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- CONSELLER DE PRESIDÈNCIA DEL GOVERN BALEAR - –
- Al·legacions al segon avantprojecte de Llei sobre l’ús 
dels símbols institucionals de les Illes Balears i sobre l'ús 

dels bens immobles o mobles afectes a serveis públics

EXPOSAM:

Primer.- El Butlletí  Oficial de les Illes Balears de dia 3 de gener de 
2013 publica la Resolució del conseller de Presidència, de 2 de gener 
de  2013,  per  la  qual  se  sotmet  a  informació  pública  el  segon 
esborrany  de  l’avantprojecte  de  Llei  sobre  l’ús  dels  símbols 
institucionals de les Illes Balears i  sobre l'ús dels béns immobles o 
mobles afectes a serveis públics.

Segon.- La regulació que fa l'avantprojecte de llei de l’ús dels símbols 
institucionals gairebé es limita a reproduir el que ja ve establert per la 
legislació anterior,  en especial per la llei 39/1981, de 28 d'octubre, 
que  garanteix  la  preeminència  de  la  bandera  espanyola  en  tot  el 
territori de l'Estat. 

Tercer.- L'avantprojecte de llei en canvi dedica la major part del seu 
articulat  a  limitar  l'ús  dels  símbols  no  institucionals  en  els  bens 
immobles  o mobles  destinats  a la  prestació de serveis  públics.  En 
especial,  dedica un article perquè als centres educatius públics  no 
universitaris  només  estiguin  permesos  els  símbols  institucionals 
representatius  d'Espanya  i  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes 
Balears. La resta de símbols institucionals i no institucionals hauran 
de ser  autoritzats  per  la  Conselleria  d'Educació.  Regulació  aquesta 
que  de  forma  absolutament  injustificable  només  pretén  limitar  i 
reprimir la llibertat d'expressió en els centres escolars. 

PER AIXÒ, AL·LEGAM:

Primer.- Que es retiri l’avantprojecte de llei ja que el seu contingut no 
resol cap necessitat de regulació quant els símbols institucionals, ni 
respon a les urgents necessitats que la Comunitat Autònoma ha de 
fer front en l'actual context de crisi socioeconòmica.
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Segon.- Que l'actual regulació quant a l'ús dels símbols no oficials als 
béns immobles o mobles afectats per serveis públics de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears és suficient, i sempre s'ha mostrat 
efectiva en el respecte i compliment del dret fonamental a la llibertat 
d'expressió.

Tercer.- Que en el cas de tramitar una nova norma sobre els símbols 
oficials de la CAIB, aquesta hauria de contemplar:

a. que als edificis públics en els quals onegi la bandera d'Espanya 
hi hagi sempre la bandera representativa de les Illes Balears 
juntament amb la particular de cada illa, sempre i quan no 
siguin edificis de servei públic a tota la comunitat autònoma 
que, en aquest cas, hauríem d'abanderar les quatre illes.

b. Que una nova regulació dels símbols institucionals s'ha de fer 
amb la màxima participació i acord de totes les institucions de 
la Comunitat Autònoma.

c. Que qualsevol nova norma sobre els símbols de la CAIB hauria 
de donar un reconeixement institucional a la senyera de les 
quatres barres, com a símbol tradicional i representatiu de la 
llengua i cultura catalanes.

Quart.- Cas que es reguli la presència de símbols a les façanes i 
interiors dels edificis de serveis públics autonòmics, aquesta s'hauria 
de fer amb el màxim respecte a l'autonomia i als responsables de 
cada servei, prohibint estrictament les expressions inequívocament 
inadequades, en comptes d'establir prohibicions generals. 

En el cas dels centres escolars, cal aprofundir en l’autonomia dels 
centres i en la participació i opinió de la comunitat educativa, 
incrementant el poder de decisió dels consells escolars i dels equips 
directius, i respectant en tot moment la titularitat dels centres 
concertats.
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