
PRIMER CONGRÉS DE DRET CIVIL CATALÀ: «EL DRET 
PATRIMONIAL EN EL FUTUR CODI CIVIL DE CATALUNYA»

Els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2001 es va celebrar, a la Facultat de Cièn-
cies Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el Primer Congrés de Dret Ci-
vil Català: «El Dret Patrimonial en el Futur Codi Civil de Catalunya». Tal com
el seu nom indica, el Congrés va tenir com a objecte d’estudi la nova regulació
catalana en matèria de dret patrimonial, amb una visió de present —les lleis ja
aprovades pel Parlament de Catalunya—, però també amb una visió de futur, més
o menys immediat —les lleis en fase de projecte o en preparació, el futur Codi
civil de Catalunya i l’harmonització del dret europeu. Es pretén que aquest con-
grés no sigui una fita aïllada, sinó que tingui una continuïtat que permeti seguir
el desenvolupament del dret civil català, amb la perspectiva del futur Codi civil
de Catalunya.

Distribuït en quatre sessions al llarg dels tres dies, en el Congrés —que va
ésser inaugurat per l’Honorable Senyor Josep-Delfí Guàrdia Canela, conseller
de Justícia— es van tractar i debatre els temes següents:

a) El dret patrimonial català en el futur Codi civil de Catalunya.
b) L’accessió i la cessió de solar per obra futura.
c) Les immissions.
d) Els drets reals de superfícies.
e) El dret patrimonial europeu i les institucions patrimonials comparades.
f) La propietat horitzontal i les urbanitzacions privades.
g) Els drets voluntaris d’adquisició.
h) Els drets reals de servitud i l’usdefruit.
i) Els drets reals de garantia: hipoteca, penyora i dret de retenció.
El text de les ponències i les comunicacions presentades, totes d’un nivell

elevat, ha estat publicat en dos volums de la revista La Notaria, dedicats mono-
gràficament al Congrés: el número 9-10/2001, corresponent als mesos de setembre
i octubre, i el número 11-12/2001, corresponent als mesos de novembre i des-
embre.

El Congrés ha gaudit del ple suport del món jurídic català, a un triple nivell:
a) Pel que fa als ponents i comunicants, amb la intervenció de més de cin-

quanta persones, entre ponents, comunicants i moderadors de debats.
b) Pel que fa als participants, amb més de cent cinquanta persones inscrites.
c) Pel que fa a les institucions locals, amb la col·laboració de la Universitat

Rovira i Virgili, dels col·legis d’advocats, de notaris, de registradors i d’admi-
nistradors de finques, i, especialment, del Departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya, per mitjà de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
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