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COMUNICAT DE YÚFERA ABOGADOS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS/COVID 19. 

 

Benvolguts, 

 

YÚFERA ABOGADOS en el que considerem un exercici de responsabilitat cap a tots els que 

mantenen contacte amb la nostra firma, cap al nostre equip humà (peça clau en el nostre 

funcionament), les seves i les nostres famílies i seguint les recomanacions de les institucions 

sanitàries, hem decidit tancar les oficines de Barcelona i Tarragona. 

 

Aquest tancament d’oficines no impedeix que puguem continuar atenent-lo amb els mateixos 

estàndards de qualitat. Ho estàvem i estem perfectament preparats per a atendre els nostres 

clients a través del sistema d’oficina virtual, també per telèfon 93.487.19.46 i per mitjà de correu 

electrònic: 

 

Pedro Yúfera Sales pyufera@yuferaabogados.com  

Mercedes Portabella Rodríguez mportabella@yuferaabogados.com 

Marta Legarreta Fontelles  mlegarreta@yuferaabogados.com 

Alejandro Yúfera Sales  ayufera@yuferaabogados.com 

María Escolà Martínez  mescola@yuferaabogados.com 

Alfons Tristan Martínez atristan@yuferaabogados.com 

Natalia Blasco Andaluz contabilidad@yuferaabogados.com 

Marta Soriano Cabré administración@yuferaabogados.com 

 

 

L'única limitació, imposada per les circumstàncies, és el contacte personal. 

 

Considerem imprescindible informar-los que el Consell General del Poder Judicial ha anunciat 

l’anul·lació de tots els judicis, terminis i actuacions judicials en tot el territori nacional després 

de la declaració de l’estat d’alarma per part de l’executiu central. Aquesta mesura és de tipus 

general i preveu excepcions per a supòsits concrets. 

 

Això suposa la suspensió dels terminis processals i s’interrompen els terminis previstos en les 

lleis processals. El còmput de terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial 

Decret que l'ha acordat o, si escau, les prorrogues que es dictin. 

 

Respecte als terminis de prescripció i caducitat d'accions i drets civils quedessin suspesos durant 

el termini de vigència de l’estat d’alarma o, en el seu cas, les pròrrogues que es dictin. 
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Adjuntem enllaços a la normativa dictada: 

 

A nivell estatal: 

 
➢ Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 

la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-3692 

 

➢ Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos 

humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-3700 

 

 

A nivell de la comunitat autònoma de Catalunya: 

➢ Departament d'Interior: RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen 

excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució 

INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació 

durant l'any 2020.  

➢ Departament de Salut: RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten 

mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&a

nnex=B&numDOGC=8084B&seccion=0 

 

 

Encara que els assumptes judicials estiguin suspesos, això no impedeix que puguem continuar 

treballant en aquests temes (preparant judici, etc.) ni la resta d’assumptes que teníem en marxa 

o que els puguin sorgir. 

 

Estem a la seva disposició per a tot allò que precisin. Entre tots aconseguirem superar aquest 

moment que ens ha tocat viure. 

 

Els agraïm, com sempre la confiança que ens tenen dipositada. 

 

YÚFERA ABOGADOS. 
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