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Professor titular de Dret Administratiu  

de la Universitat Carlos III de Madrid

Régimen básico de las viviendas 
protegidas
Ramón TeRol Gómez

Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 
2012

Sobre la base de la necessària anàlisi de la intervenció 
administrativa en els anomenats habitatges protegits 
des dels inicis del passat segle fins arribar a la vigent 
Constitució de 1978, la nova i excel·lent obra del 
professor Terol Gómez s’atura, en primer lloc, en 
l’examen del contingut i l’abast del “dret a un 
habitatge digne i adequat”, que recull l’article 47 del 
text constitucional.

Però, com fa molt bé l’autor, el règim actual de 
l’habitatge protegit entre nosaltres no es pot quedar 
només en aquesta certament important perspectiva 
atinguda als drets socials o de prestació que ofereix la 
norma suprema, ja que requereix també, a continua-
ció, aturar-se a conèixer el complex sistema normatiu 
creat al seu voltant com a resultat de la distribució de 
competències entre les diferents instàncies territorials 
de poder per obra de la mateixa Constitució.

En aquest ordre de consideracions, i al costat de 
l’exploració del paper que correspon a les administraci-
ons locals, potser cal destacar tant l’escrutini que fa el 
professor Terol Gómez sobre la normativa dictada per 
totes i cadascuna de les comunitats autònomes, com, 
per descomptat, de la jurisprudència constitucional re-
caiguda sobre la matèria, on s’insisteix particularment 
en la important sentència del Tribunal Constitucional 
152/1998, de 20 de juliol.

Així les coses, el lector de l’obra arriba a conèixer de 
manera minuciosa el règim bàsic de l’habitatge prote-
git, que comprenent el molt conegut supòsit dels de-
nominats habitatges de protecció oficial, compon tot 
un sistema d’elements comuns on cal destacar, entre 
d’altres, la concessió de certs beneficis per a la seva 
construcció o adquisició fent-les més assequibles, i, al-
hora, i com a lògica contrapartida, de determinades 
limitacions en les condicions d’una venda ulterior. In-
vestigació que l’autor remata i completa amb la inda-

gació del dret sancionador i amb les íntimes relacions 
que l’ordenació dels habitatges protegits té amb l’ur-
banisme.

Més en particular encara, aquesta impor-
tant monografia completa l’estudi dels habi-
tatges protegits amb un rigorós estudi del vi-
gent Pla estatal d’habitatge i rehabilitació. 
Finalment, cal apuntar que el llibre compta amb un 
molt notable pròleg del catedràtic José Luis Piñar 
Mañas on se’ns introdueix de manera sàvia en el seu 
contingut, i, així mateix, té una relació temàtica de la 
jurisprudència citada que facilita, juntament amb la re-
ferència de la bibliografia manejada, el treball de recer-
ca dels possibles interessats en aquest important sector 
de la realitat social i, per tant, del dret.

La potestad sancionadora de los entes 
locales
maRiano Baena del alcázaR

IVAP/Fundació Democràcia i Govern 
Local, Oñati, 2011

La potestat sancionadora de les administracions 
públiques i, en particular, la seva atribució a les entitats 
locals, és una matèria de constant actualitat.

Amb el seu habitual rigor i mestratge, aquest llibre 
del professor Baena del Alcázar afronta amb èxit l’exa-
men tant de la seva sempre complexa vinculació amb 
el dret penal, com del seu exercici pels ens locals.

En efecte, a partir de la noció de potestat elaborada 
per la doctrina des dels temps de Santi Romano, l’estu-
di s’atura, amb particular detall, en l’examen de dues 
qüestions fonamentals.

D’una banda, s’analitza el règim i fonament de la 
potestat sancionadora local, incloent l’important tema 
de la potestat originària, així com el de la seva possible 
atribució de manera derivada a altres organitzacions 
locals diferents del municipi.

Per a tot això es descendeix en la meticulosa inda-
gació de les regles que resulten de la Constitució, de 
la legislació de règim local i, en fi, de la Llei 30/1992, 
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de 26 de novembre, i del seu Reglament de desplega-
ment.

I, d’altra banda, el llibre examina després la regu-
lació de l’exercici d’aquesta potestat en l’àmbit local. 
Tema on destaca l’aplicació als ens locals del principi 
de reserva de llei mitjançant una anàlisi completa de 
la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tri-
bunal Suprem, així com de la solució oferta en la Llei 
57/2003, de 16 de desembre.

A continuació, la monografia del professor Baena 
del Alcázar explora la resta de principis centrals de la 
potestat sancionadora, com són els d’irretroactivitat, 
proporcionalitat, responsabilitat, i de non bis in idem.

El treball es tanca amb un repàs exhaustiu de les 
regles que disciplinen el procediment sancionador com 
a tècnica fonamental de garantia dels drets dels ciuta-
dans. 
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Normes de publicació. Instruccions als autors

·   TREBALLS ORIGINALS: els treballs enviats hauran de 
ser originals i inèdits. Qualsevol altra explotació ne-
cessitarà permís exprés de l’editorial. S’enviaran per 
correu electrònic a l’adreça: fund@gobiernolocal.org

·   PRESENTACIÓ: els originals s’hauran de lliurar en llen-
gua catalana o castellana, acompanyats d’un sumari, 
resum i paraules clau. El títol, el resum i les paraules clau 
s’hauran de redactar també en anglès. En els originals 
haurà de constar la identitat de l’autor o dels autors, la 
institució pública o privada on desenvolupa/en la seva 
activitat, i la seva adreça de correu electrònic.

·   FORMAT: la lletra dels originals serà Arial 12, i en els 
peus de pàgina Arial 10. L’espaiat serà d’1,5, i en 
els peus de pàgina d’1. Les notes a peu de pàgina 
hauran d’anar numerades, i hauran de seguir els 
criteris normals de citació.

–  En cas de llibre: autor, títol del llibre en cursiva o 
títol del capítol entre cometes seguit de l’autor del 
llibre i del títol d’aquest en cursiva, editorial, ciutat 
d’edició, any, pàgina/es (p.).

Exemple:
jiMénez asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público 
local ante la crisis: políticas de ajuste en un mar-
co de reformas”, en d. a., El empleo público local 
ante la crisis, Fundació Democràcia i Govern Local 
– CEMCI, Bilbao, 2011, p. 13-87.

–  En cas d’article de revista: autor, títol de l’article en-
tre cometes, nom de la revista en cursiva, número 
(núm.), editorial, any i pàgina/es (p.).

Exemple:
parejo alFonso, L., “Apunts per al debat sobre la 
planta i l’articulació interna de l’Administració lo-
cal”, Quaderns de Dret Local, núm. 29, Fundació 
Democràcia i Govern Local, febrer de 2012, p. 9-21.

 Les reproduccions textuals d’originals d’altres au-
tors, les referències de jurisprudència o la doctrina 
dels òrgans consultius, aniran entre cometes.

·   EXTENSIÓ: els estudis tindran una extensió no 
superior a 40 pàgines en el format indicat. Les 
ponències, cròniques i notes no superaran les 30 
pàgines. En tot cas, la Direcció de la Revista es 
reserva el dret de publicació dels originals rebuts 
en qualsevol de les nostres seccions, prèvia comu-
nicació a l’autor.

·   SISTEMA D’ELECCIÓ ORIGINALS: per a la seva pu-
blicació, els treballs hauran d’haver estat informats 
positivament per especialistes externs a l’entitat 
editora. Hi seran valorats el rigor, la claredat, l’in-
terès per la disciplina, la metodologia, el contrast 
de resultats i l’originalitat de les aportacions. Als 
autors, se’ls comunicarà expressament si el seu tre-
ball ha estat acceptat o no. En el cas que la resposta 
sigui negativa, s’assenyalaran les raons del rebuig, i 
si el treball pot ser revisat per sotmetre’l a una nova 
avaluació. En tot cas, es garanteixen la confidenci-
alitat en el procés i la comunicació personalitzada 
del resultat.
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pàgina web

Si voleu tenir informació actualitzada sobre les nostres activitats, 
no dubteu a visitar el nostre web:

www.gobiernolocal.org



Q
u

ad
er

n
s 

d
e 

D
re

t 
Lo

ca
l

www.gobiernolocal.org

29

QDL

29
Juny de 2012

Quaderns 
de Dret Local

Fundació Democràcia i Govern Local

Número monogràfic

Reforma de l’Estat 
i governs locals

N
ú

m
er

o
 m

o
n

o
g

rà
fi

c


