INFORME DE SEGUIMENT NORMATIU
PERÍODE: 24-04-2022 – 30-04-2022
1.-

BOE

Dimarts 26 d’abril de 2022
•

Acord de 7 d'abril del 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 del Principat d'Astúries, relatiu a la
modificació de les normes de repartiment dels Jutjats del ContenciósAdministratiu d'Oviedo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6725
Es fa públic l'acord de 7 d'abril del 2022 de la Comissió Permanent del CGPJ, que va
acordar fer públic l'acord adoptat per la Sala de Govern del TSJ del Principat d'Astúries,
en sessió de data 9 de març de 2022, pel qual la Sala de Govern pren coneixement de
l'acta de la Junta Sectorial de Jutges Contenciós Administratiu d'Oviedo celebrada el
passat 22/02/2022, en la qual es va procedir a la modificació de normes de repartiment
per deixar sense efecte l'apartat F) relatiu a “reclamacions i rectificacions
Dimecres 27 d’abril de 2022
•

Reial Decret llei 9/2022, de 26 d'abril, pel qual s'adopten mesures
hipotecàries i de gestió de pagaments a l'exterior en el marc de l'aplicació
de les mesures restrictives aprovades per la Unió Europea en resposta a la
invasió d'Ucraïna

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6763
Entrada en vigor: 28 d'abril de 2022
S'estableixen especialitats en la pràctica de la nota marginal prevista a la normativa per
la qual es crea l'Òrgan Centralitzat de Prevenció del blanqueig de capitals i del
finançament del terrorisme del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de
Béns Mobles en cas de que la finca, el bé o el dret estigui inscrit a favor de persona
diferent d'aquella que apareix a les llistes elaborades a l'empara del Reglament (UE)
número 269/2014 del Consell, de 17 de març de 2014, relatiu a l'adopció de mesures
restrictives respecte d'accions que menyscaben o amenacen la integritat territorial, la
sobirania i la independència d'Ucraïna, i les seves possibles modificacions, haurà de
constar informe previ en què s'expressi que hi ha indicis racionals que el veritable titular
d'aquestes finques, béns o drets és el que apareix a les esmentades llistes.
Aquest informe serà elaborat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en
aplicació de la normativa de la Unió Europea a què fa referència el paràgraf anterior, i
comunicat a l'Òrgan Centralitzat de Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament
del terrorisme del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
que ho notificarà al registrador competent per practicar la nota al marge de la inscripció
de la prohibició de disposar. Qualsevol òrgan o autoritat que tingui coneixement de
l'existència dels indicis esmentats estarà obligada a posar-ho en coneixement de l'Òrgan
Centralitzat esmentat, als efectes que preveu aquest article.
Per practicar la nota marginal no caldrà acreditar que s'ha notificat amb caràcter previ
als titulars registrals. La notificació es farà el mateix dia, una vegada practicada, perquè
puguin fer les impugnacions que considerin oportunes.

La vigència de la nota marginal serà l'assenyalada per a la mesura corresponent en la
resolució o acord en virtut de la qual s'hagi practicat i, en defecte de termini, la seva
durada serà indeterminada, cancel·lant-se, en tot cas, quan el nom del veritable titular
desaparegui de les llistes dictades a l'empara de la legislació europea per la qual
s'aproven i imposen sancions financeres internacionals.
Així mateix, s'estableix un procediment excepcional en la gestió dels fons disponibles
als serveis de l'exterior.
•

Correcció d'errades del 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-2022-6764
Es corregeixen diverses errades en el text de la disposició indicada
Dijous 28 d’abril de 2022
•

Correcció d'errades de la Llei 19/2021, del 20 de desembre, per la qual
s'estableix l'ingrés mínim vital.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6830
Es corregeixen diverses errades en el text de la disposició indicada i es substitueixen
els Annexos I i II.
•

Resolució de 7 d'abril de 2022, de la Secretaria General de Coordinació
Territorial, per la qual es publica l'Acord de 23 de març de 2022, de la
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de
la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en relació amb la Llei de la
Generalitat de Catalunya 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6892
Es fa públic l'Acord de 23 de març de 2022, de la Subcomissió de Seguiment Normatiu,
Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en relació
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 2/2021, del 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic, d’iniciar negociacions per resoldre
les discrepàncies competencials suscitades respecte dels articles 36, 43 i 56 de la Llei
de la Generalitat de Catalunya 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i designar un Grup de Treball per proposar
a la Subcomissió la solució que escaigui.
Els articles objecte de controvèrsia regulen l’ajornament excepcional de l'impost sobre
successions i donacions concedit pels òrgans de gestió, una modificació del text refós
de la Llei de patrimoni, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 i una modificació del text
refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002
Divendres 29 d’abril de 2022
•

Resolució de 25 d'abril de 2022, de la Subsecretaria, per la qual es publica
el Conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència, per a la recaptació en via executiva
dels recursos de naturalesa pública de aquest ens

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6964
Es publica el conveni entre l'Agència Tributària i la CNMC pel qual la primera assumeix
la gestió recaptatòria executiva dels recursos de dret públic de la CNMC quan aquesta
els ho encomani.
S’estableixen les competències de l’agència Tributària i de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència.
El procediment de la gestió recaptatòria convingut, el cost del servei, les liquidacions i
transferència de fons a la CNMC, així com la informació que s'hi ha de facilitar.
Es determina l’organització per a l’execució del conveni i les causes d’extinció del
mateix.
El present conveni es perfecciona amb la signatura de les parts i entra en vigor a la data
de publicació al BOE, estenent la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022.

2.

DOGC

Dijous 28 d’abril de 2022
•

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial
de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=926365
Es determinen les festes laborals a Catalunya i s’indica que, a més de les festes
esmentades, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i Treball s'han de fixar
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Divendres 29 d’abril de 2022
•

RESOLUCIÓ PRE/1244/2022, de 28 d'abril, per la qual es dona publicitat a
l'Acord del Govern de 26 d'abril de 2022, pel qual s'acorda l'impuls
d'actuacions polítiques, jurídiques i d'investigació en relació amb
l'espionatge i la intromissió en la privacitat de líders polítics, activistes
socials, professionals i altres membres de la societat civil.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=926493
El Govern acorda, entre d’altres particulars, impulsar totes les actuacions polítiques i
exercir les accions legals necessàries, a tots els nivells i en totes les instàncies, per
aclarir aquest cas d'espionatge tecnològic massiu, depurar les responsabilitats i garantir
que no es puguin repetir fets com els denunciats. En particular, denunciar la vulneració
de drets humans inclosos en la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea i en la
resta de normes de capçalera de l'ordenament jurídic, davant les instàncies
internacionals, europees, estatals i catalanes competents per a la protecció d'aquests
drets.
3.-

DOUE

Sense novetats durant aquest període.

4.-

INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS

Sense novetats durant aquest període.

5.-

INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA

Sense novetats durant aquest període.
RESOLUCIONS JUDICIALS D’INTERÈS

6.-

Sense novetats durant aquest període.
INFORMACIONS D’INTERÈS

7.-

Referències del Consell de Ministres
26-04-2022
•

REIAL DECRET pel qual es modifica el Real Decret 434/1988, de 6 de maig,
sobre reestructuració de la Can Sa Majestat el Rei.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
426_corregida.aspx#casa
•

REIAL DECRET-LLEI pel qual s'adopten mesures hipotecàries i de gestió
de pagaments a l'exterior en el marc de l'aplicació de les mesures
restrictives aprovades per la Unió Europea en resposta a la invasió
d'Ucraïna

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
426_corregida.aspx#oligarca
•

ACORD pel qual s'aprova l'Informe Anual d'Avaluació Normativa de
l'Administració General de l'Estat corresponent al Pla Anual Normatiu de
l'any 2021

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
426_corregida.aspx#PAN
•

ACORD pel qual s'aprova una declaració institucional de reconeixement a
les víctimes del bombardeig de Gernika, en complir-se el 85è aniversari, i
de condemna de les accions de guerra que tenen com a objectiu la població
civil.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220
426_corregida.aspx#Gernika

Acords del Govern de la Generalitat
26-04-2022
•

El Govern exercirà totes les accions polítiques i legals necessàries per
aclarir el cas d'espionatge massiu i perquè es depurin responsabilitats

https://govern.cat/gov/notes-premsa/420672/govern-exercira-totes-accions-politiqueslegals-necessaries-aclarir-cas-despionatge-massiu-depurin-responsabilitats

Departament de Justícia
22-04-2022
•

Consellera Ciuró: "els jutjats d'Amposta tindran un circuit per evitar que
víctimes i agressors es creuin"

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=432256
El Defensor del Pueblo
24-04-2022
•

El Defensor del Poble iniciarà una actuació d'ofici sobre la utilització del
programari Pegasus

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-actuacion-pegasus/
CGPJ
25-04-2022
•

El Tribunal Suprem es pronuncia per primera vegada sobre el delicte
d’apropiació indeguda d’un domini d’internet

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TribunalSupremo-se-pronuncia-por-primera-vez-sobre-el-delito-de-apropiacion-indebida-de-undominio-de-internet
29-04-2022
•

El TSJ de Catalunya dona per complerta i extingida la pena imposada a
l'expresident de la Generalitat Joaquim Torra per desobediència

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-deCataluna-da-por-cumplida-y-extinguida-la-pena-impuesta-al-expresidente-de-laGeneralitat-Joaquim-Torra-por-desobediencia
Ministerio de Justicia
27-04-2022
•

Justícia participa a la reunió de l'Observatori Estatal de Violència sobre la
Dona

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticiasministerio/220427-FN-Observatorio-Violencia-sobre-la-Mujer
27-04-2022
•

Justícia convoca 245 beques per preparar oposicions a jutges, fiscals,
LAJs i advocats de l'Estat

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticiasministerio/justicia-becas-oposiciones
29-04-2022
•

Justícia celebra la reunió constitutiva del grup de treball per a la
coordinació en matèria d’igualtat

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticiasministerio/220429-NP-grupo-trabajo-igualdad
Parlament de Catalunya
27-04-2022
•

El Parlament acorda de crear una comissió d'investigació sobre la
pederàstia a l'Església

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27045
6005
27-04-2022
•

Aprovada la llei per rebaixar els preus de la universitat pública, fruit d'una
iniciativa legislativa popular

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=27045
5972
Tribunal Constitucional
28-04-2022
•

Resultat de l'Ordre del Dia del Ple de data 27 d'abril de 2022

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_040/NOT
A%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2040-2022.pdf
CNMC

28-04-2022
•

La CNMC finalitza l'expedient sancionador contra l'Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Santa Cruz de Tenerife

https://www.cnmc.es/prensa/tc-colegio-procuradores-tenerife-20220428
ICAB
28-04-2022
•

L'advocacia reclama l'especialització dels jutjats de Família a tot Espanya
per garantir l'accés a la Justícia en igualtat de condicions

https://www.icab.cat/ca/actualitat/noticies/noticia/Ladvocacia-reclama-lespecialitzaciodels-jutjats-de-Familia-a-tot-Espanya-per-garantir-lacces-a-la-Justicia-en-igualtat-decondicions/
CNMV
29-04-2022
•

Dinou entitats públiques i privades s'uneixen per lluitar contra el frau
financer

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={9e835e6a-90d7-4f06-8e26-a92f213abd1d}

Notícies de premsa
ISabadell.cat
23-04-2022
•

Ciuró (Justícia): la solució “definitiva” dels Jutjats de Sabadell “està presa”

https://www.isabadell.cat/politica/ciuro-justicia-la-solucio-definitiva-dels-jutjats-desabadell-esta-presa/
El País
23-04-2022
•

La gimcana de les empreses amb crèdits ICO per sobreviure

https://elpais.com/economia/negocios/2022-04-23/la-yincana-de-las-empresas-concreditos-ico-para-sobrevivir.html
23-04-2022
•

Les comunitats tornen 776 milions de les ajudes directes a empreses de la
Covid

https://elpais.com/economia/2022-04-23/las-comunidades-devuelven-776-millones-delas-ayudas-directas-a-empresas-de-la-covid.html
24-04-2022
•

El Govern ofereix una investigació interna del CNI i una altra del Defensor
del Poble per aclarir l'espionatge a independentistes

https://elpais.com/espana/2022-04-24/el-defensor-del-pueblo-investigara-el-presuntoespionaje-a-los-independentistas.html
24-04-2022
•

La UE aprova el seu gran paquet regulador dels mercats digitals

https://elpais.com/tecnologia/2022-04-23/la-ue-aprueba-su-gran-paquete-regulador-delos-mercados-digitales.html
26-04-2022
•

La UE assumirà la custòdia legal de les proves sobre els crims de guerra a
Ucraïna

https://elpais.com/internacional/2022-04-26/la-ue-asumira-la-custodia-legal-de-laspruebas-sobre-los-crimenes-de-guerra-en-ucrania.html
26-04-2022
•

La fiscalització dels comptes de la Casa Reial no es remetrà a les Corts
sinó al mateix Felip VI

https://elpais.com/espana/2022-04-27/la-fiscalizacion-de-las-cuentas-de-la-casa-realno-se-remitira-a-las-cortes-sino-al-rey.html
27-04-2022
•

Un de cada set catalans malviu al carrer, barraques o en pisos precaris

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-27/uno-de-cada-siete-catalanes-malviveen-la-calle-chabolas-o-en-pisos-precarios.html
27-04-2022
•

El Banc d’Espanya adverteix que hi ha 94.000 milions en crèdits a un pas
de l’impagament

https://elpais.com/economia/2022-04-27/el-banco-de-espana-advierte-de-que-hay94000-millones-en-creditos-a-un-paso-del-impago.html
28-04-2022
•

El Govern autoritza el 60% dels fons europeus previstos fins al 2022

https://elpais.com/economia/2022-04-28/el-gobierno-autoriza-el-60-de-los-fondoseuropeos-previstos-hasta-2022.html
30-04-2022
•

Un lloc segur per a les víctimes de violència sexual

https://elpais.com/sociedad/2022-04-30/un-lugar-seguro-para-las-victimas-deviolencia-sexual.html
Cinco Días
23-04-2022
•

La UE acorda obligar els gegants digitals a controlar-ne els continguts

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/23/companias/1650730572_095789.ht
ml
25-04-2022
•

El Govern tem que l'elevada inflació impedeixi limitar els preus del lloguer

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/22/economia/1650644046_493330.html
25-04-2022
•

Madrid i el País Basc són líders en pensions i condicions d'ocupació de la
població sènior

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/22/economia/1650641620_204957.html
27-04-2022
•

El Govern habilita els registradors per bloquejar els béns dels oligarques
russos que no estiguin al seu nom

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/27/legal/1651069723_149351.html
27-04-2022
•

La prescripció als litigis dels consumidors, David Viladecans, director
d'assessoria jurídica de Tecnotramit

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/legal/1650957994_814398.html
27-04-2022
•

Plusvàlua municipal: cascada de reclamacions per als ajuntaments, per
David Garcia Vázquez, sènior tax manager d'Ayming

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/legal/1650957181_475208.html
29-04-2022

•

El Govern modificarà aquest any la base màxima de cotització i el període
per calcular la pensió

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/29/economia/1651246559_721425.html
Diari de Girona
24-04-2022
•

L'alcalde de Caldes de Malavella amenaça uns ocupes amb una destral

https://www.diaridegirona.cat/selva/2022/04/24/lalcalde-caldes-malavella-amenacauns-65334116.html
27-04-2022
•

Espanya i Portugal arriben a un acord amb Brussel·les per limitar el preu
del gas

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/04/27/espanya-i-portugal-arriben-acord65430037.html
28-04-2022
•

La llei protegeix els okupes?

https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7844083
23&newsDate=1651096800&sig=92a0ef5342ff798c9772acf786007020916eebb584d6f
197b68c477b9409c221
Diari de Tarragona
24-04-2022
•

Tarragona té 12 jutjats saturats i en necessita quatre més

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/TGN-tiene-12-juzgados-saturados20220423-0033.html
Economist & Jurist
24-04-2022
•

L'advocacia podria emprendre una allau de demandes davant dels
impagaments de minutes

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-abogacia-podriaemprender-un-aluvion-de-demandas-ante-los-impagos-de-minutas/
25-04-2022
•

Els bancs facilitaran més informació als clients que contractin els seus
revolving

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/los-bancos-deberan-dar-masinformacion-a-los-clientes-que-contraten-sus-revolving/

26-04-2022
•

Un pas més perquè el Nadal sigui inhàbil per a l'advocacia

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/un-paso-mas-para-que-la-navidadsea-inhabil-para-la-abogacia/
26-04-2022
•

Alberto García: “L'eliminació d'aranzels mínims deteriora la qualitat del
servei al ciutadà”

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/alberto-garcia-barrenechea-laeliminacion-de-aranceles-minimos-deteriora-la-calidad-del-servicio-al-ciudadano/
27-04-2022
•

La precarietat de la justícia madrilenya i la síndrome post Covid

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-precariedad-de-lajusticia-madrilena-y-el-sindrome-post-covid/
28-04-2022
•

Clàusula rebus: Jutge avala la resolució anticipada d'un arrendament
sense respectar el preavís

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/clausula-rebus-juezavala-la-resolucion-anticipada-de-un-arrendamiento-sin-respetar-el-preaviso/
29-04-2022
•

Segona decisió que sosté que la STC sobre plusvàlua produeix efectes des
de la seva publicació al BOE

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/segundo-fallo-quesostiene-que-la-stc-sobre-plusvalia-produce-efectos-desde-su-publicacion-en-el-boe/
29-04-2022
•

Jutge confon satisfacció extra processal amb aplanament i condemna la
banca per mala fe

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/juez-confundesatisfaccion-extraprocesal-con-allanamiento-y-condena-a-la-banca-por-mala-fe/
30-04-2022
•

Les comunitats de propietaris davant de l'ocupació il·legal d'habitatges

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/las-comunidades-depropietarios-ante-la-ocupacion-ilegal-de-viviendas/

Confilegal
24-04-2022
•

Xavier Abel: "L'especialització dels Jutjats de Família és una garantia
contra la violència de gènere"

https://confilegal.com/20220424-xavier-abel-la-especializacion-de-los-juzgados-defamilia-es-una-garantia-contra-la-violencia-de-genero/
25-04-2022
•

El Suprem desestima un recurs d'una advocada que també es presentava
com a procuradora

https://confilegal.com/20220425-el-supremo-desestima-un-recurso-de-una-abogadaque-se-presentaba-tambien-como-procuradora/
26-04-2022
•

L'ICAM elimina, com a advocats exercents, els procuradors Torres,
Baranda i Martín i els obre expedient disciplinari

https://confilegal.com/20220426-el-icam-elimina-como-abogados-ejercientes-a-losprocuradores-torres-baranda-y-martin-y-les-abre-expediente-disciplinario/
27-04-2022
•

Profusió normativa i abús del decret llei: L'altra «inflació» que pateixen
juristes i empreses

https://confilegal.com/20220427-legislar-en-exceso-y-a-base-de-decreto-ley-la-otrainflacion-que-sufren-juristas-y-empresas%ef%bf%bc/
27-04-2022
•

Garrigues i ICADE treballen en una plataforma que digitalitza la Segona
Oportunitat

https://confilegal.com/20220427-garrigues-e-icade-trabajan-en-una-plataforma-quedigitalice-la-segunda-oportunidad/
27-04-2022
•

La Comissió Europea notifica a Hongria l'inici del tràmit formal per al
bloqueig de fons per violacions a l'Estat de dret

https://confilegal.com/20220427-la-comision-europea-notifica-a-hungria-el-inicio-deltramite-formal-para-el-bloqueo-de-fondos-por-violaciones-en-el-estado-de-derecho/
28-04-2022
•

El SEPBLAC adverteix d'un tsunami regulador amb el nou marc europeu
de prevenció del blanqueig

https://confilegal.com/20220428-el-sepblac-advierte-de-un-tsunami-regulatorio-con-elnuevo-marco-europeo-de-prevencion-del-blanqueo/
29-04-2022
•

Madrid - La Comissió de Policia Judicial acorda celebrar com a judicis
immediats les 'okupacions' d'habitatge

https://confilegal.com/20220429-los-jueces-de-madrid-acuerdan-celebrar-como/
29-04-2022
•

Els lletrats de l'Administració de Justícia reclamen a la Comissió Europea
que se'ls reconegui el dret a una negociació col·lectiva pròpia

https://confilegal.com/20220429-los-letrados-de-la-administracion-de-justicia-reclamana-la-comision-europea-que-se-les-reconozca-su-derecho-a-una-negociacion-colectivapropia/
29-04-2022
•

L'advocacia reclama l'especialització dels jutjats de família a tot Espanya
'per garantir l'accés a la Justícia en igualtat de condicions'

https://confilegal.com/20220429-la-abogacia-reclama-la-especializacion-de-losjuzgados-de-familia-en-toda-espana-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-enigualdad-de-condiciones/
30-04-2022
•

Els partits polítics reben un document reivindicant Seccions de Família als
futurs tribunals d'instància

https://confilegal.com/20220430-los-partidos-politicos-reciben-un-documentoreivindicando-secciones-de-familia-en-los-futuros-tribunales-de-instancia/
The Objective
24-04-2022
•

Centenars d'afectats per les clàusules terra denuncien l'estafa d'Arriaga
Associats

https://theobjective.com/economia/2022-04-24/afectados-clausulas-suelo-arriagaasociados/
El Punt Avui
25-04-2022
•

La fiscalitat catalana, a debat

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2125875-la-fiscalitatcatalana-a-debat.html
25-04-2022

•

PP i govern espanyol obren la negociació per a la reforma del CGPJ

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2131168-pp-i-govern-espanyolobren-la-negociacio-per-a-la-reforma-del-cgpj.html
26-04-2022
•

El govern espanyol aprova el decret que permetrà al Tribunal de Comptes
auditar la Corona

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2131340-el-govern-espanyolaprova-el-decret-que-permetra-al-tribunal-de-comptes-auditar-la-corona.html
26-04-2022
•

La fiscalia no vol una causa general en el cas Colau

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2131464-la-fiscalia-no-vol-unacausa-general-en-el-cas-colau.html
26-04-2022
•

Les entitats socials denuncien que hi ha més d’un milió de persones en
exclusió residencial

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2131336-les-entitats-socialsdenuncien-que-hi-ha-mes-d-un-milio-de-persones-en-exclusio-residencial.html
27-04-2022
•

El nou decret que regula la corona no obliga el rei a publicar els seus béns

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2131507-el-nou-decret-que-regulala-corona-no-obliga-el-rei-a-publicar-els-seus-bens.html
27-04-2022
•

La factura de la llum pot baixar al voltant d’un 30% per l’acord amb
Brussel·les, segons el govern espanyol

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2131779-la-factura-de-lallum-pot-baixar-al-voltant-d-un-30-per-l-acord-amb-brussel-les-segons-el-governespanyol.html
27-04-2022
•

Desnonada una dona amb un nadó a Sant Antoni

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2131904-desnonada-una-donaamb-un-nado-a-sant-antoni.html
28-04-2022
•

La Moncloa va autoritzar l’espionatge de 18 persones vinculades a Tsunami

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2132241-la-moncloa-va-autoritzarl-espionatge-de-18-persones-vinculades-a-tsunami.html
28-04-2022
•

Els notaris tramiten 1.425 matrimonis en un any

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2132386-els-notaris-tramiten-1425-matrimonis-en-un-any.html
28-04-2022
•

La Generalitat podrà acusar en el cas del 3%

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2132509-la-generalitat-podraacusar-en-el-cas-del-3.html
29-04-2022
•

Els advocats dels afectats del ‘Catalangate’ presentaran querelles contra
l’empresa NSO com a “coautora” de l’espionatge

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2132888-els-advocats-delsafectats-del-catalangate-presentaran-querelles-contra-l-empresa-nso-com-a-coautorade-l-espionatge.html
30-04-2022
•

Professió: lladre

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2132824-professio-lladre.html
30-04-2022
•

Sospitosos habituals

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2132817-sospitosos-habituals.html
Ara.cat
25-04-2022
•

El Govern s’abona al decret llei

https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7836687
52&newsDate=1650837600&sig=1958b95b4f43e07b8d4c81356f7b6cdd6dd2a7d91a4
1e2eeca3bb03999ca481f
26-04-2022
•

El Suprem rectifica i exigeix la inscripció de parelles de fet per accedir a la
pensió de viduïtat

https://www.ara.cat/economia/suprem-rectifica-exigeix-inscripcio-parelles-fet-accedirpensio-viduitat_25_4351513.html
27-04-2022
•

Robles justifica l'espionatge i incendia la legislatura: "Què ha de fer un
estat quan algú declara la independència?"

https://www.ara.cat/politica/sanchez-tanca-files-robles-fet-cni-atenentlegalitat_1_4352548.html
29-04-2022
•

El govern espanyol rebaixa en un terç el creixement previst per a aquest
any

https://www.ara.cat/economia/govern-espanyol-rebaixa-terc-creixement-previst-aquestany_1_4354485.html
La Vanguardia
25-04-2022
•

El Rei fa públic un patrimoni de 2,5 milions d'euros

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220426/8222073/rei-fa-public-patrimonipersonal-2-5-milions-d-euros.html
25-04-2022
•

La patronal de les pimes reclama al Govern una rebaixa de la pressió fiscal

https://elpais.com/economia/2022-04-25/la-patronal-de-las-pymes-reclama-algobierno-una-rebaja-de-la-presion-fiscal.html
26-04-2022
•

Els sindicats avisen que es dispararà la conflictivitat si la CEOE no pacta

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220426/8222187/els-sindicats-avisendisparara-conflictivitat-ceoe-pacta.html
26-04-2022
•

L'Audiència ordena investigar Colau per coaccions a un fons

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220426/8222217/l-audiencia-demanainvestigar-colau-per-coaccio-fons.html
27-04-2022
•

Control de lloguers: què hem après?, por José García Montalvo ( Catedràtic
d'Economia UPF), Joan Monràs Oliu

https://www.lavanguardia.com/economia/20220427/8223906/control-alquilereslecciones-precios-impacto.html
27-04-2022
•

Aragonès reclama la dimissió de Robles després de les paraules i avisa
que anirà “fins al final”

https://www.lavanguardia.com/politica/20220427/8225705/aragones-reclama-dimisionrobles-palabras-avisa-ira-final.html
27-04-2022
•

Catalunya empitjora a 11 dels 17 índexs de condicions de vida i treball

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catala/20220427/282364043241390
28-04-2022
•

Front comú de les ciutats metropolitanes contra els ocupes

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220428/8227872/front-comu-les-ciutatsmetropolitanes-els-ocupes.html
28-04-2022
•

IPC: La inflació es modera, però continua disparada a l'abril amb el 8,4%

https://www.lavanguardia.com/economia/20220428/8228085/ipc-precios-abril-inflacionespana-combustible-electricidad-salarios.html
28-04-2022
•

Ribera confirma que els consumidors pagaran el cost de la rebaixa del
rebut

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220428/8227835/ribera-confirma-elsconsumidors-pagaran-cost-rebaixa-rebut.html
El Periódico
25-02-2022
•

L'espionatge a advocats amenaça el dret de defensa dels líders del
“procés”

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20220425/advocats-espiats-pegasus-dret-dedefensa-proces-13566399
26-04-2022
•

L'Àrea Metropolitana de Barcelona rehabilitarà 13.650 pisos fins al 2026
amb 172 milions d'inversió prevista

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220426/area-metropolitana-barcelonarehabilitara-13-13571596
26-04-2022
•

El cost del lloguer segueix a l'alça i ja es menja el 54% del sou dels catalans

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220426/cost-lloguer-creix-sous-estancats13568979
27-04-2022
•

Amparo, desnonada al Gòtic del pis on ha viscut 74 anys sense cap
impagament

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220427/amparo-desnonada-gotic-pis-estat13575985
29-04-2022
•

Els bisbes consideren ara «exagerades» les investigacions sobre abusos
sexuals

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220429/bisbes-exagerades-investigacionsabusos-13585895
29-04-2022
•

Associacions de jutges s'uneixen al CGPJ per reclamar un increment de
places judicials

https://www.elperiodico.com/es/politica/20220429/asociaciones-jueces-unen-cgpjreclamar-plazas-judiciales-13586441
30-04-2022
•

Espanya sol·licita a la UE el segon pagament dels fons europeus

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220430/espana-pide-segundo-pagofondos-europeos-13590295
El Mundo
25-04-2022
•

El notari digital que ve: videoconferència per al 40% d'operacions i 20
milions de còpies impreses menys

https://www.elmundo.es/economia/2022/04/25/625eab4ae4d4d80f308b458d.html
Blog de Sepin
25-04-2022
•

El possible caràcter abusiu del pacte d'exclusivitat en els contractes
d'intermediació Immobiliària, per Félix López-Dávila Agüeros - Director de
Sepin Dret Immobiliari

https://blog.sepin.es/2022/04/abusividad-pacto-exclusividad-contratos-intermediacioninmobiliaria/
29-04-2022
•

Comissions il·legals i dret penal: breu consideració a partir de la STS
507/2020, de 14 d’octubre, per Javier Marqués Ouviaño. Fiscal de la Fiscalia
Superior del Principat d'Astúries. Membre de l'Associació de Fiscals

https://blog.sepin.es/2022/04/comisiones-ilegales-derecho-penal/
Blog Hay Derecho
25-04-2022
•

Les gestacions per encàrrec i la Sentència del Tribunal Suprem, per Mónica
Di Nubila

https://www.hayderecho.com/2022/04/25/las-gestaciones-por-encargo-y-la-sentenciadel-tribunal-supremo/
CCMA
26-04-2022
•

Beques perquè hi hagi més jutges que coneguin la llengua i la realitat
catalana

https://www.ccma.cat/324/beques-perque-hi-hagi-mes-jutges-que-coneguin-la-llenguai-la-realitat-catalana/noticia/3160174/
27-04-2022
•

Sánchez salva el pla anticrisi amb Bildu i PNB i el vot en contra d'ERC

https://www.ccma.cat/324/el-govern-espanyol-cedeix-amb-el-decret-anticrisi-pergarantir-se-els-suports/noticia/3160767/
El Economista
26-04-2022
•

El Congrés acaba amb les trucades comercials sense que el receptor hagi
donat el seu consentiment exprés

https://www.eleconomista.es/civil/noticias/11736526/04/22/El-Congreso-restringe-lasllamadas-comerciales-para-que-solo-las-reciba-quien-haya-dado-suconsentimiento.html
26-04-2022
• El Govern anuncia que ja s'ha aprovat o està en tramitació el 94% de les
normes previstes per al 2021
https://www.eleconomista.es/legislacion-basica/noticias/11736490/04/22/El-Gobiernoconsidera-que-ya-se-ha-aprobado-o-esta-en-tramitacion-el-94-de-las-normasprevistas-para-2021.html

26-04-2022
•

Els butlletins oficials de l'Estat i autonòmics van publicar 1,1 milions de
pàgines el 2021

https://www.eleconomista.es/normas-tramitacion/noticias/11736520/04/22/Losboletines-oficiales-del-Estado-y-autonomicos-publicaron-11-millones-de-paginas-en2021.html
El Periódico de España
27-04-2022
•

El TC revisa la relació del Suprem amb Estrasburg

https://acceso360.acceso.com/colegiadvocats/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=7841444
62&newsDate=1651010400&sig=f62ca969364aa458da6e382a88260625946aa399466
3e2939d807125e2a2bf33
29-04-2022
•

La llei Zerolo permetrà reobrir casos arxivats als tribunals

https://www.epe.es/es/politica/20220429/nueva-autoridad-discriminacion-reabrir-casosarchivados-tribunales-13575893
Europa Press
28-04-2022
•

El Govern assigna 1.930 milions a Catalunya en el marc del Pla de
Recuperació

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-gobierno-asigna-1930-millonescatalunya-marco-plan-recuperacion-20220428192539.html

