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Disposició: Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 

Departament: Justícia 

Impacte pressupostari: 90.000,00€ 

Fets 

1. lnternet s'ha convertit en una eina principal per desenvolupar activitats de la vida 
personal i professional que genera una gran quantitat d'arxius digitals que, en cas 
de mort o d'incapacitació de la persona que n'és titular, constitueix un patrimoni 
que és necessari gestionar. 

2. L'objectiu principal d'aquest avantprojecte de llei és establir la regulació de 
l'autonomia de la persona en el món digital i el tractament dels continguts i els 
arxius digitals, pel cas de mort, d'incapacitació o de minoria d'edat per mitjà de la 
modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, relatius a la 
persona i la família i a les successions. 

3. MitjanÇant aquesta nova regulació es faculta les persones titulars dels comptes 
oberts en xarxes socials i d'altres continguts digitals perquè decideixin quin ha de 
ser el ·destí d'aquestes titu laritats digitals després de la seva mort i pel cas 
d'incapacitació. 

4. També, es crea el Registre de voluntats digitals per mitjà de la incorporació d'una 
disposició addicional al llibre quart del Codi Civil de Catalunya i es remet a un 
reglament la regulació de l'organització, el funcionament i l'accés al Registre. 

5. Els objectius d'aquesta norma són: 

Fomentar que la ciutadania faci un pronunciament específic sobre el destí del 
seu patrimoni digital, ja sigui en una disposició testamentària o a través d'altres 
documents. · 

Facilitar l'accés, la retirada i la recuperació dels continguts digitals de les 
persones difuntes o que es declaren incapacitades. 

Millorar la protecció dels menors d'edat en l'entorn digital. 

Establir una regulació que permeti donar resposta als problemes plantejats 
respectant els límits imposats per altres normes de l'ordenament jurídic que 
resten íntimament lligades amb la iniciativa legislativa. 
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6. En l'informe d'impacte pressupostari de la Direcció General de Dret i d'Entitats 
Jurídiques de data 4 de novembre de 2016, es fa constar que aquesta norma 
suposarà la creació d'un registre de caràcter administratiu, que s'haurà de 
desenvolupar i d'implementar des del punt de vista tecnològic, però s'assenyala 
que s'adscriurà a una unitat directiva titular d'altres registres (associacions, 
fundacions, acadèmies, coLlegis professionals, etc.) amb una alta especialització 
en la seva gestió, fet que permetrà aprofita~ sinergies tècniques i personals i 
dimensionar a la baixa els recursos necessaris. La valoració inicial que s'ha fet per 
a la implantació i funcionament del Registre és de 90.000,00€. · 

Conclusions 

Aquest centre directiu , des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació 
dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya , sempre que totes les despeses 

" que se'n derivin es financin amb càrrec a les disponibilitats pressupostàries del 
Departament de Justícia. 

Barcelona, 7 de desembre de 2016 

La directora general de Pressupostos 
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