrec al pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per a l'exercici 
pressupostari 2022, no finançat amb el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, per sotmetre's a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers 
Laborals, per un import de 2.415.153.580 euros. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#pape 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23redes
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23redes
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23pape
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23pape
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23pape
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23pape


 

 

• ACORD pel qual s'autoritza la tramitació administrativa urgent prevista a 
l'article 27.1, lletra b), de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern del 
projecte de Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1373/2003 , de 
7 de novembre, pel qual s'aprova l'aranzel de drets dels procuradors dels 
tribunals. 

 
(No s’ofereix informació al respecte) 
 

• ACORD pel qual es revisen i es modifiquen els tipus d'interès efectius 
anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el 
marc del Programa 1998 del Pla d'Habitatge 1996-1999, Pla d'Habitatge 
1998-2001, Pla d'Habitatge 2002-2005 i Pla d’Habitatge 2005-2008. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#viviendas 
 

• REIAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla 
Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la 
guerra a Ucraïna. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#energia 
 

• ACORD pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter no normatiu en el 
marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i 
socials de la guerra a Ucraïna. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#energia 
 

• Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C11, I1 
i C15, I7). ACORD pel qual s'aprova el Pla Nacional de Ciberseguretat. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#ciberseguridad 
 

• Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C22, 
R4). REIAL DECRET pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula el 
sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional. 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
329_corregidav02.aspx#acogida 
 
Acords de Govern de la Generalitat 
29-03-2022 
 

• El Govern aprova el Decret llei d'accés a les dades de l'alumnat amb 
necessitats educatives específiques per a la seva distribució equilibrada 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419793/govern-aprova-decret-llei-dacces-dades-
lalumnat-necessitats-educatives-especifiques-seva-distribucio-equilibrada 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23viviendas
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23viviendas
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23acogida
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx%23acogida
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419793/govern-aprova-decret-llei-dacces-dades-lalumnat-necessitats-educatives-especifiques-seva-distribucio-equilibrada
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419793/govern-aprova-decret-llei-dacces-dades-lalumnat-necessitats-educatives-especifiques-seva-distribucio-equilibrada


 

• El Govern reestructura el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada per impulsar la coordinació entre les diverses àrees de 
formació 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419787/govern-reestructura-centre-destudis-
juridics-formacio-especialitzada-impulsar-coordinacio-diverses-arees-formacio 
 

• El Govern aprova l'acord per a la jubilació anticipada dels funcionaris de 
presons 

 
https://govern.cat/gov/notes-premsa/419788/govern-aprova-lacord-jubilacio-anticipada-
dels-funcionaris-presons 
 
 
 
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya 
28-03-2022 
 

• L'Agència Catalana del Consum i la CECOT potenciaran els mecanismes 
extrajudicials de resolució de conflictes entre les empreses associades 

 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/419753/l-agencia-catalana-del-consum-i-
la-cecot-potenciaran-els-mecanismes-extrajudicials-de-resolucio-de-conflictes-entre-
les-empreses-associades 
 
CGPJ 
29-03-2022 
 

• El Tribunal Suprem obre judici oral per delicte de desobediència a 
l’exconsellera d’Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-abre-juicio-oral-por-delito-de-desobediencia-a-la-exconsejera-de-Agricultura-
de-la-Generalitat-Meritxell-Serret 
 
30-03-2022 
 

• Comunicat de la Comissió Permanent (30-03-2022) - En relació amb el cartell 
col·locat ahir a l'estació intermodal de Palma de Mallorca 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-
Comision-Permanente--30-03-2022- 
 
30-03-2022 
 

• L'Audiència de Granada acorda suspendre la pena de presó a la mare 
condemnada per sostracció de menors amb la condició que participi en 
programes de parentalitat positiva 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
Granada-acuerda-suspender-la-pena-de-prision-a-la-madre-condenada-por-
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sustraccion-de-menores-con-la-condicion-de-que-participe-en-programas-de-
parentalidad-positiva 
 
30-03-2022 
 

• L'Audiència Nacional pregunta al TJUE la pauta a seguir a les extradicions 
de ciutadans britànics a tercers països després del Brexit 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-
Nacional-pregunta-al-TJUE-la-pauta-a-seguir-en-las-extradiciones-de-ciudadanos-
britanicos-a-terceros-paises-tras-el-Brexit 
 
30-03-2022 
 

• El Tribunal Suprem estableix que fer grafits en els béns del patrimoni 
artístic és delicte si els danys tenen certa entitat 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-
Supremo-establece-que-hacer-grafitis-en-los-bienes-del-patrimonio-artistico-es-delito-
si-los-danos-revisten-cierta-entidad 
 
31-03-2022 
 

• El TSJ reconeix el dret d’un pacient a percebre 68.500 euros per la pèrdua 
de visió d’un ull després d’una operació de cataractes a Lleó 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-
reconoce-el-derecho-de-un-paciente-a-percibir-68-500-euros-por-la-perdida-de-vision-
de-un-ojo-tras-una-operacion-de-cataratas-en-Leon 
 
31-03-2022 
 

• El CGPJ proposa ampliar la jurisdicció de jutjats de violència sobre la dona 
d'Aragó, les Canàries, el País Valencià i Múrcia 

 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-
ampliar-la-jurisdiccion-de-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-de-Aragon--Canarias--
Comunidad-Valenciana-y-Murcia- 
 
Ministeri de Justícia 
29-03-2022 
 

• Justícia avança en l'elaboració de la llei integral contra el tràfic d'éssers 
humans 

 
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/trata-seres-humanos 
 
Colegio de Registradores de España 
29-03-2022 
 

• Anuari Immobiliari 2021 del Col·legi de Registradors 
 
https://www.registradores.org/-/anuario-inmobiliario-2021-del-colegio-de-
registradores?redirect=%2F 
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TJUE 
30-03-2022 
 

• Pràctica col·lusòria al mercat del transport aeri de mercaderies: el Tribunal 
General es pronuncia sobre els recursos interposats per diverses 
companyies Aèries 

 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220053es.pdf 
 
31-03-2022 
 

• Segons l'Advocat General Rantos, l'autoritat judicial d'execució no es pot 
negar a executar una ordre de detenció europea pel fet que alguns dels 
diferents fets castigats com un únic delicte a l'Estat membre emissor no 
estigui subjecte a sanció penal a l'Estat membre d'execució 

 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220057es.pdf 
 
Departament de Justícia 
30-03-2022 
 

• Lourdes Ciuró i Buldó: "La situació del català a la justícia és d'extrema 
gravetat" 

 
http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=431429 
 
Agència Tributària de Catalunya 
30-03-2022 
 

• Publicades 11 consultes de l'impost sobre successions i donacions 
 
http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-220330-ISD 
 
CNMV 
31-03-2022 
 

• La CNMV accedirà a informació de les bases de dades notarials de Titular 
Real i de Persones amb Responsabilitat Pública 

 
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={b12c9cd8-1416-4b8e-a21a-320834f99f52} 
 
Diputació de Barcelona 
31-03-022 
 

• La Diputació de Barcelona aprova un paquet milionari d'inversions als 
municipis 

 
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/la-diputaci%C3%B3-de-barcelona-
aprova-un-paquet-milionari-d-inversions-als-
municipis?utm_source=home_diba&utm_medium=carrusel&utm_content=la-
diputaci%C3%B3-de-barcelona-aprova-un-paquet-milionari-d-inversions-als-municipis 
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Notícies de premsa 
 
La Vanguardia 
27-03-2022 
 

• Els Next Generation obliguen el Govern a canviar la seva modalitat de 
gestió 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220328/8156828/els-next-generation-
obliguen-govern-canviar-seva-modalitat-gestio.html 
 
27-03-2022 
 

• El poder judicial confia que Feijóo posi fre al col·lapse de la justícia 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220326/8153998/judicial-confia-feijoo-posi-
fre-col-lapse-justicia.html 
 
29-03-2022 
 

• Els propietaris veuen un altre cop al sector en el límit del 2% al lloguer 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220329/8159497/els-propietaris-veuen-altre-
cop-sector-limit-2-lloguer.html 
 
30-03-2022 
 

• Les donacions particulars toquen sostre a Espanya 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20220330/8155344/donaciones-
espana-irpf-fiscalidad-renta.html 
 
30-03-2022 
 

• Sanitat ultima la prohibició de fumar a terrasses, cotxes amb nens i estadis 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220330/8162397/sanitat-ultima-prohibicio-
fumar-terrasses-cotxes-amb-nens-i-estadis.html 
 
30-03-2022 
 

• El Govern modificarà el codi civil perquè els tributs medievals no paralitzin 
la compravenda de finques 
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https://www.lavanguardia.com/politica/20220330/8162867/govern-modificara-codigo-
civil-tributos-medievales-paralicen-trasmisiones.html 
 
30-03-2022 
 

• Espanya es mobilitza per evitar que les ucraïneses siguin víctimes de tràfic 
 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220330/8162347/espanya-mobilitza-per-
evitar-les-ucraineses-siguin-victimes-trafic.html 
 
01-04-2022 
 

• Llei de Residus: aigua de franc als bars, més reciclatge i menys plàstics 
d’un sol ús 

 
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220401/8168348/llei-residus-aigua-franc-als-
bars-mes-reciclatge-i-menys-plastics-d-sol-us.html 
 
01-04-2022 
 

• La compra d'habitatge s'accelera per anticipar-se a la pujada de les 
hipoteques 

 
https://www.lavanguardia.com/economia/20220401/8168414/compra-vivienda-acelera-
anticiparse-subida-hipotecas.html 
 
02-04-2022 
 

• La guerra dispara la inflació de la zona euro fins a un rècord del 7,5% 
 
https://www.lavanguardia.com/economia/20220402/8171399/guerra-dispara-inflacion-
zona-euro-record-7-5.html 
 
El Mundo 
27-03-2022 
 

• La Plataforma d'Afectats per l'Ocupació es manifesta a Madrid per exigir 
mesures legislatives urgents 

 
https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2022/03/27/62406b00fdddff46568b4594.ht
ml 
 
El País 
27-03-2022 
 

• El primer jutjat per a nens víctimes de violència: “Explicar una cosa que et 
fa sentir malament és un superpoder” 

 
https://elpais.com/sociedad/2022-03-27/el-primer-juzgado-solo-para-ninos-contar-una-
cosa-que-te-hace-sentir-mal-es-un-superpoder.html 
 
28-03-2022 
 

• 97,8%, per Andreu Missé 
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https://elpais.com/economia/2022-03-28/978.html 
 
28-03-2022 
 

• Viure sense compte bancari: l'exclusió financera colpeja els immigrants 
 
https://elpais.com/economia/2022-03-28/vivir-sin-cuenta-bancaria-la-exclusion-
financiera-golpea-a-los-inmigrantes.html 
 
28-03-2022 
 

• Anticorrupció detecta beneficis de fins a un 400% per vendes a pandèmia 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-28/anticorrupcion-detecta-beneficios-de-hasta-un-
400-por-ventas-en-pandemia.html 
 
29-03-2022 
 

• Un banc d'ADN preventiu per a les víctimes del franquisme 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-29/un-banco-de-adn-preventivo-para-las-victimas-
del-franquismo.html?sma=newsEditorialSER_generico20220329 
 
30-03-2022 
 

• Com s'actualitza la renda de lloguer i altres claus sobre el nou límit del 2% 
 
https://elpais.com/economia/2022-03-30/como-se-actualiza-la-renta-de-alquiler-y-otras-
claves-sobre-el-nuevo-limite-del-2.html 
 
01-04-2022 
 

• L'ascens de la fiscal general: un blindatge amb precedents, però sense 
rang de llei 

 
https://elpais.com/espana/2022-04-01/el-ascenso-de-la-fiscal-general-un-blindaje-con-
precedentes-pero-sin-rango-de-ley.html 
 
01-04-2022 
 

• La Constitució no eximeix el Rei de responsabilitat penal, per José Antonio 
Martín Pallín, comissionat espanyol de la Comissió Internacional de Juristes 
(Ginebra) – ex Fiscal i magistrat del Tribunal Suprem 

 
https://elpais.com/opinion/2022-04-01/la-constitucion-no-exime-al-rey-de-
responsabilidad-penal.html 
 
01-04-2022 
 

• El Govern i les autonomies blinden el Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere 

 

https://elpais.com/economia/2022-03-28/978.html
https://elpais.com/economia/2022-03-28/vivir-sin-cuenta-bancaria-la-exclusion-financiera-golpea-a-los-inmigrantes.html
https://elpais.com/economia/2022-03-28/vivir-sin-cuenta-bancaria-la-exclusion-financiera-golpea-a-los-inmigrantes.html
https://elpais.com/espana/2022-03-28/anticorrupcion-detecta-beneficios-de-hasta-un-400-por-ventas-en-pandemia.html
https://elpais.com/espana/2022-03-28/anticorrupcion-detecta-beneficios-de-hasta-un-400-por-ventas-en-pandemia.html
https://elpais.com/espana/2022-03-29/un-banco-de-adn-preventivo-para-las-victimas-del-franquismo.html?sma=newsEditorialSER_generico20220329
https://elpais.com/espana/2022-03-29/un-banco-de-adn-preventivo-para-las-victimas-del-franquismo.html?sma=newsEditorialSER_generico20220329
https://elpais.com/economia/2022-03-30/como-se-actualiza-la-renta-de-alquiler-y-otras-claves-sobre-el-nuevo-limite-del-2.html
https://elpais.com/economia/2022-03-30/como-se-actualiza-la-renta-de-alquiler-y-otras-claves-sobre-el-nuevo-limite-del-2.html
https://elpais.com/espana/2022-04-01/el-ascenso-de-la-fiscal-general-un-blindaje-con-precedentes-pero-sin-rango-de-ley.html
https://elpais.com/espana/2022-04-01/el-ascenso-de-la-fiscal-general-un-blindaje-con-precedentes-pero-sin-rango-de-ley.html
https://elpais.com/opinion/2022-04-01/la-constitucion-no-exime-al-rey-de-responsabilidad-penal.html
https://elpais.com/opinion/2022-04-01/la-constitucion-no-exime-al-rey-de-responsabilidad-penal.html


 

https://elpais.com/sociedad/2022-03-31/el-gobierno-y-las-autonomias-blindan-el-pacto-
de-estado-contra-la-violencia-de-genero.html 
 
01-04-2022 
 

• Vull parlar amb una persona: com l'atenció al client personalitzada es va 
convertir en un luxe 

 
https://elpais.com/icon/actualidad/2022-04-01/quiero-hablar-con-una-persona-como-la-
atencion-al-cliente-personalizada-se-convirtio-en-un-lujo.html 
 
01-04-2022 
 

• Exempcions fiscals i prestació social: així és la nova protecció de les 
persones òrfenes víctimes de violència de gènere 

 
https://elpais.com/economia/2022/04/01/mis_derechos/1648803904_648927.html 
 
02-04-2022 
 

• Lloguer per 11 mesos, la pirueta legal per fer fora l'inquilí i pujar preus 
 
https://elpais.com/economia/negocios/2022-04-02/alquiler-por-11-meses-la-pirueta-
legal-para-echar-al-inquilino-y-subir-precios.html 
 
Cinco Días 
27-03-2022 
 

• El Govern estudia aplicar un sistema doble de fixació de preus de 
l'electricitat 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/27/economia/1648406197_146992.html 
 
28-03-2022 
 

• Així són els nous contractes de la reforma laboral que entren en vigor 
aquest dijous 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/25/economia/1648231761_132356.html 
 
29-03-2022 
 

• Plataformes públiques per ajudar a salvar empreses endeutades 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/25/legal/1648233323_961191.html 
 
29-03-2022 
 

• Governança i futur de les Zones de Baixes Emissions: situació post 
sentència a Barcelona  - Ramón Ledesma Muñiz, advocat i assessor de PONS 
Mobility. 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/24/legal/1648139447_045078.html 
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30-03-2022 
 

• La desigualtat digital: un risc que cal conjurar, por Álvaro Perea – Lletrat de 
l’Administració de Justícia 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/29/legal/1648535022_429521.html 
 
30-03-2022 
 

• "No volem les víctimes de violència de gènere soles, sinó acompanyades 
per la procura" 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/30/legal/1648649868_602541.html 
 
30-03-2022 
 

• La Justícia absol els 131 controladors aeris que van provocar l'estat 
d'alarma a Espanya 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/30/companias/1648657896_118926.ht
ml 
 
31-03-2022 
 

• La vaga de transports obliga a revisar les assegurances contractades 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/30/legal/1648653616_217704.html 
 
31-03-2022 
 

• El que la llei del treball a distància es va emportar 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/30/legal/1648656755_636810.html 
 
01-04-2022 
 

• Eleccions a la procura madrilenya: dues candidatures es disputen el proper 
mandat 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/01/legal/1648812446_407849.html 
 
01-04-2022 
 

• El Banc d´Espanya alerta d´una espiral de preus si no hi ha contenció 
salarial 

 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/01/economia/1648833784_701673.html 
 
Economist & Jurist 
27-03-2022 
 

• La Sala Tercera fixarà si escau condemnar a costes en el procediment 
davant de desestimació presumpta 
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https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-sala-tercera-fijara-
si-procede-condenar-en-costas-en-el-procedimiento-frente-a-desestimacion-presunta/ 
 
28-03-2022 
 

• La prevalença del dret de la Unió Europea, per Pedro Tuset del Pino – 
Magistrat Jutge Social de Barcelona 

 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-prevalencia-del-
derecho-de-la-union-europea/ 
 
28-03-2022 
 

• L'advocacia es prepara per a la implantació definitiva de l'expedient judicial 
electrònic 

 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-abogacia-se-prepara-para-la-
implantacion-definitiva-del-expediente-judicial-electronico/ 
 
30-03-2022 
 

• IRPH: els afectats comencen a retirar-se per no pagar les costes 
 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/irph-los-afectados-
empiezan-a-retirarse-para-no-pagar-las-costas/ 
 
31-03-2022 
 

• Primera decisió que distingeix dos períodes en la crisi sanitària a l'efecte 
d'aplicar la rebus 

 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/primer-fallo-que-
distingue-dos-periodos-en-la-crisis-sanitaria-a-efectos-de-aplicar-la-clausula-rebus/ 
 
31-03-2022 
 

• El decret recent que regula les rendes de lloguer ratlla l'expropiació 
 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-reciente-decreto-que-
regula-las-rentas-de-alquiler-raya-la-expropiacion/ 
 
31-03-2022 
 

• És vàlid fer servir la signatura electrònica del DNI per a les actuacions 
judicials telemàtiques 

 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/es-valido-usar-la-firma-electronica-del-
dni-para-las-actuaciones-judiciales-telematicas/ 
 
Confilegal 
27-03-2022 
 

• Una magistrada planteja la inconstitucionalitat de la nova redacció de 
l'article 94 del CC en vulnerar la presumpció d'innocència 
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https://confilegal.com/20220327-una-magistrada-plantea-la-inconstitucionalidad-de-la-
nueva-redaccion-del-articulo-94-del-cc-al-vulnerar-la-presuncion-de-inocencia/ 
 
28-03-2022 
 

• El projecte de reforma de la Llei Concursal s'enfronta a 600 esmenes: calen 
canvis per evitar el seu fracàs 

 
https://confilegal.com/20220328-el-proyecto-de-reforma-de-la-ley-concursal-se-
enfrenta-a-600-enmiendas-son-precisos-cambios-para-evitar-su-fracaso/ 
 
28-03-2022 
 

• Compromís, experiència, pluralitat, proximitat i fortalesa, fonaments de la 
candidatura Barrenecha - Giménez a l'ICPM 

 
https://confilegal.com/20220328-compromiso-experiencia-pluralidad-cercania-y-
fortaleza-fundamentos-de-la-candidatura-barrenecha-gimenez-al-icpm/ 
 
29-03-2022 
 

• Les empreses que rebin ajuts públics no podran fer acomiadaments 
objectius en els propers tres mesos 

 
https://confilegal.com/20220329-las-empresas-que-reciban-ayudas-publicas-no-
podran-hacer-despidos-objetivos-en-los-proximos-tres-meses/ 
 
30-03-2022 
 

• Les quatre associacions de jutges critiquen durament una campanya del 
Ministeri d'Igualtat per projectar una imatge falsa de la realitat 

 
https://confilegal.com/20220330-las-4-asociaciones-de-jueces-critican-duramente-una-
campana-del-ministerio-irene-montero-por-proyectar-una-imagen-falsa-de-la-realidad/ 
 
30-03-2022 
 

• La ministra de Justícia qualifica d'«injusta» la imatge de la maltractada i el 
jutge i se solidaritza amb els jutges 

 
https://confilegal.com/20220330-el-psoe-pretende-modificar-el-estatuto-organico-del-
ministerio-fiscal-para-que-delgado-sea-fiscal-de-sala-del-supremo-cuando-cese-como-
fiscal-general/ 
 
30-03-2022 
 

• La Fiscalia Europea diu que la decisió de Delgado de dividir la causa del 
contracte no s'ajusta a la legislació de la UE 

 
https://confilegal.com/20220330-la-fiscalia-europea-dice-que-la-decision-de-delgado-
dividir-la-causa-del-contrato-no-se-ajusta-a-la-legislacion-de-la-ue/ 
 
31-03-2022 
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• Justícia afirma tenir «molt presents» les reivindicacions de la UPSJ per 
evitar la vaga 

 
https://confilegal.com/20220331-justicia-afirma-tener-muy-presentes-las-
reivindicaciones-de-la-upsj-para-evitar-la-huelga/ 
 
31-03-2022 
 

• Tres de les quatre associacions de jutges exigeixen la immediata renovació 
del CGPJ pel sistema actual 

 
https://confilegal.com/20220331-tres-de-las-cuatro-asociaciones-de-jueces-exigen-la-
inmediata-renovacion-del-cgpj-por-el-sistema-actual/ 
 
31-03-2022 
 

• La procura espanyola reclama més competències per protegir les víctimes 
 
https://confilegal.com/20220331-la-procura-espanola-reclama-mas-competencias-para-
proteger-a-las-victimas/ 
 
01-04-2022 
 

• Expropiació sense compensació? Crítiques a la mesura del Govern de 
limitar a un 2% l'alça dels lloguers 

 
https://confilegal.com/20220401-expropiacion-sin-compensacion-criticas-a-la-medida-
del-gobierno-de-limitar-a-un-2-el-alza-de-los-alquileres/ 
 
02-04-2022 
 

• Els espanyols ja poden ser francesos sense haver de renunciar a la seva 
nacionalitat, i viceversa 

 
https://confilegal.com/20220402-los-espanoles-ya-pueden-ser-franceses-sin-tener-que-
renunciar-a-su-nacionalidad-y-viceversa/ 
 
El Punt Avui 
28-03-2022 
 

• L’AMB crearà un sistema per coordinar la seguretat dels municipis 
metropolitans 

 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/2118324-l-amb-creara-un-sistema-per-
coordinar-la-seguretat-dels-municipis-
metropolitans.html?app_id=104&ItemId=2784&vermobil=0 
 
28-03-2022 
 

• El nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya creix un 22,4% al 
gener 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2118295-el-nombre-d-
hipoteques-sobre-habitatges-a-catalunya-creix-un-22-4-al-gener.html 
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28-03-2022 
 

• La CE insta els 27 a retirar els ‘passaports daurats’ a russos sancionats 
 
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2118431-la-ce-insta-els-27-a-
retirar-els-passaports-daurats-a-russos-sancionats.html 
 
29-03-2022 
 

• El Congrés fa el primer pas per ampliar els casos en què es pot aplicar la 
presó permanent revisable 

 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2119146-el-congres-fa-el-primer-
pas-per-ampliar-els-casos-on-es-pot-aplicar-la-preso-permanent-revisable.html?cca=3 
 
29-03-2022 
 

• França multa Google amb 2 milions per pràctiques abusives a creadors 
d’aplicacions per a mòbils 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2119090-franca-multa-
google-amb-2-milions-per-practiques-abusives-a-creadors-d-aplicacions-per-a-
mobils.html 
 
30-03-2022 
 

• El govern espanyol permet “excepcionalment” limitar la quantitat de 
productes que es poden comprar 

 
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2119436-el-govern-espanyol-
permet-excepcionalment-limitar-la-quantitat-de-productes-que-es-poden-comprar.html 
 
31-03-2022 
 

• Reclamen una regulació del preu del lloguer per equiparar-lo als salaris 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2119981-reclamen-una-regulacio-
del-preu-del-lloguer-per-equiparar-lo-als-salaris.html 
 
01-04-2022 
 

• La retirada progressiva de la mascareta ja pren forma 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2120208-la-retirada-progressiva-de-
la-mascareta-ja-pren-forma.html 
 

• Víctimes d’abusos a l’Església volen una comissió pròpia 
 
https://m.elpuntavui.cat/societat/article/2120293-victimes-d-abusos-a-l-esglesia-volen-
una-comissio-propia.html?ItemId=2784&vermobil=0 
 
Ara.cat 
28-03-2022 
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• El nou pla hoteler de Colau també acaba als jutjats 
 
https://www.ara.cat/societat/barcelona/nou-pla-hoteler-colau-tambe-acaba-als-
jutjats_1_4318365.html 
 
28-03-2022 
 

• 20 cèntims per litre de carburant: les principals mesures del govern contra 
la guerra 

 
https://www.ara.cat/economia/govern-espanyol-anuncia-rebaixa-dels-combustibles-20-
centims-litre-tota-poblacio_1_4318122.html 
 
31-03-2022 
 

• Salut preveu un sobrecost de més de 200 milions d'euros per l'escalada de 
preus de la llum 

 
https://www.ara.cat/societat/salut/salut-preveu-sobrecost-mes-200-milions-d-euros-l-
escalada-preus-llum_25_4322155.html 
 
El Periódico de España 
28-03-2022 
 

• El Govern ampliarà en sis mesos la carència en el pagament dels crèdits 
ICO 

 
https://www.epe.es/es/economia/20220328/gobierno-ampliara-seis-meses-pago-ico-
13443874 
 
29-03-2022 
 

• Llop deixa a l'aire la llei contra el tràfic del Ministeri d'Igualtat 
 
https://www.epe.es/es/igualdad/20220329/llop-deja-aire-ley-trata-13448299 
 
31-03-2022 
 

• La llei intentarà evitar preguntes humiliants a les dones violades 
 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7792951
37&newsDate=1648677600&sig=031c6b71375f8a0906b3e2d38ddca39fe949059a206
92a44a566b26dca147c6c 
 
El Economista 
28-03-2022 
 

• El tipus màxim de l'IRPF sobrepassa el 50% dels ingressos a set regions 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11686799/03/22/El-tipo-maximo-del-
IRPF-sobrepasa-el-50-de-los-ingresos-en-siete-regiones.html 
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29-03-2022 
 

• La responsabilitat patrimonial no és la via per reclamar la devolució d'un 
IBI després d'una nul·litat administrativa 

 
https://www.eleconomista.es/fiscal/noticias/11690346/03/22/La-responsabilidad-
patrimonial-no-es-la-via-para-reclamar-la-devolucion-de-un-IBI-tras-una-nulidad-
administrativa.html 
 
Expansión 
28-03-2022 
 

• El Suprem prohibeix a Hisenda retenir devolucions fiscals 
injustificadament 

 
https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/es-
ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7785359
64&newsDate=1648418400&sig=fa5a80ffaa20d606648a28e83f9347ea45b63cb19309
6a4b720b7d311d3535c7 
 
31-03-2022 
 

• Els jutges mercantils alerten d'una allau de fallides empresarials a partir 
d'estiu 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2022/03/31/6245c257e5fdead7598b4670.html 
 
31-03-2022 
 

• Poseu una clàusula antiguerra, per Alejandro Fuentes-Lojo Rius - Fuentes Lojo 
Advocats 

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/31/62458e47e5fdea35258b45d4.h
tml 
 
01-04-2022 
 

• La procura catalana rebutja el projecte de reial decret que busca rebaixar 
els aranzels 

 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2022/04/01/6246db26468aeb46358b457b.html 
 
Blog de Sepin 
28-03-2022 
 

• Modificacions rellevants en el dret de família per la Llei de millora de la 
protecció dels orfes víctimes de la violència de gènere 

 
https://blog.sepin.es/2022/03/proteccion-huerfanos-victimas-violencia-genero/ 
 
01-04-2022 
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• Límit a l'actualització de renda al lloguer d'habitatge fins al 30 de juny de 
2022, per Begoña Costas de Vicente - Directora de Sepin Arrendaments Urbans. 
Advocada 

 
https://blog.sepin.es/2022/04/limite-actualizacion-renta-alquiler-vivienda/ 
 
El Periódico 
29-03-2022 
 

• El Govern abaixa la llum 6 euros de manera urgent retallant la part regulada 
del rebut 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220329/govern-abaixa-llum-6-euros-
13448467 
 
29-03-2022 
 

• Entitats socials demanen "ajudes urgents" per a les factures de llum 
disparades 

 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220329/entidades-sociales-piden-ayudas-
urgentes-13446700 
 
30-03-2022 
 

• La guerra d’Ucraïna fa que l’IPC del març es dispari fins al 9,8%, el més alt 
des de 1985 

 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220330/ipc-marc-2022-guerra-ucrainesa-
13450467 
 
02-04-2022 
 

• L'Administració podrà suspendre tots els terminis obligatoris dels seus 
serveis en cas de ciberatac greu 

 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220402/administracion-podra-suspender-
plazos-obligatorios-13467762 
 
Betevé 
30-03-2022 
 

• Els jutges aproven la reactivació del segon jutjat de delictes lleus a 
Barcelona durant sis mesos 

 
https://beteve.cat/societat/jutges-aproven-segon-jutjat-delictes-lleus-barcelona/ 
 
ABC 
30-03-2022 
 

• El límit del 2% al lloguer costarà 560 milions als propietaris 
 
https://www.abc.es/economia/abci-limite-2-por-ciento-alquiler-costara-560-millones-
propietarios-202203301844_noticia.html 

https://blog.sepin.es/2022/04/limite-actualizacion-renta-alquiler-vivienda/
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220329/govern-abaixa-llum-6-euros-13448467
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220329/govern-abaixa-llum-6-euros-13448467
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220329/entidades-sociales-piden-ayudas-urgentes-13446700
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220329/entidades-sociales-piden-ayudas-urgentes-13446700
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220330/ipc-marc-2022-guerra-ucrainesa-13450467
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220330/ipc-marc-2022-guerra-ucrainesa-13450467
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220402/administracion-podra-suspender-plazos-obligatorios-13467762
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220402/administracion-podra-suspender-plazos-obligatorios-13467762
https://beteve.cat/societat/jutges-aproven-segon-jutjat-delictes-lleus-barcelona/
https://www.abc.es/economia/abci-limite-2-por-ciento-alquiler-costara-560-millones-propietarios-202203301844_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-limite-2-por-ciento-alquiler-costara-560-millones-propietarios-202203301844_noticia.html


 

 
CCMA 
31-03-2022 
 

• El pla d'Espanya i Portugal per abaratir la llum: un topall de 30 euros per 
MWh pel gas 

 
https://www.ccma.cat/324/el-pla-despanya-i-portugal-per-abaratir-la-llum-un-topall-de-
30-euros-per-mwh-pel-gas/noticia/3155633/ 
 
31-03-2022 
 

• El calendari laboral del 2023 a Catalunya, amb 5 ponts a la vista 
 
https://www.ccma.cat/324/el-calendari-laboral-del-2023-a-catalunya-amb-5-ponts-a-la-
vista/noticia/3155490/ 
 
Diari Més – Tarragona 
31-03-2022 
 

• El TSJC condecora al fiscal en cap de Tarragona, Xavier Jou per la seva 
tasca 

 
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2022/03/31/el_tsjc_condecora_fiscal_cap
_tarragona_xavier_jou_per_seva_tasca_120320_1091.html? 
 
Barcelonadot 
31-03-2022 
 

• L'Àrea Metropolitana de Barcelona posa a prova el repartiment de paquets 
del futur amb un robot autònom 

 
https://www.barcelonadot.com/el-area-metropolitana-de-barcelona-pone-a-prueba-el-
reparto-de-paquetes-del-futuro-con-un-robot-autonomo/ 
 
Regió 7 
31-03-2022 
 

• El Govern treballa en una solució habitacional per als refugiats 
 
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022/03/31/govern-treballa-
solucio-habitacional-per-64479315.html 
 
La Razón  
31-03-2022 
 

• Brussel·les vol posar fi a l'obsolescència programada dels productes 
 
https://www.larazon.es/sociedad/20220330/wnvww25wingl3l2xikdcgsppvi.html 
 
Blog Hay Derecho 
31-03-2022 
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• La limitació a l'actualització del lloguer d'habitatge (RDL 6/2022) per 
Segismundo Álvarez Royo-Villanova 

 
https://www.hayderecho.com/2022/03/31/la-limitacion-a-la-actualizacion-del-alquiler-
de-vivienda-rdl-6-2022/ 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
01-04-2022 
 

• Manca de legitimació de les associacions de consumidors per reclamar 
productes financers complexos 

 
http://www.rdmf.es/2022/04/falta-legitimacion-las-asociaciones-consumidores-
reclamar-productos-financieros-complejos/ 
 
Catalunya Press 
01-04-2022 
 

• El Suprem condemna tres persones per estripar una bandera d'Espanya a 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3518477/suprem-condemna-tres-
persones-per-rajar-bandera-despanya-universitat-autnoma-barcelona 
 
Diari de Girona 
01-04-2022 
 

• ¿Com es pot saber si una gasolinera aplica el descompte en el preu de la 
gasolina? 

 
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/04/01/com-pot-gasolinera-aplica-
descompte-64528459.html 
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