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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justfcia 
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
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INFORME DE VALORACIÓ DE L'INFORME JURÍDIC FINAL DE L'ASSESSORIA 
JURÍDICA EMÈS EL 20/02/2018 SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE 
MODIFICACIÓ DEL LLIBRE QUART DEL CODI CIVIL DÈ CATALUNYA PER TAL DE 
GARA.NTIR LA IGUAL TAT DE DRETS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT SENSORIAL 

L'Assessoria Jurídica va emetre l' Informe jurldlc final en data 20 de febrer de 2018 de 
valoració del text de l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart de l Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la Igualtat de drets I la no discriminac ió de les persones amb 
discapacltat sensorial amb les darreres modificacions acompanyat d'una memòria de les 
observacions i al·legacions presentades en els tràmits de consulta de l'Avantprojec te de 
llei, documents que es van ser tramesos a l'Assessoria en data 9 de febrer de 2018. 

En l'esmentat Informe fina l es posa de manifest que l'expedient de tramitació de 
l'Avantprojecte de llei conté e ls certificats dels Serveis T erritorials del Departament de 
.Justfcia de Tarragona, Girona i les Terres de l'Ebre, de conformitat amb els quals no s'ha 
presentat cap al·legacló durant el període d'informació pública de I'Avant~ojecte de llei. 
Tanmateix, s'indica que no hi consta el certificat dels Serveis Territ~rials de Lleida i que, 
per tant, cal esmenar aquesta maneança. 

Amb aquest objectiu d'esmena, la unitat impulsora ha sol·licltat el certificat pertinent als 
Serveis Territorials de Lleida, el qual ha estat expedit i remès a la Direcció General de Dret 
i d 'Entitats .Jurldiques en data 21 de febrer de 2018. L'esmentat document, que certifica 

·que no s'ha rebut cap al·legació durant el _període d'informació pública de l'Avantprojecte 
de llei de modificació del llibre quart dei·Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat 
de drets I la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ha estat 
incorporat a l'expedient de l'Avantprojecte de llei. 
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