
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dijous, 26 de març de 2020 

Companys i companyes, 

Tot i que la setmana passada vàrem trametre el butlletí, per intentar mantenir una certa 
normalitat, està clar que aquesta situació no en té res de normal, i no té cap sentit conservar 
aquella eina divulgativa. Ens proposem mantenir les comunicacions diàries en tant es vagin 
produint novetats i incidències jurídiques en relació al COVID19, i retornar a la tramesa 
setmanal un cop s’aixequi l’estat d’alarma. Avui us trametem les següents informacions: 

- COMPTE DE DIPÒSITS. Instrucció 1/2020 Del Secretari General de l’Administració de Justícia, 
relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant la vigència de l’estat 
d’alarma, que podeu consultar en aquest enllaç. 

- DOSSIER. Elaborat pel CGAE, “LA RESPUESTA LEGAL E INSTITUCIONAL AL COVID-19. MANUAL 
DEL ABOGADO” recull en un manual extens i amb enllaç a la normativa, tot allò relacionat amb 
la crisi, que podeu consultar en aquest enllaç.   

- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA. FAQ, contesta a preguntes generals, que podeu consultar en aquest 
enllaç. 

- SEPE. Sol·licitud de la prestació en nom dels treballadors. Instruccions i document, que podeu 
consultar en aquest enllaç. 

- FORMACIÓ VIRTUAL. Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies de confinament: 

• Dimecres, 01/04/2020, a les 12:00 hores, ponència a càrrec del Sr. Jorge Navarro, 
amb  el títol “Aspectes penals en relació al coronavirus”. 

• Dimecres, 01/04/2020, a les 18:00 hores, ponència a càrrec de la Sra. Carme Brit, 
amb  el títol “Com superar una crisi professional: Aprèn a creure en tu mateix”. 

• Dijous, 02/04/2020, a les 12:00 hores, ponència a càrrec del Sr. Celestí Pol i Vilagrasa, 
amb el títol “La responsabilitat civil en els esports de risc”. 

• Dilluns, 06/04/2020, a les 12:00 hores, ponència a càrrec de la Sra. Alícia Gómez, amb 
el títol “Millora el SEO de la teva web amb Wordpress sense saber de programació” 

Enllaç web per accedir al Wbin CICAC 

  

Continuem al vostre servei. 

 

http://www.advocatslleida.org/documents/Instruccion%201_2020.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/ManualAbogado.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/FAQ%20Agencia%20Tributaria%20i%20COVID-19.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/COMUNICAT%20SEPE.pdf
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/

