
 
 

Punts de millora 
 
 

El gener de 2010, InDret celebrarà el seu desè aniversari. Les revistes –escrigué famosament 
Richard POSNER– no són organismes vius i, per tant, els seus aniversaris són poc 
significatius. Però els equips humans que venim fent possible InDret, complim anys, una de 
les raons per què qui subscriu aquest editorial anuncia, amb emoció propera al goig, la seva 
pròxima retirada com a editor executiu: el 2010 un equip renovat s’haurà de fer càrrec de la 
tasca d’editar aquesta e-revista durant la seva segona dècada.   
 
Els resultats són satisfactoris: en menys de deu anys, InDret s’ha convertit en la primera 
revista electrònica de Dret en llengua espanyola; compta amb més de 4.000 subscriptors de 
vint països; és, a data d’aquest editorial (15 de juliol de 2009) el primer “InDret” dels 
451.454 que apareixen en l’algoritme de Google; els articles dels seus vuit darrers números 
s’han incorporat amb èxit a SSRN1; i ha comptat i compta amb un equip universitari 
formidable2.    
 
Nogensmenys, l’autocomplaença sempre és letal: InDret pot millorar en bastants punts. 
Així, per mencionar els més rellevants, la revista satisfà amb 34 dels 36 criteris de Latindex, 
però s’ha d’incrementar el grau de compliment de cadascun. Per exemple, InDret va ser 
una de les primeres revistes de Dret espanyoles que instaurà la pràctica de peer review i en 
els últims quatre números ha rebutjat publicar 22 articles3. Però InDret, d’ençà dels seus 
orígens centrat en el dret civil de danys, ha crescut moltíssim i ara compta amb set 
especialitats. No totes segueixen la mateixa rutina de revisió d’articles, entre d’altres raons, 
per la diversitat de paradigmes culturals als quals se senten més properes. La nostra tasca 
comuna és ara millorar i harmonitzar els procediments de revisió. No us sorprengueu 
col·laboradors i amics si el nombre de rebutjos s’incrementa en els propers números, tot i 
que la nostra vocació és millorar, mai marginar.    
                                                 
1 Entre d’altres, pel seu elevat nombre de descàrregues (data de consulta 30 de juny de 2009), destaquen: 
Ignacio SANCHO GARGALLO, “Ejercicio privado de las acciones basadas en el derecho comunitario y 
nacional de la competencia”, InDret 1/2009 (94 descàrregues); Sthatis BANAKAS, “Liability for Contractual 
Negotiations in English Law: Looking for the Litmus Test”, InDret 1/2009 (39 descàrregues); i Fernando 
GÓMEZ POMAR, “The Harmonization of Contract Law through European Rules: a Law and Economics 
Perspective", InDret 2/2008 (34 descàrregues). 
 
2 Ariadna Aguilera, Laura Alascio, Begoña Arquillo, Mireia Artigot, Albert Azagra, Maria Camí, Jordi 
Carrasco, Maitane de la Peña, Ingrid Fabián, Raquel Fabián, Esther Farnós, Antonio Fernández, Oliver 
García, Carla Gasch, Marian Gili, Carlos Gómez, Álvaro Luna, Ignacio Marín, Rosa Milà, Magalí Riera, 
Miguel Ángel Roig, Antoni Rubí, Juan Anotonio Ruiz, Carlos Alb. Ruiz, José Piñeiro, Pablo Ramírez, Sonia 
Ramos, Víctor Sánchez, Joan Carles Seuba i Oriol Tusell. 
 
3 D’un total de 122 treballs rebuts, un 18%. 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368121
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368121
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368208
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371515
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371515


 
Començava aquest editorial parlant de l’equip humà que fa possible InDret i preanunciant 
la meva retirada com a editor executiu. L’acabo donant les més efusives gràcies a Rosa Milà 
i Ignacio Marín, els quals han estat a primera línia durant els primers anys. Ara Rosa Milà 
emprèn l’última singladura de la seva tesi doctoral i Ignacio Marín viatja als Estats Units 
per fer el mateix. Per tant els tres seguirem els nostres propis camins. Però sempre ens 
quedarà InDret.  
 
Pau Salvador Coderch.  
 
 

 
 

 


