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Europa Press        27/05/2007 
 

Mor a Barcelona el jurista Josep Maria Puig-Salellas 
als 83 anys 

 

El jurista Josep Maria Puig-Salellas, membre numerari de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha mort avui a Barcelona 
als 83 anys després de travessar una delicada situació de 
salut per problemes de ronyó i de cor els últims anys, 
segons ha informat a Europa Press un portaveu de l'institut. 

Puig-Salellas (Girona, 1924) era llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona (UB) i va guanyar les oposicions a 
notari el 1953. De fet, després d'haver exercit de notari a 
Barcelona, el 1970, es va convertir en degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya des del 1975 al 1980. 

 

El jurista era membre de l'Acadèmia de Jurisprudència de 
Catalunya, de l'Acadèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres i de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, també va exercir de 
president del Consell Social de la Universitat de Barcelona 
entre els anys 1986 i 1999. 

 

Des del 1988, Puig-Salellas, especialitzat en Dret Civil i 
Mercantil, era membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials de l'IEC, per a qui va elaborar un dictamen sobre la 
constitucionalitat de l'Estatut, abans de ser sotmès a 
referèndum per la població. 

 

El cos del mort quedarà fins demà al tanatori de les Corts 
de Barcelona i està previst per al dimarts l'enterrament i el 
funeral a l'Església de Sarrià. 

 



La Vanguardia     28/05/2007 

 



Tribuna Catalana     28/05/2007 

Mor el jurista Josep Maria Puig-Salellas  
 

28/05/2007 · Barcelona 
 
El jurista Josep Maria Puig-Salellas, 
membre numerari de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), ha mort a Barcelona als 
83 anys després de travessar una 

delicada situació de salut per problemes de ronyó i de cor 
els últims anys.  
 
Puig-Salellas (Girona, 1924) era llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona (UB) i va guanyar les oposicions a 
notari el 1953. De fet, després d'exercir de notari a 
Barcelona, el 1970, es va convertir en degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya del 1975 al 1980.  
 
El jurista va ser membre de l'Acadèmia de Jurisprudència 
de Catalunya, de l'Acadèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres i de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, també va exercir de 
president del Consell Social de la Universitat de Barcelona 
entre el 1986 i el 1999.  
 
Des del 1988, Puig-Salellas, especialitzat en Dret Civil i 
Mercantil, era membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials de l'IEC. Destaca l'elaboració de l'Informe de 
l'Institut d'Estudis Catalans al Parlament de Catalunya 
sobre la reforma de l'Estatut'  



El Periódico- Digital 27/05/2007 

Fallece en Barcelona el jurista Josep Maria Puig-Salellas  
 
El jurista Josep Maria Puig-Salellas, miembro numerario del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), ha fallecido en Barcelona a los 83 años 
después de atravesar una delicada situación de salud por 
problemas de riñón y de corazón los últimos años, según ha 
informado un portavoz del instituto.  
 
Puig-Salellas (Girona, 1924) era licenciado en Derecho por la 
Universitat de Barcelona (UB) y ganó las oposiciones a notario en 
1953. De hecho, tras ejercer de notario en Barcelona, en 1970, se 
convirtió en decano del Colegio de Notarios de Catalunya de 1975 
a 1980.  
 
El jurista fue miembro de la Academia de Jurisprudencia de 
Catalunya, de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya. 
Asimismo, también ejerció de presidente del Consejo Social de la 
Universitat de Barcelona entre 1986 y 1999.  
 
 
Desde 1988, Puig-Salellas, especializado en Derecho Civil y 
Mercantil, era miembro de la Sección de Filosofía y Ciencias 
Sociales del IEC, para quien elaboró un dictamen sobre la 
constitucionalidad del Estatut, antes de ser sometido a referendo 
de la población. 
 
El cuerpo del fallecido permanecerá hasta mañana en el Tanatorio 
de Les Corts de Barcelona y está prevista para el martes la 
celebración del entierro y el funeral en la Iglesia de Sarrià. 
 



La Vanguardia     28/05/2007 

 



Vilaweb     27/05/2007 

Es mor el notari Josep Maria Puig-Salellas 
 
Era membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans 
 
El notari Josep Maria Puig-Salellas, membre numerari de 
l'Institut d'Estudis Catalans, es va morir ahir a Barcelona, 
als vuitanta-tres anys. Des de feia temps, tenia problemes 
de cor i de ronyó. Puig-Salellas, llicenciat en dret per la 
Universitat de Barcelona, havia estat degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya del 1975 al 1980. També havia estat 
membre de l'Acadèmia de Jurisprudència, de l'Acadèmia de 
Ciències Econòmiques i de la Comissió Jurídica de la 
Generalitat. 
 
De l'activitat de Puig-Salellas com a membre del IEC 
destaca l'elaboració de  
l'Informe de l'Institut d'Estudis Catalans al Parlament de 
Catalunya sobre la  
reforma de l'Estatut' (pdf) i aquest anàlisi del 
reconeixement dels drets històrics. 



ACN     27/05/2007 

Mor Josep Maria Puig Salellas, especialista en dret 
civil i mercantil i membre de l'Institut d'Estudis 
Catalans  
 
Josep Maria Puig Salellas, especialista en dret civil i 
mercantil i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ha mort 
aquest diumenge a Barcelona. Josep Maria Puig Salellas va 
néixer a Girona el 1924. 



EFE     27/05/2007 

Mor el jurista Josep Maria Puig-Salellas als 83 anys  
 
Barcelona, 27 maig (EFE).- El jurista Josep Maria Puig-
Salellas ha mort a l'edat de 83 anys, segons que ha 
informat avui l'Institut d'Estudis Catalans del que era soci 
numerari. 
 
El funeral per Puig-Salellas, que patia problemes de ronyó i 
cor, se celebrarà dimarts que ve a l'església de Sarrià de 
Barcelona. 
 
Josep Maria Puig-Salellas va ser un dels més eminents 
notaris de Catalunya i va ser degà del seu col·legi 
professional des de 1975 a 1980. 
 
Va ser membre de l'Acadèmia de Jurisprudència de 
Catalunya, de la de Ciències Econòmiques i Financeres i de 
la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. 
 
Especialitzat en dret civil i mercantil, Puig-Salellas va 
elaborar un dictamen sobre la constitucionalitat del nou 
Estatut de Catalunya, abans que el text fora sotmès a 
referèndum. 
 
Per a Puig Salellas, el nou Estatut obria el camí per al 
desenvolupament futur dels drets històrics de Catalunya 
sobretot en matèria fiscal. EFE 
 



La Vanguardia - digital        27/05/2007 
 

Fallece el jurista Josep Maria Puig-Salellas a los 83 
años 
 
Barcelona. (EUROPA PRESS).- El jurista Josep Maria Puig-
Salellas, miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), falleció hoy en Barcelona a los 83 años después de 
atravesar una delicada situación de salud por problemas de 
riñón y de corazón los últimos años, según informó a 
Europa Press un portavoz del instituto. 
 
Puig-Salellas (Girona, 1924) era licenciado en Derecho por 
la Universitat de Barcelona (UB) y ganó las oposiciones a 
notario en 1953. De hecho, tras ejercer de notario en 
Barcelona, en 1970, se convirtió en decano del Colegio de 
Notarios de Catalunya de 1975 a 1980. 
 
El jurista fue miembro de la Academia de Jurisprudencia de 
Catalunya, de la Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras y de la Comisión Jurídica Asesora de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Asimismo, también ejerció de presidente del Consejo Social 
de la Universitat de Barcelona entre 1986 y 1999. 
 
Desde 1988, Puig-Salellas, especializado en Derecho Civil y 
Mercantil, era miembro de la Sección de Filosofía y Ciencias 
Sociales del IEC, para quien elaboró un dictamen sobre la 
constitucionalidad del Estatut, antes de ser sometido a 
referéndum de la población. 
 
El cuerpo del fallecido permanecerá hasta mañana en el 
Tanatorio de Les Corts de Barcelona y está prevista para el 
martes la celebración del entierro y el funeral en la Iglesia 
de Sarrià. 



PR Catalunya        27/05/2007 
 

El jurista de 83 anys d’edat  Josep Maria El Puig-
Salellas, membre numerari del Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), ha mort avui a Barcelona després de 
travessar una delicada situació de salut. 
 
Es previst que el soterrament tingui lloc dimarts després del 
funeral que s’oficiarà a l’Església de Sarrià.   
 
Puig-Salellas era llicenciat en Dret per la Universitat de 
Barcelona (UB) i va guanyar les oposicions a notari en 1953 
convertint-se  convertir en degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya de 1975 a 1980.  
 
El jurista va ser membre de l'Acadèmia de Jurisprudència 
de Catalunya, de l'Acadèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres i de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Entre 1986 i 1999 va exercir  de president del Consell 
Social de la Universitat de Barcelona.  I des de  l’any 1988, 
com a especialista en Dret Civil i Mercantil, era membre de 
la Secció de Filosofia i Ciències Socials del IEC, per a qui va 
elaborar un dictamen sobre la constitucionalitat del Estatut, 
abans de ser sotmès a referèndum de la població 



Telenotícies.com        27/05/2007 
 

Mor als 83 anys el jurista Josep Maria Puig Salellas 
 
 
El prestigiós jurista Josep Maria Puig Salellas, una de les 
personalitats més destacades del país en matèria de dret i 
llengua, ha mort aquest diumenge a Barcelona. Nascut a 
Girona el 1924, Puig Salellas va ser el degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya, membre de l'Acadèmia de 
Jurisprudència de Catalunya i també de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya. Especialista en 
Dret Civil i Mercantil, formava part de l'Institut d'Estudis 
Catalans i era conseller de l'Institut d'Estudis Autonòmics. 
 



Yahoo news 27/05/2007 

Mor a Barcelona el jurista Josep Maria Puig-Salellas als 83 anys 
 

BARCELONA, 27 DE MAIG (EUROPA PRESS) - El jurista Josep 
Maria Puig-Salellas, membre numerari de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), ha mort avui a Barcelona als 83 anys després de 
travessar una delicada situació de salut per problemes de ronyó i de 
cor els últims anys, segons ha informat a Europa Press un portaveu 
de l'institut. 
Puig-Salellas (Girona, 1924) era llicenciat en Dret per la Universitat 
de Barcelona (UB) i va guanyar les oposicions a notari el 1953. De 
fet, després d'haver exercit de notari a Barcelona, el 1970, es va 
convertir en degà del Col·legi de Notaris de Catalunya des del 1975 
al 1980. 

El jurista era membre de l'Acadèmia de Jurisprudència de 
Catalunya, de l'Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, també va exercir de president del Consell Social de la 
Universitat de Barcelona entre els anys 1986 i 1999. 

Des del 1988, Puig-Salellas, especialitzat en Dret Civil i Mercantil, 
era membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC, per 
a qui va elaborar un dictamen sobre la constitucionalitat de l'Estatut, 
abans de ser sotmès a referèndum per la població. 

El cos del mort quedarà fins demà al tanatori de les Corts de 
Barcelona i està previst per al dimarts l'enterrament i el funeral a 
l'Església de Sarrià. 
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