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Als territoris de parla catalana s’entengué per dret civil, en el sentit precís del mot, el
romà justinianeu rebut en tota la seva amplitud. Després dels decrets de Nova Planta
(1707-1716), a les illes Balears i al Principat hom conservà el dret civil propi, mentre
que al País Valencià fou abolit i substituït pel castellà. Al segle XIX, el concepte de dret
civil es limità a les institucions de dret privat no mercantils. Posteriorment, el dret civil
català, en tant que dret privat general (en relació amb els diferents drets especials que
progressivament se n'han separat: mercantil, del treball, etc) i comú (tota vegada que
n'és la seva base) se circumscriví, en exclusivitat o en l’essencial, a la persona, la
família, les relacions patrimonials i la successió hereditària. Bé que privat de
desenvolupament i actualització, durant el franquisme hom elaborà la Compilació del
dret civil especial de Balears i la Compilació del dret civil especial de Catalunya.
Després del franquisme, a Catalunya hom recuperà el dret civil propi amb l'elaboració
del Codi Civil de Catalunya (2002-15).
Al 1920 es visqué un acte de protesta per l’actuació del Tribunal Suprem espanyol vers
el dret civil català. La resposta de l’Acadèmia fou seguida per entitats i organitzacions,
entre elles l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Aquest document que us presentem
n’és la carta d’agraïment que van fer arribar.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït ” Adhesió al moviment de protesta contra l’actuació del Tribunal Suprem
respecte del dret civil català”.
Data: 1 de maig de 1920
Volum i suport: 1 pàgina, en paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Història del productor(s): Es funda el 6 de juny de l’any 1840, en un moment de
restabliment de moltes institucions acadèmiques nascudes en el segle anterior, i dins
el marc de recuperació de la consciència nacional, de ressorgiment cultural i científic i
de la febre legislativa fruit de les revolucions burgeses. Tanmateix, els seus
antecedents cal cercar-los en l’Acadèmia de Jurisprudència Theórico-práctica de
Barcelona, establerta el 22 de gener de 1777 per Carles III, a petició de quatre
advocats barcelonins, concretament Francesc Estalella, Miquel Solà, Vicenç Domènec
i Joan Salvat.
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Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Agraïment enviat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Barcelona, iniciadora de la protesta enfront de l’actuació del Tribunal Suprem espanyol
respecte de l’aplicació i pretesa unificació dels diversos codis civils espanyols.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació permanent
en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Consulta lliure.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable pels
usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 3 de gener de 2020.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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