
És un afany certament difícil transmetre les qualitats personals excepcionals 
del professor Eduardo García de Enterría, i l’enorme transcendència per al 
dret públic espanyol –i, fins i tot, per al de més enllà de les nostres fronteres, 
especialment el del món iberoamericà– de la seva obra multifacètica (docent, 
acadèmica, científica i professional). Molts han estat els qui, des de la seva mort, 
s’han referit a les unes i a l’altra amb ple coneixement, encert i autoritat. Però, 
a part raons personals evidents –i no accessòries– del seu director, la dedicació 
d’aquesta revista al món local fa inexcusable el fet de retre compte, amb motiu 
de la publicació del primer número que hi proporciona l’ocasió, de l’atenció 
prestada i la contribució feta per García de Enterría al règim local, objecte que va 
abordar des d’una perspectiva material i, per tant, molt àmplia, desbordant els 
marges estrictes de l’organització, el funcionament, les competències i els serveis 
segons la seva regulació per la legislació específica dels ens locals. Tant més que 
s’ha destacat ja, i bé, la que va prestar a l’organització territorial de l’Estat com 
un tot i l’articulació, posada en peu i funcionament de l’Estat autonòmic (que 
el va portar a una participació rellevant en el disseny del mateix), però s’ha 
posat menys èmfasi en el seu –primerenc, ambiciós i continuat– interès pel graó 
basal d’aquella organització territorial, el de les entitats locals. N’hi ha prou amb 
transcriure les seves pròpies paraules en la nota 1 del capítol 5 del seu molt 
conegut llibre La Administración española,1 en què, fent referència a alguns 
dels seus treballs sobre règim local, diu: “Se trata de las primeras elaboraciones 
de un trabajo de conjunto que confío acabar algún día sobre los fundamentos 
del régimen local español; en ellos se encontrarán justificadas y desarrolladas 
muchas de las afirmaciones que en este trabajo he de presentar necesariamente 
desnudas.” Tot i que el treball de conjunt anunciat no hagi arribat a veure la 
llum, les seves aportacions en aquest terreny són múltiples i molt influents. 
D’aquestes, potser tres de les primerenques són les més capaces de donar idea 
de la seva importància, de manera que anem a recordar-ne ara el contingut.

La primera és la petita joia del seu article “Turgot y los orígenes del 
municipalismo moderno” (publicat l’any 1960 i en el número 33 de la seva 
estimada RAP). S’hi revela, en efecte, l’origen i abast de la doctrina del pouvoir 
municipal, d’incidència poderosa en l’evolució del nostre règim local. Aquest 

1. Se cita en la seva edició (primera reimpressió de 1985) en “El libro de bolsillo” 
d’Alianza Editorial.
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origen, el situa en la memòria presentada al rei per Turgot, que qualifica d’un 
dels documents més impressionants de la història administrativa, teixit amb els 
vímets proporcionats, d’una banda, pel fisiocratisme (en postular una nova idea 
de societat arraconadora de l’estamental), i, d’altra banda, per la idea de 
l’organització territorial (provincial) per al repartiment de l’únic impost sobre la 
terra (germen de la representació en assemblees provincials que abocarà en 
reivindicacions de llibertat). La clau és en la transformació d’aquests vímets –via 
crítica de l’absència d’una veritable constitució i, per tant, de l’esprit public a la 
França de l’antic règim– en un veritable pensament de règim local assentat sobre 
un doble principi bàsic: la territorialitat dels drets socials i l’horitzontalitat 
uniforme de la seva distribució. D’on se segueix una concepció associativa de la 
comunitat local sobre la base de la realitat natural del poble (village i ville). I més 
encara: que l’administració d’aquest doit être on ne peut plus facile à remplir par 
ceux qui sont sur les lieux, havent de referir-se els assumptes propis o peculiars 
a aquells en què tots els habitants tenen un interès comú. Administració aquesta 
que, per això, lluny de suposar una sostracció de substància a l’Estat, representa 
pròpiament la devolució de funcions que no li pertanyen. Es tracta d’una idea 
tan actual com la de l’autogovern local, per més que aquest quedi encara a les 
mans dels propietaris del sòl, és a dir, dels arrelats al lloc segons la concepció de 
l’època (per a la qual la riquesa immoble atorga el dret de ciutadania). Idea que 
eclosiona en l’obra revolucionària i concretament en els decrets de l’assemblea 
constituent de 14 de desembre de 1789, d’organització de les municipalités, i de 
22 de desembre de 1789, que procedeix a la generalització d’aquestes. 

La segona no és cap altra que l’esplèndid resum de la importància històrica 
de la potestat normativa local, publicat a la modesta secció de documents i 
dictàmens del número 50 de la RAP, de maig/agost de 1966, en el qual i) 
confirma la importància, l’amplitud i el caràcter estatutari de les ordenances 
locals fins a l’establiment del primer ordre constitucional de Cadis, de manera 
que es referien amb total normalitat, més enllà del camp administratiu, a 
qualssevol altres objectes; ii) descriu el procés que qualifica de pèrdua de força 
d’aquesta font de dret “… ya adentrado el siglo XIX, cuando, por una parte, se 
ha concentrado en un órgano central único el ‘poder legislativo’, y por otra 
surgen ordenaciones generales con pretensión de exclusividad que habrían de 
regir sobre todo el territorio nacional, concluyéndose así con todo particularismo”, 
de manera que el seu contingut tradicional va patint retallades successives (sens 
perjudici de la seva resistència inercial a les mateixes, amb la il·lustració d’aquesta 
per referència a l’obra d’un dels més destacats mestres de la seva escola, el 
professor Alejandro Nieto, Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, Valladolid, 
1959) fins que queda en una posició certament residual; i iii) encerta a assenyalar 
la trobada per les ordenances d’un dels seus camps més característics en el de la 
policia urbana, sens perjudici de l’estatalització de l’urbanisme i de la seva 
inserció en els plans. 

I en tercer i últim lloc, el deliciós llibre Problemas actuales del régimen local,2 
que recull –com diu el pròleg a la seva primera edició– la sèrie de conferències 
pronunciades a la Universitat de Sevilla, a la primavera de 1957, a invitació de 
l’Institut García Oviedo. L’elecció dels temes de les conferències expressa la visió 
àmplia i material del règim local de García de Enterría ja destacada abans, puix 

2. Se cita per l’edició d’Aranzadi de 2007.

Luciano Parejo Alfonso
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que si la primera va tenir per objecte l’entitat provincial, les dues restants es 
van dedicar al servei públic de gas i a la llavors gran novetat de la Llei de sòl de 
1956 (per això és molt encertat l’apunt del professor Martín Bassols Coma, en 
una nota necrològica publicada al darrer número de la Revista de Urbanismo y 
Medio Ambiente, del paper del professor García de Enterría en l’enquadrament 
jurídic de la matèria urbanística, que s’ha d’entendre que és conseqüència 
lògica de la visió del règim local expressada). Ho diu el mateix García de Enterría 
en el pròleg a la primera edició: “El título que da unidad al conjunto refleja 
por de pronto la índole exacta de los temas particulares que se abordan. Se 
trata de tres problemas concretos cuya actualidad ha sido determinada por las 
páginas del Boletín Oficial, pero que en cualquier caso son estudiadas en toda 
su significación material dentro de la evolución conjunta de nuestro régimen 
local, trascendiendo del plano estricto de sus concretas regulaciones legales.”  
Cal notar l’actualitat del plantejament sobre la província, ja que arrenca de 
la insuficiència de l’esglaó municipal, amb caràcter general, per articular una 
veritable descentralització politicoadministrativa, i la necessitat d’una devolució 
de poders cap amunt, cap a l’escala regional, concretada entre nosaltres a 
les comunitats autònomes. D’on, en les reflexions ulteriors al treball mateix, 
sorgeix la pregunta: quid de la província?, que és contestada a la llum de la 
important STC de 28 de juliol de 1981, destacant la transcendència de la seva 
garantia institucional, però el gran marge de configuració que, no obstant 
això, aquesta deixa a les mans del legislador ordinari (com a prova el nucli 
competencial assignat a l’entitat provincial en la Llei bàsica de 1985). D’aquí 
la decantació de dos models autonòmics extrems en punt a la inserció de la 
instància provincial: el català reductor al mínim del paper d’aquesta a favor de 
l’àmbit comarcal (amb record de l’observació de Jordana de Pozas: l’excessiva 
amplitud de la província en uns casos per complir els requeriments de l’exigible 
proximitat, i la seva insuficiència per petitesa en d’altres per dotar el seu 
àmbit de veritable substància política) i el basc expressiu de la contrafigura de 
l’anterior. Si per al primer aconsella decantar-se per una fórmula més propera 
a la del Kreis alemany que a la de l’arrondissement francès, respecte del 
segon es limita a destacar la posició central en l’arquitectura de la comunitat 
autònoma i no només en els aspectes financers. Sens perjudici de les solucions 
decantades a les restants comunitats autònomes –al·ludeix a l’andalusa i la 
valenciana–, aquest examen li permet concloure, amb caràcter general (que 
és el que interessa destacar aquí): i) que al temps en què escrivia estava 
prevalent ja a la pràctica –per pragmatisme i comoditat polítics de curt abast– 
l’opció pel que és avui una realitat: el muntatge per part de les comunitats 
autònomes d’un aparell administratiu propi, reproductor mimèticament 
de l’esquema del general de l’Estat: organització central i perifèrica; i ii) la 
recomanació –considerant el pragmatisme esmentat un factor esterilitzador de 
les diputacions en el seu segle i mig d’existència preconstitucional– de revalorar 
les diputacions; revaloració que entenia que passava per l’articulació resolta 
amb les comunitats autònomes, de manera que puguin actuar normalment i 
amb excepcions molt singularitzades com les instàncies per mitjà de les quals 
les dites comunitats situen sobre el territori les seves pròpies competències 
en termes de gestió ordinària de serveis propis. Fórmula que no és sinó 
l’aconsellada en la, en aquest punt inèdita, Llei del procés autonòmic, derivada 
de l’informe de la Comissió d’experts sobre autonomies de 1981, presidida pel 
mateix E. García de Enterría.
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En fi, valguin aquestes línies per deixar constància de la forta i duradora 
empremta que la persona de Don Eduardo i la seva magna obra deixen entre 
nosaltres. 

Luciano Parejo Alfonso
Director dels Quaderns de Dret Local (QDL)




