
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dimarts, 31 de març de 2020 

 
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS 

COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI. 
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ 

 
Companyes i companys, 
 
Us fem arribar les següents informacions que podem ser del vostre interès: 
 
- ACCÉS SIGA. Us informem que ahir a la tarda es va implementar una nova versió del programa 
SIGA. Si teníeu un accés directe haureu comprovant que us remet a la pàgina Abogacia.es, si ja 
esteu Registrats al Portal heu de clicar a Entrar con ACA i posar el pin de la targeta, en cas 
contrari primer heu d’anar a Regístrate.  
Us fem a mà una guia visual amb els passos que cal seguir la primera vegada que s’accedeix al 
Sistema de Acceso Único de la Abogacía (Guia visual ayuda Portat Servicios / Guia Acceso Unico 
Portal Servicios Abogacia) 
 Si teniu problemes heu de contactar amb l’equip de suport soporte.siga@redabogacia.org o bé 
al telèfon 91 150 10 03. 
 
- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. Aclariment sobre la data inicial de suspensió de la 
presentació d’autoliquidacions i pagament que preveu el Decret llei 7/2020. Per consulta, aquí. 
 
- DOSSIER.  De l’editorial Tirant Lo Blanch sobre LAS ÚLTIMAS NOVEDADES MÁS DESTACADAS 
SOBRE LOS ERTES. Actualitzat al Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten 
mesures complementàries, a l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. Per 
consulta, aquí. 
 
- ARTICLE. Real Decreto Ley. Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de 
los servicios no esenciales. Domingo Carbajo, inspector Hisenda de l’Estat. Per consulta, aquí. 
 
 
- VLEX. Guia pràctica de Dret Laboral (Premium) gratuïta: Us informem que l’Editorial  VLEX ha 
decidit activar en obert per a la totalitat de l’advocacia que conforma el Consell de l’Advocacia 
Catalana, el seu producte Premium “Guia pràctica de Laboral”, només durant aquest mes 
d’ABRIL, amb l’objectiu que l’advocacia catalana pugui consultar-la. Per consultar, aquí. 
Les persones que NO estiguin donades d’alta en Vlex, s’hauran de subscriure mitjançant en el 
següent enllaç per accedir gratuïtament al producte. 
 
 
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu  covid19@advocatslleida.org.  
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
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