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Mm Generalitat de Catalunya 
llUM Departament de Justlcia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

ll·lm. Sr. Joan Carles Ollé i Favaró 
Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya 
CI Notariat, 1 · 
08001 Barcelona 
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En el procediment de tramitació de. l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la lgualta_t de drets I la no d iscriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial, us envio, adjunta, la proposta d 'aquest Departament 
de Justfcla 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 de la Lle_i 13/2008, de 5 de novembre, d~ la Presidència de la 

Generalitat i del G overn. 

Aixi 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 Jurldiques (c . Pau Claris, 8 1 , 0801 O Barcelona}. 

Atentament, 
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