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Des d’octubre de 1999, InDret, una revista electrònica trimestral i gratuïta disponible a 

http://www.indret.com i http://www.indret.cat, ha contribuït a la difusió de l’anàlisi del 

dret publicant 514 articles en castellà, català o anglès (excepcionalment també en francès i 

italià) de 202 autors pertanyents a una setantena d’institucions. A data d’avui compta amb 

set seccions editades per alguns dels juristes espanyols més destacats, amb una mitjana de 

més de 15.000 visitants mensuals i amb 3.589 subscriptors de 29 estats (vegeu les figures 1 

i 2).  

             

      

 

FIGURA 1. Informe de subscriptors.  FIGURA 2. Informe d’accessos (awstats). 
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Els manuscrits que els autors envien a InDret s’han d’ajustar al codi d’estil 

disponible a la seva web i abans de la seva publicació han de superar un procediment de 

revisió d’experts (peer review). Publicar a InDret multiplica les possibilitats que els seus 

autors siguin reconeguts a cercadors com ara Google Scholar o a webs com Scientific 

Commons o Dialnet. A més, la revista exigeix prioritat, no exclusivitat, i publica els 

originals sense retard. D’aquesta manera, ofereix als seus autors la possibilitat de tenir 

contacte amb alguns dels millors especialistes del seu àmbit i de millorar el producte abans 

d’enviar-lo a una altra publicació. Així mateix, impulsa el debat acadèmic en temes 

d’actualitat i d’altres que vénen de lluny i encara són una font de problemes teòrics i 

pràctics (vegeu Pablo Salvador Coderch, «Negre sobre Blanc», InDret, 2/2007, editorial).  

Els criteris de publicació, també disponibles al web, han estat redactats tenint en 

compte la Resolució de 17 de novembre de 2006 de la Presidència de la Comissió Nacional 

Avaluadora de l’Activitat Investigadora del Ministeri d’Educació i Ciència, que estableix 

els criteris específics en cadascun dels àmbits d’avaluació (BOE núm. 280, de 23 de 

novembre de 2006) i, en concret, els establerts al «Campo 9: Derecho y Jurisprudencia». 

Als avaluadors se’ls demana un informe motivat sobre l’acceptació, rebuig o revisió del 

treball valorant l’actualitat i interès del tema tractat, la correcció del contingut, raonament i 

desenvolupament de l’objecte, ús i cita adequats de textos legals i de jurisprudència i estil 

de redacció. Els articles acceptats es publiquen com més aviat millor, normalment, en un 

dels dos números següents a la recepció de l’original. 

La presentació de la web i l’estructura dels papers també té en compte la disposició 

normativa esmentada, l’apèndix 1 de la qual recull els criteris mínims dels mitjans de 

difusió de la investigació perquè allò publicat en qualsevol dels onze àmbits del 

coneixement sigui reconegut com d’impacte. Així, a la pàgina d’inici no només es donen 

instruccions precises als autors i s’informa sobre els criteris de publicació, sinó que els 

lectors també poden trobar la relació de membres de la revista i dades de la publicació com 

ara l’ISSN (ISSN 1698-739X). A més, l’estructura dels papers ha anat millorant 

progressivament la seva qualitat informativa i en els darrers números incorporen resums 

(abstracts), paraules clau (keywords) i títols en anglès. La secció de dret penal els publica, 

a més a més, en alemany. 

 

 

Editor executiu  Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch, Universitat Pompeu Fabra  

Dret privat  Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch, Universitat Pompeu Fabra (dir.) 

Prof. Dr. Cándido Paz-Ares Rodríguez, Universitat Autònoma de Madrid 
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Prof. Dr. Fernando Pantaleón Prieto, Universitat Autònoma de Madrid 

Prof. Dr. Miguel Virgós Soriano, Universitat Autònoma de Madrid 

Prof. Dr. Ángel Carrasco Perera, Universitat de Castella - la Manxa 

Prof. Dr. Fernando Gómez Pomar, Universitat Pompeu Fabra (dir.) 

Prof. Dr. Jesús Alfaro Águila-Real, Universitat Autònoma de Madrid 

Prof. Dr. Francisco José Garcimartín Alférez, Universitat Rey Juan Carlos de 

Madrid 

Dret català.  Prof. Dr. Joan Egea Fernández, Universitat Pompeu Fabra  

Dret de la persona 

 i família  Prof. Dr. Joan Egea Fernández, Universitat Pompeu Fabra  

   Dr. Josep Ferrer Riba, Universitat Pompeu Fabra  

Dret comparat  Prof. Dr. Miquel Martín Casals, Universitat de Girona  

Dret processal  Prof. Dr. Víctor Moreno Catena, Universitat Carlos III de Madrid 

Dr. Jesús Pintos Ager, Universitat Carlos III de Madrid 

Dret penal  Prof. Dr. Jesús María Silva Sánchez, Universitat Pompeu Fabra 

Dret constitucional Prof. Dr. Luis María Díez-Picazo, Universitat de Castella - la Manxa 

 

FIGURA 3. Consell editorial d’InDret. 

 

Un dels valors afegits d’InDret és la seva doble vessant pràctica i teòrica. InDret es 

dirigeix a tots els professionals del dret sense exclusió. Els seus articles més baixats 

inclouen articles que sistematitzen, resumeixen i comenten breument la jurisprudència i 

que són un instrument útil per als pràctics del dret, i d’altres d’un caire més doctrinal i 

dirigits, primerament, a la comunitat acadèmica. A més a més, en cadascun dels números 

d’InDret la tipologia dels papers és variada i inclou doctrina, comentaris de jurisprudència, 

actualitat i legislació i recensions. 

La revista és també un dels fòrums sobresortints a l’Estat espanyol en l’anàlisi 

multidisciplinària del dret i, assenyaladament, en l’anàlisi econòmica del dret i, a més de 

juristes, a les pàgines d’InDret publiquen economistes i sociòlegs (vegeu, per exemple, 

Gösta Esping Andersen, «Deu llibres recomanats de sociologia», InDret, 2/2003; Albert 

Carreras de Odriozola, «Deu llibres recomanats d’història econòmica», InDret, 4/2003; 

Lluís Flaquer Vilardebó, «Llei de suport a les famílies: una oportunitat perduda?», InDret, 

2/2004; Benito Arruñada, «La Llei contra la morositat comercial», InDret, 3/2004; Nuno 

Garoupa i Fernando Gómez Pomar, «Paying the Price for Being Caught: The Economics of 

Manifest and non-Manifest Theft in Roman Criminal Law», InDret, 1/2005).  

D’altra banda, InDret té molt en compte la cultura jurídica catalana i una de les 

seves seccions es dedica en exclusiva als desenvolupaments legislatius, jurisprudencials i 

doctrinals del dret català. Aquesta secció té com a llengua vehicular primera el català, i 
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com a director el doctor Joan Egea i Fernández, catedràtic de Dret Civil de la Universitat 

Pompeu Fabra, que ha publicat ja trenta-quatre articles des del gener de 2003.  

L’equip d’InDret compta amb la col·laboració de partners tecnològics de primer 

nivell. El disseny web és a càrrec de La Mosca (www.lamosca.com). Des del seu 

naixement, InDret ha canviat de disseny quatre vegades per a adaptar-lo a l’ampliació dels 

seus continguts i a les tecnologies més capdavanteres. Actualment, el disseny facilita la 

navegabilitat i subratlla el caràcter autònom de les seccions amb lleus variacions 

cromàtiques. 

 
 

 

FIGURA 4. Detall del web www.indret.com o www.indret.cat.  

 

La configuració i el manteniment de la intranet són a càrrec d’INTE, SL 

(www.inte.es), una empresa capdavantera de consultoria d’Internet. La intranet permet la 

gestió directa per part dels coordinadors d’InDret tant de l’edició dels articles, com de les 

llistes de distribució o les estadístiques. 

En l’aspecte tècnic, els reptes de futur són, d’una banda, l’elaboració d’una plantilla 

electrònica que faciliti als autors el seguiment del Llibre d’estil i a l’equip de redacció 

l’edició dels originals i, de l’altra, la millora del sistema d’estadístiques, per a incloure un 

doble filtre d’accés a resums i articles, d’una manera semblant a com ho fa la Social 

Science Research Network (SSRN) (www.ssrn.com). 
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InDret és una revista d’accés i subscripció gratuïts i no seria possible sense l’ajuda 

financera sostinguda de la Universitat Pompeu Fabra, el Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Ciència 

del Govern d’Espanya. 
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