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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7458-20.9.2017 

CVE-DOGC-A-17256076-2017 

== 
EDICTE de 13 de setembre de 2017, pel qual se sotmet a Informació pública l 'Avantprojecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la Igualtat de drèts I la. no 
discriminació de les persones amb dlscapacltat sensorial. 

El Departament de Justlcla ha elaborat l'Avant-projecte de llei de mod ificació del llibre quart del Cod i civil de 
Catalunya per tal de garantir la Igualtat de drets I la no discriminació de les persones amb dlscapacltat 
sensorial. 

Amb la fina litat dc donar participació a la ciutadania en el procés d 'elabor<J CIÓ de l'Avant-projecte 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 ~eneralltat I del Govern, durant el te rmini de quinze d ies hàbils a comptar de 
l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Ofic1al de la Generalitat de Catalunya, per tal 
d'examinar el dit Avant-projecte de llei I formular-hifes al·legéicions i les observacion s que es considerin 
oportunes. 

L'Avant-projecte de llei I la documentació complementària es poden exam inar a la pàgina w eb del Departament 
de Justíc ia , http ://justlcla.gencat.cat i, en hores d'oficina, a l'Oficina d'Atencl6 Ciutadana d e la seu central del 
Departame nt de Justícia (c. Pau Claris, 81, p lanta baixa, 08010 Barcelona) I a ls Serveis Territorial s d e Girona 
(pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida ( c . Sant Martí, 1 , 25004 Lleida), Tar ragona (c. San t Antoni Maria 
Claret, 17, 43002 Tarragona) I les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, 1 , 43500 Tortosa). 

Barcelona, 13 de setembre d e 2017 

Adrià Comella I Carnlcé 

Secretari general 

(17. 2 56.076) 

tSSN 1908-~0X 

Ooc.original signat per. 
CPISR-1 C Oliver Garcia MuMoz 
02103/2018 

hCip://WNW.gencnt.C4Vdogc 

Original electrònic I Còpia autèntica 

CODI SEGÚR DE VERIFICACIÓ 

ll~lnllmnn IIDim~IID~IIIlm~IIIDIII lliJiffiDIIIIJIII 
035U85YL2TE2PE2L T57GIV8WKYTOVB6G 

Data creació cópia: 
02103/2018 

Data caducitat còpia: 
02/03/2021 

Pàgina 12 de 49 


