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Títol de la iniciativa :
Contra la inviolabilitat i la irresponsabilitat del rei
Contingut de la iniciativa :
La forma política de govern de l’Estat espanyol és avui, encara, la monarquia parlamentària. I una
de les característiques més importants d’aquesta forma de govern és que el cap de l’Estat es
concreta en la institució de la Corona, de la qual el rei és el titular.
La titularitat de la Corona espanyola té unes característiques especials, recollides en la Carta
Magna: és vitalícia i la seva successió es fa atenent criteris de transmissió hereditària. Juntament
amb aquestes, la inviolabilitat i la irresponsabilitat completen les característiques de la monarquia.
La inviolabilitat comporta que el rei no pot ser jutjat d’acord a les lleis penals. El rei no està
subjecte a la coerció legítima de l’Estat. I la irresponsabilitat significa que el rei no respon pels
actes que fa, ja siguin polítics o exclusivament personals. Els seus actes no estan subjectes a
control constitucional ni jurisdiccional.
En la mesura que la CE es basa en el principi democràtic, de tots els actes polítics que es facin a
l’Estat se’n pot derivar responsabilitat. Però, alhora, el rei és irresponsable políticament i
penalment. Per tant, d’acord amb la CE, tots els actes en què intervé el rei han de ser
contrasignats per una altra persona, que acompanyi la signatura del cap de l’Estat perquè aquests
puguin ser vàlids.
Queda per tant clara la delimitació i els efectes dels seus actes d'Estat, però aquesta delimitació
no és avui, de cap de les maneres, extrapol·lable a l'àmbit privat. El rei, com qualsevol altre
ciutadà ha de ser responsable dels seus actes, políticament i penalment. Va ser el mateix rei Joan
Carles qui en el missatge de Nadal del 2011 afirmava allò de què “tots som iguals davant la llei”,
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però la CE, a l'article 56.3. segueix afirmant que “La persona del Rei és inviolable i no està
subjecte a responsabilitat”; condició aquesta que en l'àmbit privat es contradiu amb el principi
d'igualtat.

Per altra banda, i no menys important, la Constitució exclou expressament al rei del procés de
presa de decisions polítiques i delimita el tipus de funcions que aquest pot exercir en una
monarquia parlamentària, que són funcions eminentment de caràcter simbòlic o representatiu. El
paper simbòlic del rei l'obliga a ser també una expressió d'igualtat assumint la responsabilitat dels
propis actes.
Per aquests motius, el grup parlamentari MÉS presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la república, com a fórmula de configuració de
l'Estat, és més democràtica i s'ajusta millor a la realitat sociopolítica actual.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a promoure una reforma
constitucional en la qual, mentre es mantengui la configuració de la monarquia parlamentària, el
rei deixa de ser “inviolable i irresponsable”, políticament i penalment, dels seus actes privats.

Gabriel BARCELÓ I MILTA

Nel MARTÍ I LLUFRIU
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