
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dimecres, 15 d’abril 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: 
 
- MESURES TRIBUTÀRIES: Avui s’ha publicat el Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual 
s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions 
tributàries. Podeu consultar-lo en el següent enllaç. 
 
- PLA DE XOC: Us adjuntem aquí, l’informe d'al·legacions del CGAE al primer document de 
treball, sobre mesures organitzatives i processals, pel pla de xoc a l'Administració de justícia 
elaborat pel Consell General del Poder Judicial, refusant totes aquelles que no responguin 
estrictament a pal·liar els efectes de l’aturada als tribunals. 
 
- FORMACIÓ VIRTUAL: Us recordem els Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies 
propers i que podeu seguir en directe o en diferit: 
 

- Dimecres, 15 d’abril de 2020, a les 18:00, ponència a càrrec de l’Advocat Sr. Antonio 
Pérez De Gregorio i Capella sota el títol : “Com afecta el COVID-19 els contractes 
entre empresaris” 

- Dijous, 16 d’abril de 2020, a les 12:00h, a càrrec de l’advocada Sra. Anna Figueres, 
sota el títol: “El dret d’asil durant l’estat d’alarma : Qüestions pràctiques” 

- Divendres, 17 d’abril de 2020, a les 18:00h, ponència a càrrec de l’Economista 
Professor José M. Gay de Liébana y Saludas, sota el títol :  “Impacte econòmic del 
COVID-19 i el nou paradigma que s’estableix arran de la crisi sanitària i econòmica” 

- Dilluns, 20 d’abril, a les 12:00h, a càrrec de la Cap de la Secció de Mediació de 
l’Agència Catalana del Consum, la Sra. Irene Puig Campreciós, sota el títol: “La 
mediació a l’àmbit del consum”. Està homologada pel Centre de Formació,  i per 
això, per poder  controlar l’assistència i emetre el certificat corresponent hauran 
d’entrar a la plataforma formativa amb les claus personals. 

 
Enllaç web per accedir als WbinCICAC 
 

PODEU CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ MITJANÇANT  
L’APLICACIÓ QUE HEM POSAT AL VOSTRE SERVEI 

DESCARREGUEU-VOS L’ATTRIL ALS VOSTRES DISPOSITIUS (Guia) 
 
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu covid19@advocatslleida.org. 
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 

 

http://www.advocatslleida.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/CGAE_Circular812020_Pladexoc.pdf
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.advocatslleida.org/documents/MANUAL_ATTRIL.pdf
file://///srvlleida/Dades/·%20ÀREES/06%20COMUNICACIÓ/COMUNICACIONS/BUTLLETÍ%20DE%20NOTÍCIES/COVID-19/WEB.%20INFORMACIÓ%20COVID-19/Comunicacions/covid19@advocatslleida.org

