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Notícies bibliogràfiques

Antonio Descalzo González

Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid

Usos del agua. Concesiones, autorizaciones y 
mercados del agua
Antonio embid irujo (director)
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013

S’ofereixen en aquest llibre les ponències i comu-
nicacions presentades a les XVIII Jornadas de Derecho 
de Aguas; Jornades que sota la direcció experta del 
professor Embid Irujo es realitzen periòdicament i amb 
gran èxit a la ciutat de Saragossa des de l’any 1991.

El tema central que articula en aquesta ocasió els 
estudis és l’anàlisi del funcionament de la tècnica con-
cessional en l’assignació de l’aigua, i el paper que, si 
s’escau, es pot atorgar a les regles de mercat en relació 
amb la utilització d’un recurs de domini públic com és 
l’aigua en el nostre dret.

D’aquesta manera, i des de diferents perspectives 
on s’inclou l’examen del dret comparat, se n’obté una 
panoràmica detallada dels problemes que se susciten 
actualment en relació amb les tradicionals concessions 
i autoritzacions, i, fonamentalment, de la funcionalitat 
que els anomenats mercats de l’aigua poden exercir en 
el futur com a sistema d’assignació.

En efecte, i al costat dels articles generals sobre el 
tema estudiat, es recullen en el llibre aportacions so-
bre diferents assumptes i matèries -les aigües minerals 
i termals, els usos de regadiu, l’abocament a les con-
ques intercomunitàries, la cessió de drets d’aigua inter-
conques, els mercats informals i la fiscalitat- de valuosa 
utilitat per al lector interessat en la situació actual del 
dret d’aigües entre nosaltres.

La conclusió general que es pot extreure d’aquesta 
obra col·lectiva és que el mercat dels drets de l’aigua 
no es pot configurar tant com una via substitutiva del 
règim concessional com, més aviat, com a fórmula 
complementària del mateix.

La contratación pública: problemas actuales
tomás CAno CAmpos y elenA bilbAo AlexiAdes 
(coordinadores)
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Ma-
drid, 2013

Com indica l’exposició de motius de la Proposta de 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a 
la contractació pública [Document de la Comissió Eu-
ropea COM(2011) 896 final, Brussel·les, 20.12.2011], 
“no todos los Estados miembros supervisan de forma 
coherente y sistemática la aplicación y el funciona-
miento de las normas de contratación pública, lo que 
compromete la aplicación eficaz y uniforme de la legis-
lación de la Unión Europea.”

Amb aquesta asseveració s’acredita, un cop més, 
i entre molts altres textos, la voluntat de les autoritats 
de la Unió Europea de reforçar la seguretat jurídica dels 
operadors econòmics i dels poders adjudicadors, així 
com de contribuir a establir unes condicions de compe-
tència equitatives en el mercat dels contractes públics.

Aquesta idea principal de refermar i garantir la nor-
mativa dels contractes del sector públic dins de la Unió 
Europea fa que aquesta matèria constitueixi, com se 
sap, un dels millors exemples de l’anomenada legisla-
ció motoritzada que caracteritza el dret administratiu 
avui.

Des d’aquesta perspectiva, es comprèn la conve-
niència i l’oportunitat d’obres com l’anunciada ara on, 
en efecte, i al fil de les Jornades que amb aquesta fi-
nalitat va organitzar el Consell Consultiu de la Comu-
nitat de Madrid, s’ofereix ara una anàlisi rigorosa de 
les qüestions més actuals que presenta el món sempre 
complex de la contractació del sector públic.

En particular, i després d’una primera reflexió del 
professor Santamaría Pastor sobre “la constante e in-
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terminable reforma de la normativa sobre contratación 
pública”, aquesta obra col·lectiva té com a temes cen-
trals d’examen la qüestió de la modificació dels con-
tractes, amb un estudi general del professor Gimeno 
Feliú, i, d’altra banda, la del règim de les garanties i 

responsabilitats en matèria de contractació, amb un 
estudi general del professor García-Trevijano Garnica.

Amb el conjunt d’excel·lents aportacions que inte-
gren el llibre s’obté, doncs, un coneixement complet 
dels problemes tractats. ■
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NORMES DE PUBLICACIÓ. INSTRUCCIONS ALS AUTORS

•   TREBALLS ORIGINALS:  els  treballs  enviats  hau-
ran de ser originals i inèdits. Qualsevol altra ex-
plotació necessitarà permís exprés de l’editorial. 
S’enviaran per correu electrònic a l’adreça: 
fund@gobiernolocal.org

•   PRESENTACIÓ: els originals s’hauran de lliurar en 
llengua 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 iden-
titat 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 públi-

co local ante la crisis: políticas de ajuste en un 
marco 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 
entre cometes, nom de la revista en cursiva, nú-
mero (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, juny de 2012, 
p. 9–21.

  Les reproduccions textuals d’originals d’altres au-
tors, les referències de jurisprudència o la doctri-
na 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 co-
municació a l’autor.

•   SISTEMA D’ELECCIÓ D’ORIGINALS: per a la seva 
publicació, els treballs hauran d’haver estat in-
formats positivament per especialistes externs a 
l’entitat editora. Hi seran valorats el rigor, la 
claredat, l’interès per la disciplina, la metodolo-
gia, el contrast de resultats i l’originalitat de les 
aportacions. Als autors, se’ls comunicarà expres-
sament si el seu treball ha estat acceptat o no. 
En el cas que la resposta sigui negativa, s’asse-
nyalaran les raons del rebuig, i si el treball pot 
ser revisat per sotmetre’l a una nova avaluació. 
En tot cas, es garanteixen la confidencialitat en 
el procés i la comunicació personalitzada del re-
sultat.
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