
PRESENTACIÓ

El Codi civil de Catalunya ha de ser una realitat d’aquí a pocs anys. La 
creació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (Decret 13/2000, de 10 de
gener) i el Projecte de la primera llei del Codi civil de Catalunya (BOPC núm.
280, de 8 d’abril de 2002) constitueixen les fites inicials del que ha de ser el text
que reculli la part més important del dret civil del nostre país.

La REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT neix d’una iniciativa de la Societat
Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i es realitza amb
el suport de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta nova revista, amb una periodicitat semestral, té com a objectius l’es-
tudi, la presentació i la discussió del dret privat de Catalunya. És evident que la
fase actual de codificació del nostre dret civil ha constituït el detonant d’aques-
ta iniciativa. L’ocasió, però, no ha d’ocultar la necessitat de fons: que el nostre
dret privat disposi d’un fòrum estable de discussió i difusió que permeti el seu
coneixement, la seva renovació i el seu desenvolupament. El contingut de la re-
vista no ha de limitar-se, però, al dret català; poden tenir-hi cabuda treballs so-
bre drets d’altres comunitats o estats que, directament o indirecta, resultin d’in-
terès per a la comunitat jurídica catalana.

La REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT ha de ser una revista d’investiga-
ció de qualitat, amb un procés de selecció dels originals rigorós. És evident,
però, que si el nivell científic de la revista ha de ser molt alt, això no ha de
constituir un obstacle per a què el públic al qual s’adreci sigui tan ampli com
sigui possible: tots els investigadors, professionals i les persones interessades
en el dret privat de Catalunya. Amb aquesta finalitat, la revista s’estructura en
les seccions següents: Estudis, dedicada a l’anàlisi en profunditat de la legisla-
ció catalana, sense renunciar a tractar temes legals d’altres comunitats o estats
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que directament o indirecta puguin interessar als juristes catalans; Pràctica ju-
rídica, dedicada a l’estudi sistemàtic de temes amb un vessant pràctic imme-
diat; Jurisprudència, que s’ocuparà de l’estudi de les línies bàsiques de les re-
solucions dels tribunals de Catalunya; Recensions, en la qual es donarà compte
detallat de les obres d’edició recent sobre els temes relacionats amb la publi-
cació; i Miscel·lània, amb la finalitat complementària d’informar i de ressenyar
tesis doctorals, congressos, conferències o altres activitats que puguin resultar
d’interès.

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics i l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la col·la-
boració de les àrees de dret civil de les universitats catalanes, tenen la satisfacció
d’oferir la REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT al món jurídic català amb la vo-
luntat de servir als estudiosos del nostre dret. 

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, per la seva banda, considera que
amb aquesta publicació i amb la Revista de Dret Històric Català, que es va pu-
licar l’any passat per primera vegada, complementa la seva finalitat de conrear
l’estudi i la investigació del dret en general i d’una manera especial el dret cata-
là, la difusió del seu coneixement i la publicació de treballs relacionats amb aques-
ta matèria.

Josep M. Mas i Solench
President de la Societat Catalana

d’Estudis Jurídics

JOSEP M. MAS I SOLENCH
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