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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la 
neutralitat dels espais públics
202-00018/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 4675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat 
dels espais públics

Exposició de motius
Les banderes i els símbols oficials representen a Catalunya i a les seves institu-

cions i tenen la legitimitat d’haver estat instituïts democràticament per representar a 
tots els catalans en aquestes institucions. Per garantir la legalitat i legitimitat de les 
banderes i símbols oficials, aquests queden definits i regulats al nostre marc jurídic.

No obstant això, determinats poders públics, autoritats i empleats públics cata-
lans, incompleixen la legalitat relativa a l’ús de símbols oficials en els espais públics.

La Generalitat prescindeix de la bandera d’Espanya a la pràctica totalitat dels 
seus actes oficials, així com a l’interior de la majoria dels edificis públics autonò-
mics. Així mateix, determinades institucions catalanes d’àmbit local incompleixen 
la legalitat en els mateixos termes que la Generalitat, obviant fins i tot, en determi-
nats casos, a l’obligació d’usar la bandera espanyola a les façanes dels edificis pú-
blics municipals, com exigeix la Constitució.

Algunes institucions i ajuntaments catalans tampoc compleixen les exigències 
de l’Estatut d’Autonomia respecte els símbols oficials de Catalunya, ja que han eli-
minat totes les banderes oficials de les façanes dels edificis públics, o, en el pitjor 
dels casos, les han substituït per la bandera coneguda com «estelada», que no és cap 
símbol oficial, però sí que és un símbol que representa un posicionament polític i 
ideològic concret.

Al costat d’aquesta situació, a Catalunya, en els últims anys, els catalans estem 
assistint a la utilització política de les institucions públiques, dels seus edificis i els 
espais públics o de titularitat pública. Determinades institucions catalanes han per-
mès, o fins i tot, han encoratjat a la politització expressa i patent dels espais i edificis 
públics, mitjançant l’ús o la instal·lació de forma permanent de símbols o pancartes 
separatistes o partidista, de manera que aquests edificis i espais perden així el seu 
necessària objectivitat i imparcialitat incorrent, per tant, en un ús impropi, parcial, 
interessat i partidista dels mateixos, cosa que les institucions democràtiques han 
d’evitar i impedir.

La neutralitat de les institucions públiques, dels seus edificis, instal·lacions i béns 
mobles exigeix la imprescindible i única presència de símbols oficials, sent aquesta 
l’única forma de garantir-la. Així mateix, la neutralitat dels espais públics es prote-
geix prescindint de la seva utilització per a la instal·lació de simbologia partidista o 
d’aquella que s’identifiqui clarament amb una determinada corrent ideològic.
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La utilització política de les institucions, edificis i espais públics és especialment 
greu quan aquesta es produeix en espais o edificis públics destinats i utilitzats prin-
cipalment per menors d’edat, com col·legis, instituts, centres cívics, parcs o altres 
instal·lacions municipals o de titularitat pública.

Evitar el posicionament polític de les institucions i la utilització partidista de 
l’espai públic no contravé, en absolut, la llibertat d’expressió pròpia de qualsevol 
societat lliure, com és la nostra. La Constitució garanteix i protegeix la llibertat per 
expressar i la difusió lliure de pensaments, idees i opinions, però amb un únic límit, 
que no és altre que el respecte pels drets fonamentals del testo de ciutadans.

El que persegueix la neutralitat institucional i de l’espai públics, és més aviat tot 
el contrari, garantir el dret de tots els catalans a rebre els serveis públics en condi-
cions d’imparcialitat, sense connotació ideològica alguna, i protegir no ser utilitzats 
com a vehicle de transmissió de les idees i posicionaments polítics, més quan aques-
tes idees persegueixen trencar amb el marc legal de convivència.

Així doncs, tota societat democràtica ha de perseguir i eradicar qualsevol abús 
de poder per part de l’Administració pública, com és l’ús partidista i polititzat dels 
recursos públics, que són de tots els ciutadans, i han de romandre, per tant, lliures 
d’usos polititzats o partidistes.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’ús de banderes i símbols oficials per part 

de les institucions públiques catalanes, així com garantir la neutralitat política i 
ideològica dels espais públics.

2. La present Llei és d’aplicació als edificis, espais, bens mobles o immobles de 
titularitat o ús públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 2. Símbols oficials
Als efectes d’aquesta Llei s’entén com a símbols oficials a Catalunya els recone-

guts a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 3. La bandera
1. La bandera de Catalunya ha d’onejar, juntament amb la bandera d’Espanya, de ma-

nera continua i permanent, i ocupar un lloc preferent immediatament després d’aquesta, 
a l’exterior de tots els edificis públics civils situats a Catalunya. En els mateixos termes, 
la bandera de Catalunya estarà present juntament amb la bandera d’Espanya a l’interior 
dels edificis civils públics i als actes oficials que es celebrin a Catalunya.

2. La bandera de Catalunya i la bandera d’Espanya seran les úniques que oneja-
ran i s’exhibiran per les administracions públiques catalanes en tots els seus edificis 
o espais de titularitat o ús públic.

3. Sens perjudici de la regulació prevista als apartats anteriors, els ajuntaments, 
diputacions o qualsevol altre corporació pública, podran utilitzar les seves pròpies 
banderes i símbols oficials, respectant, en tot cas, l’ordre, la preeminència i el mà-
xim honor establert per les banderes de Catalunya i d’Espanya.

4. La presència ocasional de la bandera oficial de la Unió Europea, o d’altres es-
tats o d’altres comunitats autònomes, en edificis o espais públics, així com en actes 
oficials, respectarà sempre, i en tot cas, l’ordre la preeminència i el màxim honor 
establert per les banderes de Catalunya i d’Espanya.

5. La presència de banderes o símbols d’institucions privades o empreses, en ac-
tes oficials organitzats per les administracions públiques catalanes, s’haurà de jus-
tificar i en tot cas no podrà entorpir la preeminència i el màxim honor establert per 
les banderes de Catalunya i d’Espanya.

Article 4. Neutralitat dels bens immobles i bens mobles de titularitat 
pública
1. Per tal de garantir la imparcialitat i la neutralitat política i ideològica de les 

administracions públiques catalanes, en els bens immobles i bens mobles de la seva 
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titularitat, o els afectes a serveis públics, només poden exhibir-se, utilitzar o col·lo-
car les banderes i/o símbols oficials d’Espanya, de Catalunya, de la Unió Europea i 
dels ens i corporacions locals.

2. Ocasionalment també estan permesos els símbols següents: 
a) Els representatius d’actes commemoratius o declaracions oficials d’interès lo-

cal, autonòmic, nacional o internacional, d’acord amb el marc legal vigent.
b) Els representatius de condol declarat oficialment.
c) Els símbols històrics o artístics que formen part dels conjunts arquitectònics 

dels immobles o bens mobles afectats.
3. Resta prohibit en els bens immobles i bens mobles de les administracions pú-

bliques catalanes l’exhibició, utilització o col·locació de símbols partidistes, o sím-
bols identificables a una determinada ideologia o formacions polítiques per vulnerar 
la neutralitat política de les institucions.

Article 5. Neutralitat dels espais públics o els espais afectes a serveis 
públics
1. Els espais públics o els espais afectes a serveis públics han de mantenir sem-

pre, i en tot moment, la imparcialitat i la neutralitat política, per aquest motiu, queda 
prohibit en aquests espais l’exhibició, utilització o col·locació, ni que sigui de forma 
temporal, de símbols partidistes, o símbols identificables a una determinada ideolo-
gia o formacions polítiques.

2. La prohibició fixada a l’apartat anterior queda excepcionada d’acord els usos 
previstos legalment durant els períodes electorals.

Article 6. Responsable públics per a garantir la neutralitat política dels 
edificis, bens mobles o espais de titularitat pública
El càrrec públic que ostenti la major responsabilitat directa, o qui el substitueixi, 

en relació als bens immobles, bens mobles de titularitat pública o espais públics en 
els que es detecti un ús impropi d’acord amb els articles anteriors, és el responsable 
d’adoptar les mesures adients per corregir l’ús no permès per aquesta llei.

Article 7. Potestat sancionadora
1. El Govern de la Generalitat i els governs dels ens locals han de sancionar al 

responsable d’adoptar les mesures adequades per al cessament d’un l’ús no permès 
per aquesta llei, si aquest no actués, un cop constatat l’ús irregular dels símbols en 
edificis, béns mobles o espais públics, a fi de garantir el compliment d’aquesta llei, i 
corregir les infraccions que es cometin contra les seves disposicions.

2. Correspon al departament al que estigui afecte el servei públic que es presta al 
bé moble o bé immoble en el qual s’hagi comès la infracció. En el cas que el servei 
públic prestat sigui de titularitat exclusivament local, la potestat sancionadora cor-
respon a l’alcalde. En cas que no es pugui atribuir clarament a una única adminis-
tració pública, o que afecti a diverses, la potestat sancionadora correspon al titular 
del departament de la Generalitat competent en matèria d’administració pública.

3. En el cas d’ús impropi o contrari a la legalitat dels símbols oficials en qualse-
vol espai públic del territori de Catalunya la potestat sancionadora correspon al titu-
lar del departament de la Generalitat competent en matèria d’administració pública.

Article 8. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus incomplir les obligacions recollides en a l’apar-

tat 5 de l’article 3 d’aquesta llei.

Article 9. Infraccions greus
1. Constitueixen infraccions greus: 
a) Incomplir les obligacions recollides als apartats 3 i 4 de l’article 3 d’aquesta llei.
b) Incomplir les obligacions recollides a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta llei.
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c) No adoptar les mesures adients per tal de que cessi de manera immediata l’ús 
no permès o no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta llei, quan s’està obli-
gat a fer-ho, d’acord amb el que disposa l’article 6.

2. Les sancions lleus passaran a ser considerades greus en cas de reincidència, 
per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa natura-
lesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.

Article 10. Infraccions molt greus
1. Constitueixen infraccions molt greus: 
a) Incomplir les obligacions recollides en els apartats 1 i 2 de l’article 3 d’aques-

ta llei.
b) Incomplir les obligacions recollides en els apartats 1 i 3 de l’article 4 d’aques-

ta llei.
c) Incomplir les obligacions recollides a l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta llei.
d) Incomplir qualsevol de les obligacions recollides en aquesta llei, en qualsevol 

àmbit públic, destinat, o principalment dirigit, a menors d’edat.
e) Incomplir qualsevol de les obligacions recollides en aquesta llei, en qualsevol 

àmbit públic, quan la persona o persones infractores ostenten la posició d’autoritat 
o funcionari públic.

2. Les sancions greus passaran a ser considerades molt greus en cas de reinci-
dència, per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.

Article 11. Sancions
1. Les infraccions lleus són objecte de sanció de multa de 100,00 euros a 500,00 

euros.
2. Les infraccions greus són objecte de sanció de multa de 501,00 euros a 

3.000,00 euros.
3. Les infraccions molt greus són objecte de sanció de multa de 3.001,00 euros 

a 6.000,00 euros.

Article 12. Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal
En els casos en què la conducta pugui ser constitutiva de delicte, l’Administració 

passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’abstindrà de continuar amb 
el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma, es 
produeixi el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o el ministeri fiscal retorni 
l’expedient.

Article 13. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions que preveu aquesta llei la persona o les 

persones físiques que siguin identificades com a responsables directes de les infrac-
cions, i com a responsables hauran d’assumir la sanció imposada, un cop finalitzat 
el procediment administratiu.

2. En el cas en què la responsabilitat per la infracció correspongui a una admi-
nistració pública serà la persona física que ocupi el càrrec de major responsabilitat 
directa, en relació al servei, o l’espai públic, respecte al qual es va cometre la infrac-
ció, la responsable d’assumir la sanció imposada, un cop finalitzat el procediment 
administratiu.

Article 14. Procediment sancionador i règim disciplinari
1. La imposició de sancions en matèria d’aquesta llei es s’efectuarà mitjançant 

un procediment administratiu, que s’ha de tramitar segons el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya.

2. Quan qui cometi la infracció ho faci en la condició de personal al servei 
de l’Administració pública, i sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador 
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previst en aquesta Llei, és aplicable, a més, el règim disciplinari previst en el tí-
tol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Article 15. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini de tres mesos 

les lleus, de sis mesos les greus i d’un any les molt greus.
2. Les sancions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini de sis mesos les 

imposades per infracció lleu, d’un any les imposades per infracció greu i de tres 
anys les imposades per infracció molt greu.

3. El còmput d’aquests terminis i la interrupció de la prescripció es regeix pel 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya.

Disposició addicional única
Les administracions públiques catalanes, en el termini de tres mesos des de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, hauran d’eliminar o reemplaçar, dels seus edificis, béns 
mobles o espais públics de la seva titularitat, les banderes els símbols que no s’ajus-
tin al que estableix aquesta normativa.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00019/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 4676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Xavier García Albiol, representant, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de reducció de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques

Exposició de motius

I
Catalunya és la comunitat autònoma amb més pressió fiscal tant pel nombre de 

tributs propis com pels tipus impositius aplicats. En particular, el tram autonòmic de 


