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Antonio Descalzo González

Professor titular de Dret Administratiu  

de la Universitat Carlos III de Madrid

Derecho a la vivienda y burbuja 
inmobiliaria. De la propiedad al alquiler 
y la rehabilitación
Julio TeJedor Bielsa

La Ley, Madrid, 2012

Tal com afirma en el pròleg el professor Luciano Parejo 
Alfonso, aquesta obra proporciona una visió crítica 
constructiva de l’evolució i la situació actual de la 
política pública relativa a l’accés a l’habitatge, una línia 
d’investigació en la qual el professor Tejedor Bielsa és 
un especialista reconegut i destacat, segons demostra 
tant l’ampli conjunt de monografies i estudis que té 
publicats sobre la matèria, com, així mateix, la seva rica 
experiència en la gestió pública activa en les polítiques 
d’urbanisme i habitatge.

En aquesta ocasió, l’autor aborda la configuració 
del dret a l’habitatge en el marc de l’evolució actual de 
la legislació en aquest important sector econòmic i so-
cial per al nostre país. Descansa, doncs, en una anàlisi 
certament detallada dels dos últims plans estatals i dels 
corresponents que han dictat després les comunitats 
autònomes, però també, i per descomptat, aprofun-
deix de manera molt especial en la legislació general-
estatal i autonòmica per cridar l’atenció sobre la neces-
sitat de reconvertir l’acció tradicionalment ancil·lar de 
l’habitatge, en el marc de la política econòmica, en una 
veritable política pública amb perfils propis.

En aquest sentit, té un particular interès la impor-
tant elaboració continguda en el capítol primer de la 
monografia sobre la configuració del dret a l’habitat-
ge, a la llum de la noció dels serveis d’interès general 
establerta per la Unió Europea, en tractar-se d’una re-
alitat que no pot ser proveïda pel mercat en tots els 
casos a un preu assequible.

Des d’aquesta perspectiva, i amb un caràcter ne-
tament interdisciplinari, on al costat del dret públic 
i el dret privat es prenen igualment en considera-
ció altres branques científiques com l’arquitectura, 
l’economia i la sociologia, el treball del doctor Teje-
dor Bielsa examina amb detall els aspectes fonamen-
tals del dret a l’habitatge, des del règim d’accés i de 

tinença fins al de la regeneració i rehabilitació, pas-
sant pels sistemes de protecció o d’habitatge pro-
tegit, i, en fi, per l’anàlisi de la relació entre política 
d’habitatge i urbanisme.

El bicentenario de las diputaciones 
provinciales (Cádiz 1812)
aleJandro nieTo García, enrique orduña 
reBollo i MayTe salvador crespo

Fundació Democràcia i Govern Local, Ma-

drid, 2012 

Aquest llibre col·lectiu, que fa el número 14 de la sèrie 
Claves del Gobierno Local, editada per la Fundació 
Democràcia i Govern Local, porta causa de les 
jornades organitzades el mes d’abril per la Fundació i 
la Diputació de Cadis per celebrar el bicentenari de la 
Constitució de Cadis, que, com se sap, i entre molts 
altres èxits, va suposar donar carta de naturalesa a les 
diputacions provincials.

L’obra s’obre amb un estudi del professor Nieto 
García sobre les diputacions provincials en l’últim perí-
ode de la Constitució de 1812. El treball analitza així, 
en particular, l’experiència de les diputacions provinci-
als des del cop d’Estat de la Granja a l’agost de 1836 
fins a la promulgació de la Constitució de 1837, tenint 
en compte per a això tant el pla només aparentment 
senzill de les normes com el de la pràctica ministerial i 
parlamentària, i, així mateix, el referit més estrictament 
a la qüestió política, on, com diu l’autor, les diputaci-
ons van ser sempre un camp propici per a les disputes 
i els enfrontaments, que romanen fins al dia d’avui.

El segon treball d’aquest llibre col·lectiu, obra d’En-
rique Orduña Rebollo, secretari general de l’Organit-
zació Iberoamericana de Cooperació Intermunicipal, 
aborda el tema dels orígens de les diputacions provin-
cials des de la perspectiva de la seva condició d’institu-
ció territorial; perspectiva que li permet recórrer la seva 
trajectòria des de la Constitució de 1812 fins a la seva 
configuració actual en la Llei reguladora de les bases 
del règim local de 1985.



172
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 30, octubre de 2012, p. 171-172
Fundació Democràcia i Govern Local

Antonio DEscAlzo gonzálEz

El tercer dels estudis que inclou aquesta obra col-
lectiva és fruit, com els dos anteriors, d’una autèntica 
experta en la matèria de règim local en el nostre pano-
rama científic, la professora Mayte Salvador Crespo. En 
el seu detallat treball la professora de Dret Constituci-
onal de la Universitat de Jaén analitza els ajuntaments 
i les diputacions provincials en la Constitució de Cadis. 
Té un interès particular, en aquest sentit, el desenvo-
lupament elaborat per l’autora sobre la influència del 
text gadità als territoris d’ultramar, i, a la vegada, dels 
representants americans a l’organització territorial ga-
ditana.

En fi, i com afirma Rafael Jiménez Asensio en la pre-
sentació, amb aquesta obra col·lectiva es contribueix 
de manera excel·lent a l’estudi i al millor coneixement 
dels nostres governs locals intermedis en un moment, 
a més, en què tot apunta a considerar que els espera 
un futur prometedor. 




