
Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

---..-.. --.. .. .__,..------......... ...__ ... .;~ 

3. Propostes de la Comissió de Codificació de Catalunya a 
l'Avantprojecte de llei de voluntats digitals; de 28 de setembre de 2016 



mm Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Justícia 

Comissió de Codificació 
de Catalunya 

Dr. Xavier Bernadí i Gil 
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Benvolgut Director General, 

"-----·----·---
Gener ... 3li i.:.3t de Gat.31Ut))'a 
C~ntre d~Estudis Juridics i 
Formació E::.PBCi3l1 tz~d.:s 

Nt~mero: 0306E/6i3/20i6 
Data: 03/10/2016 11=06:24 

-----·------

La Comissió de Codificació de Catalunya, ha estudiat la "Proposta d'Avantprojecte 
de llei de Voluntats Digitals". 

La proposta que es fa ens sembla del tot apropiada per la finalitat que es vol 
aconseguir i ajustada a dret i per tant donem la nostra conformitat a la proposta 
de regulació, la qual trametem, adjunt, a aquest escrit, i esperem que aviat 
pugu rovada pel Parlament. 
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Propostes que fa la Secció d'Harmo nització en relació amb el text de 
l'Avantprojecte de llei de voluntats digitals. 

TEXT DE LA PROPOSTA 

"ESBORRANY o' AVANTPROJECTE DE LLEI DE L'AUTONOMIA DE LA 

PERSONA EN EL MÓN DIGITAL (DOCUMENT TRAMÈS AL DGDEJ 26 07 2016) 

Exposició de motius 

Aquest Avantprojecte de llei mod ifica diversos articles del Llibre segon i del Llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, n'introdueix de nous i estableix la creació del 
Registre de Voluntats Digitals ... (per completar) 

Article 1. S' incorpora un nou article 411-10 a l Títol 1, capítol 1, del 
Llibre quart d e l Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent: 

Article 411-10. Voluntats digitals 
1. Les voluntats digitals d 'una persona són les disposicions que estableix 
perquè, després de la seva mort, l'hereu, el legatari o l'executor digital 
actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb els qui hi tingui 
comptes actius. 
2. En les voluntats digitals, el causant pot disposar del contingut i l'abast 
concret de l'encàrrec que la persona designada ha d'executar, com ara, 
entre d'altres, que: 
a) comuniqui al prestador de serveis digitals la seva defunció. 
b) sol·liciti al prestador de serveis digitals que es cancel·lin els seus 
comptes actius. 
e) sol·liciti al prestador de serveis digitals que s 'activin les polítiques 
establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius. 

Article 2. Es modifiquen els articles 222-2, 222-36, 222-43 i 236-17, del 
Llibre segon del Codi civil de Catalunya. 

1) S'incorpora un nou apartat 2, a l'article 222-2. i els actuals apartats 2 
i 3 passen a ser els apartats 3 i 4. 

2. El poderdant pot fixar la persona encarregada de l'execució de les 
seves voluntats digitals i d 'establir-ne l'abast de la gestió dins del poder. 

L'article quedarà redactat de la següent manera : 

Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat 
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1. No .cà/ posar en · tutela .fes persones majors d'edat que, per causa d'una malaltia o 

deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si mateixes, si 

a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè tingui cura de 

llurs interessos. 
2. El poderdant pot fixar la persona encarregada de l'execució de les seves 

voluntats digitals i d'establir-ne l'abast de la gestió dins del poder. 

3. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l'atorgament, o bé 

establir les circumstàncies que han de determinar l'inici de l'eficàcia del poder. En el 

primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta l'extinció del 

poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes per les quals 

s'extingeix el poder. 
4. Si en interès de la persona protegida s'arriba a constituir la tutela, l'autoritat judicial, 

en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar l'extinció 

del poder. 

2) Es modifica l'apartat 2 de l'article 222-36 

Primer, se suprimeix la frase: 

1. El t utor ha ( .. . ) mútuament. Amb aquesta fina litat/ el tutor pot sol licita-F 

l'assistència dels poders públics. 

Segon, s'incorpora un nou apartat 3, a l'article 222-36 del Codi Civil de 

Cata lunya, amb el contingut següent : 

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns 

digitals resulti apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. 

Els tutors poden promoure les mesures adequades i oportunes també 

davant dels prestadors de serveis digitals. 

Tercer, s'incorpora un nou apartat 4 a l'article 222-36 del Cod i Civil de 

Catalunya , amb el contingut següent : 

4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 3, els tutors poden 

sol·licitar l'assistència dels poders públics. 

L'arti cle quedarà redactat de la següent manera: 

Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats 

1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s 'han de respectar 

mútuament. Amb aquesta finalitat, el tutor pot sol !1ótar l'assistència dels poders públics. 

2. El tutelat, si és menor d'edat ha d'obeir el tutor, que el pot corregir d 'una manera 

proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El tutor no li 

pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets. 

3 . El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals 

resulti apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors 

poden promoure les mesures adequades i oportunes també davant dels 

prestadors de serveis digitals. 
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3) S~incorpora· . un,a nova lletra I) a l 'article 222-43, amb el contingut 
següent: 
I) Demanar la cance'l·lació de comptes digitals que tinguin un cont ingut 
patrimonial. 

L'article quedarà redactat de la següent manera : 

Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial 
1. El tutor i l'administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als actes 
següents: 
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intef.lectual i 
industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en un 
gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar 
l'adquisició del bé. 
b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi, amb 
l'excepció de les redempcions de censos. 
e) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l'autorització, però, per 
a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar 
els drets de subscripció preferent. 
d) Renunciar a crèdits. 
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o 
oneroses. 
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi per a 
finançar l'adquisició d'un bé. 
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys. 
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d'obligacions alienes. 
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones 
que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats. 
j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb 
els béns o els drets a què fa referència aquest apartat. 
k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a 
títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat. 
I) Demanar la cancel·lació de comptes d igitals que tinguin un contingut 
patrimonial. 

4) Es modifica l'article 236-17. amb el contingut següent: 
Primer, s'afegeix un nou contingut a l'apartat S. 

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat 
als entorns digitals resultí apropiada a la seva edat i personalitat a fi de 
protegir-los dels riscos que se'n puguin derivar. 

Segon, el v igent apartat S de l'a rti cle 236-17 del Codi Civil de Cata lunya passa a 
ser el número 6, amb el contingut següent: 
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5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat 
als entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de 
protegir-los dels riscos que se'n puguin derivar. 
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden 

sol·licitar excepcionalment l'assistència dels poders públics. 

Article 3. Es modifica l'article 421-2 i s'incorpora un nou article 421-24, 
del Llibre quart del Codi civil de Catalunya. 

1) S'incorpora un nou apartat 2. a l'article 421-2. amb el contingut següent : 
2. El testament també pot contenir les voluntats digitals del causant i la 
designació d'una persona encarregada d'executar-les. A manca de 
designació, l'hereu o el marmessor poden executar les voluntats digitals 
o encarregar l'execució a un altra persona. 

L'article quedarà redact at de la següent manera : 

Article 421-2. Contingut del testament 
1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més 

hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort. 
2. El testament també pot contenir les voluntats digitals del causant i la 

designació d'una persona encarregada d'executar-les. A manca de designació, 

l'hereu o el marmessor poden executar les voluntats digitals o encarregar-ne 

l'execució a un altra persona. 

2) S'incorpora un nou article 421-24. amb el contingut següent: 

Article 421-24. Designació de l'executor de les voluntats digitals del 
causant 
La designació o la modificació de la persona encarregada de les 

voluntats digitals es pot fer en testament, en codicil o en memòria 
testamentària i, a manca de testament o codicil, en un document de 
voluntats digitals, el qual necessàriament ha d'especificar l'abast 
concret de la seva actuació i que, a més, s'ha d'inscriure en el Registre 
de Voluntats Digitals. 
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3) S'afegeix un a fra se a I fina I de I' a pa rt~""'""'"'R'lS""''"!f'ii!M'FII'ii""'ft"'nF.!,...=i!ñ:mC 
contingut següent: 

el 

1. El mode permet ( ... ) dem.anar. El mode també pot consistir en imposar 
l'execució de les voluntats· digitals del causant. 

L'article quedarà redactat de la següent manera: 

Article 428-1. Mode successori 
1. El mode permet al causant imposar a l'hereu i al legatari, o a llurs substituts, una 
càrrega, una destinació o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no atribueix 
altres drets que el de demanar-ne el compliment, sense que redundi en profit directe de 
qui el pot demanar. El mode també pot consistir en imposar l'execució de les 
voluntats digitals del causant. 
2. Si el causant atribueix, a favor d'una persona o persones determinades, qualsevol dret 
diferent del de demanar el compliment del mode, s'entén que ha disposat un llegat o una 
altra disposició per causa de mort, i no pas un mode, encara que el causant empri 
aquesta expressió. 
3. En cas de dubte sobre si el testador ha imposat una condició o un mode, o una simple 
recomanació, es dóna preferència, respectivament, al mode o a la recomanació. 
4. Les normes dels llegats s'apliquen també als modes si llur naturalesa ho permet. 

4) S'afegeix un frase al final de la lletra f) de l'article 428-2. amb el 
contingut següent: 

f) Les persones ( ... ) finalitat, inclosa la de controlar el compliment de les 
voluntats digitals. 

L'article quedarà redactat de la següent manera: 

Article 428-2. Compliment del mode 
Poden exigir el compliment dels modes: 
a) El marmessor. 
b) L'hereu, respecte al mode imposat a altres partícips en l'herència. 
e) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode. 
d) El cohereu o col·legatari, respecte als modes imposats a tots o a determinats cohereus 
i col·legataris. 
e) Els òrgans administratius corresponents, les entitats assistencials i les fundacions i 
associacions interessades, respecte als modes amb finalitats d'interès general. 
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la de 
controlar el compliment de les voluntats digitals. 

Article 4.- Es crea el Registre de Voluntats Digitals 
S'incorpora una disposició addicional a la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, amb el contingut 
següent: 

Disposició addicional tercera. Registre de Voluntats Digitals 
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' J.~ "Es · crea el Registre ·de Voluntats Digitals adscrit al departament 

competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en 

tingui atribuïda la competència. 
2. En el Registre de Voluntats Digitals s'inscriuen els documents de 

voluntats digitals. 
3. L'accés al Registre de Voluntats Digitals és reservat al titular atorgant 

i, després de la mort, als seus successors o persones designades per a 

l'execució de les voluntats digitals. 

4. El Registre de Voluntats Digitals pot emetre, un cop mort el titular i a 

instància dels interessats, certificació de la inscripció del document de 

voluntats digitals. 
5. La persona interessada ha d'aportar al Registre un document notarial 

que acrediti que el seu nomenament com a persona designada per 

executar les voluntats digitals no es contradiu amb allò establert per les 

disposicions de darrera voluntat del causant. En cas de discrepància, 

s'ha d'inscriure al Registre el document notarial. 

6. La certificació s'ha d'emetre un vegada presentat i, si és el cas, inscrit 

el document notarial a que fa referència l'apartat 5. 

Barcelona, 28 de setembre de 2016 
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