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17. Tràmit d'informació pública i d'audiència. Edicte pel qual se sotmet a 
informació pública l'Avantprojecte de llei, i correcció d'errada a 
l'Edicte. Escrits del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, 
d'audiència a les entitats. 
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17.1 Edicte pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de 
llei. Correcció d'errada a l'Edicte 

I 



lfm Generalitat de Catalunya 
IWt Departament de Justícia 

EDICTE de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

El Departam~nt de Justícia ha elaborat l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de 
llei esmentat se sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 36.4 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a partir de l'endemà 
de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el dia 
12 de gener de 2017, per tal d'examinar el dit Avantprojecte de lleLi formular-hi les al· legacions i 
les observacions que es considerin oportunes. -

L'Avantprojecte de llei es pot examinar a la pag1na web del Departament de Justícia, 
http://justicia.gencat.cat i, en hores d'oficina, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la seu central del 
Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, planta baixa, 0801 O Barcelona) i als Serveis 
Territorials de Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. SanfMartí, 1, 25004 Lleida), 
Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (c. Santa 

' Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa). 

Secret 

Pau Claris, 81 
. 0801 O Barcelona 

Tel. 93 316 43 33 
Fax 93 316 43 05 
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1/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7271 - 21.12.2016 

CVE-DOGC-A-16351067-2016 

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

EDICTE de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei sobre 
les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

El Departament de Justícia ha elaborat l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de llei esmentat 
se sotmet a informació pública, d'acord ambel que disposa l'article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de · 
novembre, de la presidènCia de la Generalitat i del Govern, a partir de l'endemà de la data de publicació 
d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el dia 12 de gener de 2017, per tal 
d'examinar el dit Avantprojecte de llei i formular-hi les al ·legacions ' i les observacions que es considerin 
oportunes. 

L'Avantprojecte de llei es pot examinar a la pàgina web del Departament de Justícia, http:/ /justicia.gencat.cat 
i, en hores d'oficina, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la seu central del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 
81, planta baixa, 08010 Barcelona) i als Serveis Territorials de Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), 
Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les 
Terres de l'Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa). 

Barcelona, 16 de desembre de 2016 

Adrià Comella i Carnicé 

Secretari general 

(16.351.067) 

ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014·2007 



1/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7275- 28.12.2016 

CVE-DOGC-A-16357132-2016 

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya (DOGC núm. 7271, de 21.12.2016). 

Havent observat una errada al text de l'esmentat Edicte, tramès al DOGC i publicat al núm . 7271, de 
21.12 .2016, se'n detalla l'oportuna correcció: · 

On diu : 

". :.fins el dia 12 de gener de 2017 ... ". 

ha de dir: 

" ... fins al dia 16 de gener de 2017 ... ". 

Barcelona, 21 de desembre de 2016 

Adrià Comella i Carnicé 

Secretari general 

(16.357 .132) 

ISSN 1988-298X 
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17.2 Escrits del director general de Dret d'Entitats Jurídiques, 
d'audiència a les entitats. Relació d'entitats: 

- Col·legi de Notaris de Catalunya. 
- Google Spain S.L. 
- Twitter Spain S.L. 
- Facebook Spain ·s.L. 
- Linkedln Spain S.L. 



11m Generalitatde Catalunya 
I1W Departament'·de Justícia .. 

/ Direcció General de Dret · 
"/ i d 'Entitats Jurídiqu~s · 

li· lm. Sr. Joan Carles Ollé i Favaró 
Degà del Col ·legi de Notaris de Catalunya ·. 
CI Notariat, 1 
08001 Barcelona 

Senyor, 

\ 

----·--·---

N(~ffierq.; ü3f.)1 S/12880/2016 
:Ü~t.;:: · 19í12/2016 1.3;2f;34 
'-----------·-·-
--·--.: ... _____ . ____ _ 

En el procedi11:1ent de tramitació de l'Avantprojecte de llei sob(e les voluntats digitals i dè . 
~· 

modificqció dels llibres segon i quart del Codi Civi l de Catalunya, us trameto, adjunta, la 
prop_osta d'aquest Departar11ent de Justícia per tal que, en el termini ~àxim de 15 dies 
hàbils, ens-, pugue~ fer arribar les al:legacions, observacions o suggeriments que tingueu per · 
convenient; d'acord ·amb el que estableix l'article 36.4 in fine i els articles 39 i 40 de la Llei 

·' . ' ' 

13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. · 

Així mateix, qs fem avinent que la resta de doçumentació que accrmpanya a l'Avantprojecte 
de llei esmentat es pot examinar, en hores d'oficina, a la séu de la Qirecció General de Dret i 
d'Entitats Jurídiques (c. Pau Claris, 81, 0891 O Barcelòna).< r. 

Atentament, 

CPISR-1 e· Si_g~at . 
· . · · dJgJtalment per 

XAVIER CPJSR-1 e 
. .. , XAVIER BERNADÍ 
BERNADI GiL 

GIL 
Data:20i6.1 2.16 , 
12:29:53 +0 1 '00' 

Xavier Bernadí Gil 
Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques · 

Barcelona; 16 de desembre de 2016 · 

Pau Claris, 81 
08010 Barcelona · 
Tel. 93 316 41 00 
r=ax 93 316 41 33 
dgdej.dj@gencat.eat 
WNW. ger:Jcat.caUjustici~ · 

·,: 

J 



Google Spain S.L 

Torre Picasso 

Pza. Pablo Ru iz Picasso, 1 

28020 Madrid - Spa in 

Main: +34 917486400 

Fax: +34 917486402 

www.google.es 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Justicia 

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Madrid , 4 de enero de 2016 

Muy Sres. Nuestros: 

Acusamos recibo de su carta de fecha 16 de diciembre de 2016 con fecha de 

entrada en Google Spain S.L. el 23 de diciembre de 2016, relativa a la propuesta de 

Anteproyecto de ley sobre voluntades digitales y de modificación de los libres 

segundoy cuarto del Código Civil de Cataluña. 

·-.. --·----·--· ·----- ·-"~",.._ ... _ 
En primer lugar, queríamos poner de manifiesto que la mayoúL~::d~dO.$. se.rvi:Gi9::;>)?~ 

Google dirigides a los usuarios los presta Google Inc. desde Esf-aGlos ·Unidosi G.oògle i 

Inc. es una compañía estadounidense con domicilio social en: 'i';~tl 'to-i:: .},¡rièi·::¡p::::. 

1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, 
California, 94043, 

Estados Unidos 

---.. -~ ... - •• ·--~---.. ~ '-----·· ·--.. --.., ---:-- N,.-. ... ,,_ 

......... ._ ..... _,. __ ,... ____ ,.._.. ___ ,,_.~·-··---- ... --.......... 

La actividad de Google Spain, S.L. consiste en promover, facilitar y real izar 

actividades de marketing en relación con servicios de publicidad online (a través de 

lnternet) en España prestades por otras empresas del grupo Google. Google Spain, 

S.L. no interviene en el funcionamiento de los servicios de Google, ni tiene 

capacidad alguna para modificar, retirar o controlar los contenidos a los que se 

pueda acceder a través de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, les rogamos que por favor nos remitan la versión oficial 

en castellano del Anteproyecto de ley sobre voluntades digitales y de modificación 

de los libres segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña a fin de poderla trasladar 

a Google Inc. para su analisis. 

Atentamente, 

Google Spain, S.L. 

·«·~,: .:; iX':,;éF~ { 5r; ·L:~,~·;Lu;'JVl\ ;~ 
fH~Oia1'11l: Q~N~RAl 

O O 15 S O 2, Ol 1f O 5 2 6 2 9 

Inscrita Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-435397 Tomo 24227 Folio 25 CIF 863272603 



1111 Generalitat de Catalunya 
:HUI Departament de Justícia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Google Spain, SL 
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 
28020 Madrid 

Señores, 

Ge~1;::r.3lit:~t !~ C::rt .3lt~nY~ 
úet-3rt.3rr¡~ñt df .]t~s tlcia 
----------
?h~mt:r!J: 0301 S/1287)/2(;16 
Dat~; 19/12/20i6 13;2Qi09 

·--------.------

En el procedimiento de tramitación del Anteproyecto de ley sobre las voluntades digitales y 
de modificación de los libres sègundo y cuarto del Código civil de Cataluña, les remito , 
adjunta, la propuesta de este Departamento de Justicia para que, en el plazo maximo de 15 
días habiles, nos puedan hacer llegar las alegaciones, observaciones o sugerencias que se 
tengan por conveniente, de acuerdo con lo que establece el artículo 36.4 in fine y los 

' . 
artículos 39 y 40 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad 
y del Gobierno. 

Asimismo, les informamos de que el resto de la documentación que acompaña al 
Anteproyecto de ley referida se puede examinar, en horas de oficina, en la sede de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas (c. Pau Claris, 81, 0801 O Barcelona). 

Atentamente, 

Signat 
digitalment per 
CPISR-1 C XAVIER 
BERNADÍ GIL 

CPISR-1 C 
XAVIER 
BERNADÍ 
GIL 

· Data: 20.16.12.16 
13:20:52 +01 '00' 

Xavier Bernadí Gil 
Director General de Derecho y Entidades Jurídicas 

Barcelona, 16 de diciembre de 2016 

Pau Claris, 81 
0801 O Barcelona 
Tel. 93 316 41 00 
Fax 93 316 41 33 
dgdej.dj@gencat.cat 
www.gencat.cat/justicia 



. . , I 

JR1m Generalitat de Catalu_nya , 
W Departament de Just1c1a 

/ Direcció General de Dret 
.,.. · · . i d'Entitats Jurídiques · 

Twitter Spain, SL 
CI Rafael Calvo, 18, 
28010 Madrid 

Señores, , 

.. 

( 

----·---------

---------------
N~~~ero ·~ U3Q1 S/ i;;gg i/2016 
D~t.Ji 1r.i.t12/2016 13;22~22 
-------·------··-. . 

· HEsis.t re de srJrtid~~ · 
·--. ··:----------.. -. ---

o o 16 o o 2. m 11 o 52 6 2 9 

·En el procedimiento de tramitación del Anteproyecto de ley sobre las voluntades digitales y 
~ ' • . l ¡ .. 

· de modificación de los libres segundo y cuarto del Cóq.igo civil qe Cataluña, les remito, 
adjunta, la propuesta de este Departament<:>, de Justi cia para que, en el plazo maximò de 15 
dí as habile.s, nos puedan hacer llegar las alegaciones, observaciones o sugerencias que s,e · 
tengan por conveniente, de acuerdo con lo que establece el artículo 36.4 in fine y' los 
artículos 39 y 40 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, dé la presidencia de la Gèner~lidad 

.· . . . J 

y del Gobierno. 

Asimismo, les informamos de que el resto de la documentación que acompaña al 
Anteproyecto de ley referida se puede examinar, en horas de oficina, en la sede de la 

· · Direcdón G~neral de Derecho y Entidades Jurídicas (c. Pau Claris, 81, 0801 O Barceldna). 

Atentamente, 

CPISR-1 C 
·xAVIER 
BERNAD[ 
GIL 

Signat 
digitalment per 
CPISR-1 C XAVIER 
BERNADÍ GIL 
Data: 2CJ16.12.16 
14:05:52 +01 '00' . 

Xavier Bernadí Gil 
Director General de Derecho y Entidades .Jurídicas · 

Barcelona, 16 de diciembre de 2016 

pau Claris, 81 
0801 o Barcelona 
Tel.933164100 
Fax 93 316 41 33 
dgdej.dj@gencat.èat 
IMNW.gencat.catljustiçia 

·ç: 



rr . Genera.l.it.at de Catalu_nya 
· Departament de Just1c1a · 
Direcció- General de Dret 

· i d'Entitats Jurídiques · 

Face~oòk Spain, SL 
- \ 

Paseo de la Castellana, 35 . 
28046 Madrid 

Señores, . , 

---------.--.. -..-.--.-

Qer1er-3 i i t.;t de C:.!1:~3lut1Y-3 
DEr):rt.3ment de .}t~s ~ici.3 
____ _J__ ____ _____ . -

Número: 0301 S/128B2!2016 
D2t.3~ i9/12/201t J.3;23=oo 
---·-----. -.--------
·--~-. --·---------

~·;~~~\i: i'iJ~~; r~.N .. ~f:ls·r~·--ç~it:l:~¡L_ u r~ ~,~ íi\~. 
Rf.Hl iSil'U! Gf.EN~RAL 

.. ' o o 1 o 1 ' o 2, In 11 o 52 o 2 u 

·· En el procedimiento de tramitación del Anteproyecto de ley sobre las voluntades digitales y 
de modificación de los libres ·segundo y cuarto del Código civil de Cataluña, . les remito, 
adjunta, la propuesta de este Departamerito de Justícia para que, en el plazo maximo de 15 
dí as habiles, nos puedan hacer llega~ Jas alegaciones, observaciones o sugerencias que se 
tengan por conveniente, de acuerdo con lo que establece el artículo 36.4 in fine y los 

·:, . \ -~ 

artículos 39 y 40 de la Ley 13/2008; de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad 
y del Gobierrto. 

Asimismo, les informamos de que el resto de la documentación que acompaña al 
Anteproyecto de ley referida se puede examinar, · en horas de oficina, en la sede de la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas (c. Pau Claris, 81 , 08010 
Barcelona). 

Atentamente, 

CPISR.:.1 C 
XAVIER 

:· Sign~t digitalment per CPISR-1 C 
'XAVIERBERNADIGIL . 
D3ta:~!J16.12.1613:12:11 +01'00' 

BERNADÍ Git 

Xavier Bernadí Gil 
Director General de Derecho y de Entidades Jurídièas 

Barcelona, 16 dedicièmbre de 2016 

Pau Claris, 81 
0801 o Barcêlona 

· Tel. 93 316 4·1 oo 
Fax 93 316 41 33 
dgdej.dj@gencat.cat 
www.gencat.cat/justida 

' ' 



Mm Generalitat de Cat~ lu,nya 
WJJJ Departament-de JustJCJa 
. / Direcció General-de Dret 

/ . i d'Entitats Jurídiqúes 

Linkedln Spain, SL 
Paseo de Recoletos, 37-41 
28004 Madrid 

Señores, ,~ 

. ·---·----' ------·----
Gener~lit::t de [.1taltif!Y-3 . 

. De~:artag!ent de .Jt~stlci.3 

--------. --------
-,..--....--.----------·--

' ·. I ·. 

En el. procedimiento de tramitación del Anteproyecto de ley sobre las .voluntades digitales y 
de modificación de los li,bros sèguh.do y cuarto del Código civi l de Cataluña, les remito; 
adjunta, la propuesta de este Departarnento de Justi cia para que, .en el plazo maximo de 15 
dí as habiles, nos püedan ha cer flegar las alegaciónes, observaciones o sugerencias que se 
tengan por conveniente, de acuerdo c;on lo que establec.e el artículo 36.4 in fine y los 
artículos 39 y 40 de la Ley 13/2008, de s. de noviembre, de la presidencia de la Generalidad 

' ' . 
y del Gobierno. 

Asimismo, les informamos de que el resto de la documentación que acompaña al · 
Anteproy'ecto de · ley . referida se puede examinàr, en ho ras de oficina, en la sede de la 

( ' . . . 

. Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona). 

Aténtamente, 

CPISR-1 C :: ' 
· · Signat digitalment 

XAVIER, per CPISR,1 C XAVIER 
\BERNAD[ GIL , . 

BERNADÍ . d'at a:20l6,12.16 
14:00:35''+ 0 1 '00' 

GIL 

Xavier Berriadí Gil 
Director General de Derecho y Entidades Jurídicas 

Barcelona, 16 de diciembre de 2016' · 

Pau Claris, 81 
0801 O Barcelona 
Tel. 93 316 41 00 
Fax 93 316 4133 
dgdej.dj@gencat.cat 
WIMN.gencat.cat/justicia 

-. 
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"'UU DE FULL 

17.3 Tràmit d'audiència institucional i petició d'informes: 

- Síndic de Greuges 
- Institut Català de les Dones 
- Institut d'Estadística de Catalunya 
- Autoritat Catalana de Protecció de Dades 



!!f'l'm Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Justícia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

ll·ltre. Sr. Rafael Ribó i Massó 
Síndic de Greuges de Catalunya 
Pg. de Lluís Companys, 7 
08003 Barcelona 

Senyor, 

N(¿mr:rD; f!301 S/~~50tB/2016 
J.:;t~~ 21/12/2016 i.3i)6:19 

·-w--""'1--"'WW'-.,...,....~, ... .,_::..- .... ..,.· .. __ .. ,- -~ f;> .. ,.-...... ,._.., .• - ,.., ..... . ,~ • 

P.\i~LA\iZNT DE GA.Tl\LUNYA 
REGISTRE GENERAL 

. o o 16 4 o 2. 03. 17 o 52 6 2 9 

NÚI.I DE FULl. 

En el procediment de tramitació de l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, us envio, adjunta, la 
proposta d'aquest Departament de Justícia per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils, ens pugueu fer arribar les al·legacions, observacions o suggeriments que tingueu per 
convenient, d'acord amb el que estableix l'article 36.4 in fine i·els articles 39 i 40 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 

Així mateix, us fem avinent que la resta de documentació que acompanya a l'Avantprojecte 
de llei esmentat es pot examinar, en hores d'oficina, a la seu de la Direcció General de Dret i 
d'Entitats Jurídiques (c. Pau Claris, 81 , 08010 Barcelona). 

Atentament, 

arcelona, 20 de desembre de 2016 

Pau Claris, 81 
080.1 o Barcelona 
Tel. 93 31Èi 41 00 
Fax 93 316 41 33 
dgdej.dj@gencat.cat 
www.gencat.cat/justicia 
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Registre de sortida 

Departament de Justícia- SECRETARIA GENERAL 
9032/1 06654/2016 

29/12/2016- 13:56 

NUM DE FULl. 

Registre d'entrada 

Departament de la Presidència -INSTITUT CA TALA DE LES DONES 
9032/104474/2016 
29/12/2016- 13:56 

Justificant de lliurament 

Objecte de lliurament 

Servei 

Assumpte 

De 

e Valisa 
Avantprojeàe de llei sobre fes voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart d~l CC?c!i civil de Catalunya 
Adria Comella Carnice 

-----------------------
Pera 

Visualitzadors 

Llegit per 

Opcions de l'enviament 

Documents annexes 

Signatura 

Signant 

Ens 

Data 

Entitat certificació 

Contingut 

Teresa Ma. Pitarch Albos 

(TÈCNIC/A SUPERIOR) 

121216_DGDEJ_tram_Avantprojecte Llei voluntats 
digitals_12_12_2016.docx 
Codi hash (SHA 1 j: 6599869AB1 1 E596ED4EA 171 EOA68DC60240361 BE - . . 

Serveis Administracio Electronica 

29/12/2016- 13:56 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 

Us trameto, adjunt, l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres 
segon i quart del Codi civil de Catalunya, per tal que aqueix Institut Català de les Dones emeti 
el preceptiu informe interdepartamental d'impacte de gènere que preveu l'article 36 .2.b) de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern . 

Adrià Comella 
Secretari General del D~partam~nt de. Justícia 

Aquest justificant és un document electrònic, signat per l'aplicació. que acredita la tramesa i registre d'aquesta valisa. Conserveu-lo en format e/ectrónic com a justificant del 
lliurament. 

Serveifacilitatper e-VALISA 



rfm Generalitat'd~ Catalunya . 
WW Departament de Justícia 

El secretari general 

Sr. Frederic Udina i Abelló 

Director dê l'Institut d'Estadística de Catalunya 

C. Via Laietana, 58 

08003 Barcelona 
':~~", ...... .,.. .... ~ ~ ····: .... ~ .. ~ .... -.. ,..,""!l-.... -~ ,,,,,..C:·t ..;¡- ·~·j':dl'<" ,.;;,',.,._.,. . . .... 

)..· :F! .... ,.;; .t·Li\~,~~:E:~·.:~··":" ;iJE ·CY'~·t·~~:i\Lt~ ~Yi\ 

REG3STRE GENERAl .. 

Generalitat de CablunYa 
DeParhmer·tt de .Justícia 

N~mero: 03015/336/2017 
Data: 17/0ií2017 09:12:33 

------------·-------
Resistre de sortida 

Número: 0250E./6/2017 
D-3ta~ 17iü1/2017 11:42~23 

.. 01166 02.03. H052629 

Benvolgut director, 

D'acord amb el que est~bleix l'articlé 14 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla 

estadístic de Catalunya 2011-2014, us trameto, adjunt, l'Avantprojecte de llei sobre 

les · voluntats · digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de 

Catalunya. 

Cordialment, 

Adrià Comella i Carnicé 

Secretari general 

Barcelona, 12 de gener de 2017 

Ref.: DGDEJ/AJ xsc 160189 

- .~ -.-~~~-------
i-<3!J !'acusarr1ent de recepció eP aquesta 
·~: :.:Jta fent-hi constar !a data d 'entrada . 
r··,·ornelY-1.:.1 a: 
1- ~ ::·-::'3ssori8 ,J~J rfdica 
.~~::·, Dsp~, ,.r8.mP.nt de Justícia 
· · ,.:•w Cians, 81,62 planta 
~~ -~ ~ · ¡,¡~-i~-Hc:;.::!on::1 · 



irm Generalitat 
llW de Catalunya 

El conseller de Justícia 

Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila 
Directora de l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades 
Carrer Llacuna, 166 
08018 Barcelona 

Benvolguda directora, 

Genera li t.:lt de Cat~luny~ 
üep:~rhRerit de .Justícia 

NQmero: 0301S/337/20i7 
Data: 17i01/2017 09:16:46 

Resistre de sortida 

r'' ¡:;:~~·:·c-":,~::;._~·;,:~·~rzj ~··;{5/¡ ::~\ro :~Yi\ 
fUlOt-~'11\e: GENERAl . 

.. 00167 o 2,0117 052629 

Us trameto, adjunt, l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, juntament amb les memòries general i 
d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, per tal que aqueixa Autoritat emeti 
l'informe preceptiu que preveu l'article 5.m) de la Llei 32/201 O, de 1'1 d'octubre, de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

Cordialment, 

Barcelona, 12 de gener de 2017 

Ref.: DGDEJ/AJ xsc 160189 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

17.5 Certificats del Serveis Territorials 
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M Generalitat 
, IUiil de Catalunya 

Girona 

FUEQISTHe GENfUlAL 

.. .. 001 94 02.03.17 052629 

NU~ DE HJLL 

Mercè Nadal i Farreras, cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
a Girona, 

Certifico: 

Que l'Edicte de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi Civil de Catalunya, publicat al DOGC núm. 7271 de 21 de desembre de 2016, ha 
estat exposat des del dia 22 de desembre de 2016 fins el 12 de gener de 2017 en el tauler 
d'anuncis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya- a Girona. 

En el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al· legació. 

I perquè així consti, signo aquest certificat. 

Girona, 16 de gener de 2017 

Signat electrònicament per :CPISR-1 C Mercè 
Nadal F arreras 
Data :2017.01.1615:47:43 CET 
Raó:Autor/validador . 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 975 000 
http://qeneralitatqirona.qencat.cat . 

1509001 

BUREAU VERITÀS 
Certification 



Mm Generalitat de Catalunya 
W.W Departament de Justícia 

Serveis Territorials de Tarragona 

'.; f 1 

Departament de Justícia 
Cap del Servei de Coordinació Tècnica 
i Assessorament d'Entitats de Dret Públic 

Sra. Caria Francitorra de Font 
C. Pau ~taris, 81, planta 2a 
0801 O Barcelona 

Senyora, 

~\ . .:. ;<·-~ • • 

'. t. 
l ~ ',. .; . 

·-- - - - ------ ~-~- . ~- ---.. ... ____ -- ~--

. ~· .. ~ . .•. .., ~- . ,,, . .. ., 

·--'~-,--:·:~-~ ~ - _.,. t . .:-t~ (J; ~: ,(\LLJ~\'i ~ · .... \ 
R~C:ilgT¡tlf;~ GENERAL. 

,. o o 19 5 o 2. 03, 17 ò 5 2 o 2 9 

Un cop finalitzat el període d'exposició pública, us trameto adjunt, el certificat 
corresponent. 

Atentament, 

La cap de Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres, ef 

Ana M. AlcaraL Aguílar 

Tarragona, 17 de gener de 2017 

Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos 
43002 Tarragona 
Tel. 977 25 07 55 
Fax 977 25 07 56 
dt_tarragona.dj@genc::at.net 
www .gencat.cattjustic¡a 



Mm. Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Justícia 

Serveis Territorials de Tarragona . . 
<' ' . 4~'·' ~-: .'"'~ .... ,; ~ . ~f:~ ~· ~ .· -!- \~~JJ ·' ,,. \ 

, .. : ~~~¡sTIÚ~·GÉNERAL _ 

.. oo196 ottn n os2029 
!-iV~ Q ¡¡,~i~~QA 

Fina Palomar Torrente, directora d~~"!lN~. u~· ~~- ~o~.;~---- :~- ~~~~~~~o;';r~ia;¡:ls:rld:e~J~u:s~ti;.c:ia~d:e Tarragona, 

CERTIFICO: 

Que s'ha exposat al tauler d'anuncis del nostres Serveis Territorials durant el termini de 15 
. dies h~bils, l'Edicte de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informàcíó pública 
. l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i modificació dels llibres segon i quart del 
Codi civil de Catalunya, l'Avantprojecte de decret, i la documentació complementària, i no 
s'ha presentat cap al·legació. 

~ ~ 

I, perquè així constí, signo el present certificat als efectes oportuns. 

Q,~-?~ .. r, í---~~ - .·. ' ¡. . - . 
( ·• 

- . . "' . . 

Tarragona, 17 de gener de 2017 

Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos 
43002 Tarragona 
Tel. 977 25 07 55 

. Fax 977 25 07 56/ 977 25 47 86 
dt_tarragona.dj@gencat.net 
www.gencat.catljusticia 

; ." • 1., 



EDICTE de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya. 

El Departament de Justícia ha elaborat l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats 
. digitals i de modificació dels llibres segori i quart del Codi civil de Catalunya. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutada'ns en el procés d'elaboració · de 
l'Avantprojecte de llei esmentat se sotmet· a informaCió pública, d'acord amb el que 
disposa l'art.icle .. 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, a partir de l'endemà de la data de: publicació d'aquest Edicte 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el dia 16 de gener de 2017,' per tal 
d'examinar el dit Avantprojecte de .llei i formular-hi -- les al·legacions. i les observacions 
que es considerin _oportunes. 

L'Avantprojecte de llei es pot examinar a la pàgina web del Departament de _Justícia, 
'http://justicia.gencat.cat i, en hores d'oficina, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la seu 
central del Departament de Justícia çc. Pa_u Claris, 81, planta baixa, 08010 Barcelona) i 
als Ser.veis Territorials de Girona (pl. P<;>mpeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Sant 
Martí, 1, 25004 Lleida),Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i 
les Terres de l'Ebre (e~· ·santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa). · 

Barcelona, 16 de desembre de 2016 

·Adrià Comella i'Carnicé 
_ Secretari general 

rr. ~;·,·: ~:.· ~ - ~~,: - ~ :,_ .: ~~-~~,-~ :~-~-~:·.E 'L~l --- ~ -/\. ~~:t.J : ~ '/:·\ 
REGISTRE GENERAL 

.. • .. O O 19 7 O 2. Ol 1 7 O 5 2 G 2 9 
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r<UM DE FULL loi(J ~ . D E~;TRJ.DA 



Vffm Generalitat de Catalu~ya_ 
W.W Departament de Just1cta 

Serveis Territorials 
de les Terres de l'Ebre 

' Direcció General de Drets i d'Entitats ·Jurídiques 
. -.. ~ . .... . .. . .... ' . ' . ~ . 

') ·) Data •• J )t/ 

···--··------
Reí]Í"tre c:a scrtida 

Servei de Corporacions Públiques i Coordinació 

A l'atenció de Garla Francitorra, cap del Servei 
rF: ; ~-:~:.··.·~, ;·:r·· ;:;" ;:1i~ <~- ,: . :_;,,t :.\>:'ï< -~· . CI Pau Claris, 81, 2a planta 

REt1HSf.RE Gf:NERJ)J.. 
0801 O Barcelona 

101!8 02.\i. u 852629 

Assumpte: tramesa d'un certificat sobre un avantprojecte de llei 

Us trameto, adjunt, un certificat · negatiu en relació a la presentació d'al·legacionsi 

durant el període d'informació pública de l'Edicte de 16 de desembre de 2016, relatiu 

a l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon 

i quart del Codi civil de Catalunya, publicat al DOGC de 21 de desembre de 2016 i al 

DOGC de 28 desembre de 2016 una correcció d'errada del mateix Edicte. 

Tortosa, 23 de gener de 2017 

Montserrat lnglé! i Torné 

La directora 

CI Santa Anna, 3-5 2• planta 
43500 Tortosa 
Tel..977 44 80.88 
Fax 977 44 80 89 · 
http://www.gen:cat.net/justicia 

•.... . . 
~-. . ..... 



m1'fJ General.itat de Catalunya 
W Departament de Justrcia 

Serveis Territorials 
de les Terres de l'Ebre 

11>!" •t,.;···~·· <·-•-,• ""'-~'~)"':.0·'1"P •( .... - .... ..,,, • • ·•· • 'v·~· 

;: ~: ·q \~·\;~:· : :·r t)E (~J:!.-./\.L~t.i\\.¡ y·! -~ · 
REGISTRE GENERAL 

Q • o 019 9 o 2. m. 17 o 52 6 2 9 

NÚM . DE FULL 

Montserrat lngla i Torné, com a directora dels Serveis Territorials de Justícia a les 

Terres de l'Ebre, en relació al període d'informació pública de l'Edicte de 16 de 

desembre de 2016., pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
' 

sobre les voluntats digitals i de modificació del.s llibres segon i quart del Codi civil .de 

Catalunya. 

CERTIFICO: 

Que, durant el termini d'exposició pública de l'Edicte de 16 de desembre de 2016, 

relatiu a l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres 

segon i quart del Codi civil de. Catalunya, en aquests Servei~ Territorials no s'ha 

re.gistrat cap escrit d'al·legacions interposat contra el projecte esmentat. 

I, perquè així consti , a l'efecte que pugui ser tingut en compte en la tramitació 

corresponent, signo aquest certificat, a Tortosa el dia 23 de gener de 2017. 

CI Santa Anna, 3-5 2" planta 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 80 88 
Fax97T44 80 89 
http://www.gencat.netljusticia 

.... . . 
,~P.faiH''9:!!!' . . .. .. 



Esteve García, Gisela 

De: 
Enviat: 

Francitorra de Font, Carleta 
dimarts, 24 de gener de 2017 8:58 

Per a: 
Tema: 
Fitxers adjunts: 

Baez Jimenez, Emma; Esteve 'García, Gisela 
RV: 160190 Informació pública ST 
52601143m_23-01-2017 _1 0-28-49.pdf 

Per guardar a l'expedient 

Caria 

De: BUSTIA JU ASSESSORIA JURIDICA 
Enviat: dilluns, 23 de gener de 2017 11:02 
Per a: Francitorra de Font, Carleta 
Tema: RV: 160190 Informació pública ST 

Per al vostre coneixement i als efectes oportuns. 

De: BUSTIA JU ASSESSORIA JURIDICA • 
Enviat: dilluns; 23 de gener de 2017 10:58 
Per a: 'Sambola Cabrer, Francisco Javier' 
A/c: GonzalezAgudo, Maria Adelaida 
Tema: RV: 160190 Informació pública ST 

Per al vostre coneixement i als efectes oportuns. 

m. G.·····e··· nBnlll·. ·······r·aa: ... ····.1. 9. eCa:taíuny~ . D(tp~m 

. ~ .... ~ de Justíe1a 

Anna Pladellorens Vila 
Assessoria Jurídica 

Unitat Departamental del Gabinet Jurídic al Departament de Justícia 

. C/ Pau Claris I 08010 I 93 316 41 59 (ext.: 1159) I Fax 93 316 43 os 
. apladellorens@gencat.cat 1 www .gencat.catliusticia 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o 
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia 
sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us 
demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu. 

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari. 

Del ~argq1E1f Roliu, Mar;ia ~uisa ; ~· 
Enviat: ditlúns, 23 de gener de Ï017 10:33 
Pe~ a: BUSTIA JU ASSESSORIA JURIDICA : 
Tema:· 160190 Informació pública ST 

1 . • • . ., . . • ·. ~ - ' ' 

1 



Bon dia, us avanço el certificat negatiu de l'exposició pública de l'Edicte relatiu a l'avantprojecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. L'original us arribarà per 
valisa. 

De: llmargalef@gencat.cat [mailto:llmargalef@gencat.cat] 
Enviat: dilluns, 23 de gener de 2017 10:29 

. ~~ i P~r a; ~Margalef Doli u, Maria Luisa 
· Tema: Scan-to-Me 

,, ,. 
¡ . ..... -· ...... 

2 



, 11m Generalitat de Catalunya 
llW Departament de Justícia 

Serveis Territorials de Tarragona 

Departament de Justícia 
Cap del Servei de Coordinació Tècnica 
i Assessorament d'Entitats de Dret Públic 

Sra. Caria Francitorra de Font 
C. Pau Claris, 81, planta 2a 
0801 O Barcelona 

Senyora, 

Geneï~lít~t de. c~1:.3.l!Jt1Y-3 
Serveis Territorials de .j~Jstici~ a 
~ 

~ 'jff.3~fJf"1.~ 

·--·~---- ........ ---·-·----· 
NQmera: 03048/215/2(~17 
Data~ 17/ül/'2{)17 1.4!36~~.} 
·-----·--·--.. ----
------~-·---··-·-·-----. _ . ...._ __ , ____ _ 
---·----·--
Genera li tat de Cat al:.m>'a 
Dir eec ió Gener.~l de Dret i 
d'Enti tlts .Jurídi·~ues ----------------------
Nu~ero: 0547E/937/2017 
o.~ta: 23/01i2017 14:54:16 
---------
-------------------

Un cop finalitzat el període d'exposició pública, us trameto adjunt, el certificat 
corresponent. 

Atentament, 

La cap de Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres, et 

Ana M. Alcaraz Aguilar 

Tarragona, 17 de gener de 2017 

Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos 
43002 Tarragona 
Tel. 977 25 07 55 
Fax 977 25 07 56 
dt_tarragona.dj@gencat.net 
www.gencat.caVjusticia 



11m. Generalitat de Catalunya 
W Departament de Justícia 

Serveis Territorials de Tarragona REQISíHr; G.HJlN~F\Ak . 
~ • O D ~ O 3 O 2~ fn 11 O 6 2 O 2 9 

Fina Paloma_r Torrente, directora dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona, 

CERTIFICO: 

Que s'ha exposat al tauler d'anuncis del nostres Serveis Territorials durant el termini de 15 
dies hàbils, l'Edicte de 16 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i modificació del_s llibres segon i quart del 
Codi civil de Catalunya, l'Avantprojecte de decret, i la documentació complementària, i no 
s'ha presentat cap al-legació. 

I, perquè així consti, signo el present certificat als efectes oportuns. 

Tarragona, 17 de gener de 2017 

Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos 
43002 Tarragona 
Tel. 977 25 07 55 
Fax 977 25 07 56 / 977 25 47 86 
dt_tarragona.dj@gencat.net 
www.gencat.cat/justicia 
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WfiTfi Generalitàt de Catalunya 
W.W Departament de Justícia 

Serveis Territorials 
de les Terres de l'Ebre 

Direcció General de Drets i d'Entitats Jurídiques 

Servei de Corporacions Públiques i Coordinació 

· A l'atenció de Caria Francitorra, cap del Servei 

CI Pau Claris, 81 , 2a planta 

0801 O Barcelona 

Data 2 3 G'~N. 2017 

Registre de sortida 

Ge?ler~li tat ~Je C.~t.jlun::~a 
G1rê~:ci6 Gener=;l de Dret i 
l~ Ertt i t~ts .J ~1~· i di ·=n.4~5 

í;~~era; fí547E/1i13/2ü17 
Í}j~.3i 26/01/2017 ii~43:22 

---·-----·--·--

,_ 

Assumpte: tramesa d'un certificat sobre un avantprojecte de llei 

Us trameto, adjunt, un certificat negatiu en relació a la presentació d'al-legacions, 

durant el període d'informació pública de l'Edicte de 16 de desembre de 2016, relatiu 

a l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon 

i quart del Codi civil de Catalunya, publicat al DOGC de 21 de desembre de 2016 i ai 

DOGC de 28 desembre de 2016 una correcció d'errada del mateix Edicte. 

' 
Tortosa, 23 de gener de 2017 

·- ~-- _, --
Ll---Tf-P~Urr-::G~~:;~n~r;~a; ·~;·c;;¡;;; 

uvlAAIIIII'lla~N Departament de Justícia 
----L---,--~ Serveis Territorials 

de les Terres de l'Ebre 
~~c;u¡,; .. -.-:-~,~""'~"""~ 

Montserrat lngla i Torné 

La directora 

CI Santa Anna, 3-5 2" planta 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 80 88 
Fax 977 44 80 89 
http ://'N'WW. gen cat net/j usticia 

.... . . 
p ... PIItllCIC~ . . .... 



tm'R Generalitat de Catalunya 
w.Ji Dèpartament de Justícia 

Serveis Territorials 
de les Terres de l'Ebre 

.. 00295 02.0117052629 

Montserrat lngla i Torné, com a directoradels Serveis Territorials de Justícia a les 

Terres de l'Ebre, en relació al període d'informació pública de l'Edicte de 16 de 

desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 

sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de 

Catalunya. 

CERTIFICO: 

Que, durant el termini d'exposició pública de l'Edicte de 16 de desembre de 2016, 

relatiu a l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres 

segon i quart del Codi civil de Catalunya, en aquests Serveis Territorials no s'ha 

registrat cap escrit d'al· legacions interposat contra el projecte esmentat. 

I, perquè així consti, a l'efecte que pugui ser tingut en compte en la tramitació 

corresponent, signo aquest certificat, a Tortosa el diq 23 de gener de 2017. 

CI Santa Anna, 3-5 23 planta 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 80 88 
Fax 977 44 80 89 
http://www.gencat.net/justicia 

.... . . 
~ . . .... 


