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20.Escrit de resposta de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), 
de data 6 de febrer de 2017. 



Sambola Cabrer, Francisco Javier 

De: 
Enviat: 
Per a: 

Afe: 

Tema: 

Francitorra de Font, Carleta 
dimarts, 7 de febrer de 2017 8:36 
BUSTIA JU ASSESSORIA JURIDICA; Garcia Rajo, Carles Miquel; Gonzalez Aguda, 
Maria AdeiCiida; Sambola Cabrer, Francisco Javier 
Bernadí Gil, Xavier; Capdevila Ponce, Gemma; BUSTIA JU DGDEJ Secretaria; Esteve 
García, Gisela; Baez Jimenez, Emma 
RV: IDESCAT voluntats digitals 

Importància: Alta 

Benvolguts, 

Us adjunto la resposta de I'IDESCAT, rebuda per e-mail, sobre l'Avantprojecte de llei sobre voluntats 
digitals i de m.odificació dels llibres segon i quart del Cc de Catalunya, en la qual no fan cap observació 
al text normatiu, per tal que s'adjunti a l'expedient. 

Cordialment, 

Caria Francitorra 

De: Cristina Rovira Trepat <crovira@idescat.cat> 
Data: 6 de febrer de 2017, 16:07:10 CET 
Per a: "Capdevila Ponce, Gemma" <gemma.capdevila@gencat.cat> 
Tema: RE: IDESCAT voluntats digitals 

Benvolguda, 

Gràcies per fer-nos arribar l'avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del CC de Catalunya. Consultats els nostres Serveis 
jurídics no ens han fet arribar cap proposta de modificació. 

D'altra banda, pel que fa les recomanacions estadístiques és important que en els 
formularis que han d'emplenar els ciutadans amb les seves dades es tingui en compte la 
normalització i la utilització de codis i formats estàndard en les variables com la data de 
naixement, l'adreça postal, la nacionalitat, la professió o el nivell d'estudis. 

En aquest sentit us agrairem que ens mantingueu informats del desenvolupament 
reglamentari de la norma, en relació a aquests aspectes de normalització. 

Ben cordialment, 

~,J. 
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Cristina Rovira Trepat 
Subdirectora general de Producció i Coord inació 

Via Laietana, 58 I 08003 Barcelona I Telèfons 935 573 000 (general) i 935 573 005 (directe) 
crovira@idescat.cat I http://www.idescat.cat I twitter.com/idescat 

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, 
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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. 

De: Capdevila Ponce, Gemma [mailto:gemma.capdevila@gencat.cat] 

Enviat: dimecres, 1 I febrer I 2017 10:36 

Per a: Cristina Rovira Trepat <crovira@idescat.cat> 

Tema: RV: IDESCAT voluntats digitals 

Gemma Capdevila Ponce 
Subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

Pau Claris 811 08010 Barcelona I 93 316 44 19 
gemma.capdevila@qencat.cat 1 www.gencat.cat/justicia 

De: Esteve García, Gisela 
Enviat: dimecres, 1 de febrer de 2017 10:16 
Per a: Capdevila Ponce, Gemma 
Tema: IDESCAT voluntats digitals 

Adjunto l'escrit que vam trametre a I'IDESCAT. 

Gisela 
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