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La cursiva amb la qual l’autor ressalta en el títol de 
l’obra l’adverbi “més” ens avança, de manera clara i 
significativa, la suggerent teoria que desenvolupa des-
prés en l’interior. Enfront de la històrica recerca de les 
diferents raons i tècniques que permeten separar i 
oposar la summa divisio del dret, el dret públic i el dret 
privat, en aquesta nova monografia del professor Ve-
lasco Caballero se sosté de manera fonamentada que 
no hi ha, en rigor, aquesta distinció radical.

Ans al contrari, la proposta teòrica del llibre manté 
que la summa divisio s’utilitza no com un instrument 
de classificació de l’ordenament jurídic sencer, sinó 
com a qualitat per qualificar els sectors normatius, de 
manera que a cada un d’aquests es podrà dir que hi 
ha més o menys públic o privat en funció de la partici-
pació en l’execució del mateix, sia de l’Administració 
pública, sia dels jutges. Més encara, el que qualifica 
millor les normes és l’organització encarregada de fer-
les eficaces, és a dir: l’Administració pública o el poder 
judicial.

En la seva magnífica exposició, l’autor analitza en el 
capítol I les vies tradicionals d’explicació de la divisió 
entre el dret públic i el dret privat, per descobrir-ne, a 
la vegada, les mancances i insuficiències. La crítica rea-
litzada així a aquestes interpretacions clàssiques li per-
met examinar després, en el capítol II, el context per a 
aquesta nova proposta que tingui en compte, en parti-
cular, l’ordenació vertical del poder.

Des d’aquestes premisses, i com s’ha indicat, el capítol 
III del llibre està dedicat a una argumentació detallada i 
minuciosa que avala la proposta assajada per l’autor so-
bre la summa divisio del dret. Aquesta tesi queda ratifica-
da finalment mitjançant el procediment de sotmetre-la a 
una contrastació severa en diferents sectors de l’ordena-
ment, on el grau de participació de les organitzacions de 
compliment (Administració i jutges) és diferent.

En resum, i com sempre, el professor Velasco ens 
ofereix una obra acabada i de gran aprofitament per a 
tots els interessats en el dret administratiu, i, ara tam-
bé, per als interessats en el dret privat. Obra, a més, 
amb la qual s’inicia una nova col·lecció de l’editorial 
Marcial Pons sobre Administración Pública y Derecho, i 
que dirigeixen els professors Rodríguez de Santiago, 
Letelier Wartenberg i Ari Sundfeld.  
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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, febrer 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 su-
perior a 40 pàgines en el format indicat. Les po-
nències, 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 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 resul-
tat.
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