
 

 

CONFERÈNCIA: 

 

“LA PROTECCIÓ JURÍDICA DE L’HERÈNCIA DIGITAL”  

 

Què passa amb els nostres béns digitals quan es perd la vida? A part de 

decidir a qui es deixen els béns materials en herència, actualment, també 

s’ha de decidir qui i com s’administrarà l’herència digital: correus 

electrònics, fotografies i documents al núvol, contrasenyes, xarxes socials, 

col·leccions de música... 

 

DIA: Dimecres 17 de juliol de 2019 

HORA: de les 18:00 h a 20:00 hores. 

LLOC: Sala de formació Col·legi d’Advocats de Vic (places limitades) 

 

P O N E N T  

 

Sr. MARC REMOLÀ, advocat, soci cofundador i Corporate legal manager del 

start up legal i tecnològica www.testamenta.com, empresa líder en el 

mercat en la realització del testament online i inventors del Testament 

solidari.  

Responsable de la divisió de gestió d'herències Omnium legal Advocats. 

Ponent en aquesta matèria al “Congreso de l'Advocacia Espanyola” 

celebrat a Valladolid el maig de 2019.  
  

 

P R O G R A M A  

 
 

En la ponència, s’intentarà determinar, en primer lloc, el concepte 

d'herència digital i establir-ne el seu contingut (concepte i objecte), així 

com els diferents o possibles tipus de "béns digitals" que la poden integrar. 

 

També es farà un anàlisi de la legislació que afecta o desenvolupa 

l'herència digital, tant a nivell estatal com de legislació catalana, i en 

especial del Projecte de Llei de LOPD i la Llei10/2017,  i els mecanismes de 

protecció que les mateixes contemplen de protecció de l'herència digital i 

voluntats digitals, fent un comentari sobre el Registre de Voluntats Digitals i 

STC 7/2019, de 19 de gener. 

 

http://www.testamenta.com/


 

Tractament de la disposició addicional Primera de la llei 10/2017 relativa a 

la mediació en les voluntats digitals. 

 

 
P R E U  

• Preu col·legiats: 15 € 

 

• Preu no col·legiat: 20 € 

 

 

T E R M I N I S  I N S C R I P C I Ó  

 

 El termini s’acaba el 16 de juliol a les 14.00h o a l’exhaurir les places. 


