Esborrany de decret …./2014, de ….., sobre l’ús dels símbols als immobles o
mobles afectes als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La Llei 9/2013, de 23 de desembre, regula l’ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears. En concret, l’article 4 regula l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes
als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La seva disposició final segona autoritza el Govern a dictar les disposicions
necessàries per desplegar i executar aquesta Llei i per regular el procediment
d’autorització a què es refereix el seu article 4.
La finalitat d’aquest Decret és desenvolupar parcialment la Llei 9/2013, de 23 de
desembre, sobretot pel que fa al procediment d’autorització que preveu aquest
Decret.
El que es pretén amb aquest Decret és garantir que els símbols que s’utilitzin en els
immobles o mobles afectes als serveis públics propis de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears no comprometin la neutralitat i l’objectivitat amb què s’han de
prestar aquests serveis públics. El servei públic i els seus béns, atesa l’exigència de
neutralitat i atès que estan dirigits al conjunt de la ciutadania, han de quedar al
marge de qualsevol expressió particular, sigui política o de qualsevol àmbit —per
molt majoritària, legítima i apolítica que es pugui considerar—, perquè tal actitud és
la millor garantia de la valoració òptima per la totalitat dels ciutadans.
Com a conseqüència de l’exposat, atenent el lloc on es pretén la utilització, es
considera convenient regular que els símbols representatius d’actes commemoratius
de caràcter oficial i de declaracions d’interès local, nacional o internacional només es
puguin utilitzar en immobles o mobles afectes a serveis públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears quan hi hagi una assumpció o adhesió expressa
mitjançant un acord del Consell de Govern publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Es tracta d’una potestat discrecional del Govern de les Illes Balears, en
l’exercici de l’establiment de la política de la Comunitat Autònoma i de la direcció de
l’Administració, assumir o adherir-se de manera expressa als actes commemoratius
oficials o a les declaracions d’interès local, nacional o internacional quan consideri
que es donen les condicions oportunes .
En virtut de l’article 33 de la Llei 4/2001, correspon als consellers, com a membres
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del Govern, preparar i presentar al Govern els avantprojectes de llei i projectes de
decret relatius a qüestions pròpies de la seva conselleria.
D’acord amb el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència exerceix competències en l’assumpció de matèries que
impliquen necessitat d’assumpció de funcions de caràcter transversal.
Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller de Presidència, XXXX el Consell
Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de .........., dict el següent
DECRET
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és d’aplicació respecte de l’ús dels símbols als immobles o mobles
afectes als serveis públics propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als
efectes del que estableix l’article 4 de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.
Article 2
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és desenvolupar el que estableix l’article 4 de la Llei 9/2013,
de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
Article 3
Definició de símbol
S’entén per símbol qualsevol representació sensorialment perceptible d’una realitat.
Pot tractar-se de manifestacions de tipus gràfiques, vexil·lològiques i sonores, com
també qualsevol altre de diferent naturalesa, sigui quin sigui el seu suport.
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Article 4
Desenvolupament de l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 9/2013
Als efectes del que estableix l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 9/2013, de 23 de
desembre, sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears, s’entén:
a) Per símbols representatius d’actes commemoratius de caràcter oficial aquells
que, una vegada adoptats per l’òrgan competent, siguin assumits
expressament pel Govern de les Illes Balears mitjançant un acord del Consell
de Govern que s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
b) Per símbols representatius de declaracions oficials d’interès local, nacional o
internacional aquells que, una vegada declarats per l’òrgan competent, siguin
assumits expressament pel Govern de les Illes Balears mitjançant un acord del
Consell de Govern que s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
c) Per símbols representatius de dol declarat oficialment només les banderes
permeses ondejant a mitja asta, i el crespó o llaç de color negre . Tot això sens
perjudici del que estableixin les declaracions oficials preceptives que
procedeixin de l’àmbit europeu o estatal.
d) Per símbols històrics o artístics que siguin part dels conjunts arquitectònics
dels immobles o mobles afectats, els que ho siguin de manera substancial; és a
dir, els que formin part de l’ornament i decoració dels immobles esmentats de
manera fixa, de tal manera que no se’n puguin separar sense trencament de la
matèria o deteriorament de l’objecte, o bé que constitueixin un element
fonamental de l’estructura de l’immoble la retirada del qual en pugui posar en
perill l’estabilitat o qualsevol altre aspecte relatiu a la seva adequada
conservació, com també els que estiguessin prevists en el projecte original de
construcció de l’immoble. Tot això, sempre que en siguin part amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Article 5
Procediment d’autorització als efectes de l’article 4.3 de la Llei 9/2013, de 23 de
desembre.
1. La persona que pel seu càrrec ocupi el lloc de més responsabilitat en els
immobles o mobles afectes als serveis públics propis de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en els quals es pretengui la utilització o la col·locació de
qualsevol altre símbol diferent dels descrits en els apartats 1 i 2 de l’article 4 de la
Llei 9/2013, de 23 de desembre, haurà de sol·licitar l’autorització a la conselleria
competent, que serà aquella a la qual estigui afecte el servei públic que es presta
en el bé moble o immoble on es pretén utilitzar el símbol. En cas que no es pugui
atribuir clarament a una conselleria o que n’afecti diverses, la competent serà la
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conselleria competent en matèria de patrimoni.
2. La sol·licitud s’ha d’adreçar al director general competent per raó de la
matèria.
Aquesta sol·licitud, que es podrà formular per qualsevol mitjà vàlid en dret, ha
d’indicar:
a)
b)
c)
d)
e)

El motiu i finalitat de la sol·licitud.
El símbol que es pretengui utilitzar o col·locar en el bé.
El termini durant el qual es pretén aquesta utilització.
Les raons que el justifiquen.
Qualsevol altra dada que pugui ser d’interès i servir per justificar l’atorgament
de l’autorització sol·licitada.

I s’ha d’adjuntar a aquesta sol·licitud:
a) Una memòria o estudi tècnic, si escau, en què s’exposi la justificació, com
també una descripció detallada del símbol.
b) Qualsevol altre document que es consideri oportú.
3. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’apartat
anterior, el director general ha de requerir a la persona interessada perquè, en el
termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb
resolució prèvia, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
4. El director general competent per raó de la matèria resoldrà en vista de la
documentació presentada. El director general, quan ho consideri oportú, podrà
demanar un informe a la comissió sobre l’autorització d’ús de símbols no
institucionals, que es crea amb aquest Decret, que s’adscriu a la conselleria
competent en matèria de patrimoni, amb la finalitat d’informar sobre les
sol·licituds formulades, i que està integrada pels membres següents:
a) El director general competent en matèria de patrimoni, que la presideix.
b) El director general competent en la matèria relacionada amb el servei
públic al qual estigui afecte el bé moble o immoble.
c) El director general competent en matèria de coordinació del Govern.
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A les reunions de la comissió sobre l’autorització d’ús de símbols no
institucionals hi assistirà un funcionari, designat pel director general competent
en matèria de patrimoni, que actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.
També podrà assistir a les sessions, amb veu i sense vot, personal tècnic
qualificat amb funcions d’assessorament i col·laboració quan així ho decideixi el
president de la comissió.
5. En el cas que es demani aquest informe, la comissió l’ha d’emetre en el termini
màxim de deu dies hàbils. Una vegada emès l’informe per part de la comissió, es
donarà audiència als sol·licitants perquè puguin formular al·legacions en el
termini màxim de deu dies. Una vegada finalitzat el termini per presentar
al·legacions, el director general resoldrà.
6. La resolució per la qual s’autoritzi l’ús del símbol sol·licitat haurà de
determinar clarament el símbol que s’autoritza, la seva finalitat i el termini
durant el qual s’autoritza la utilització o col·locació del símbol sol·licitat.
Aquesta autorització s’entén sens perjudici dels permisos i llicències que siguin
pertinents d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.
7. Es podran autoritzar els símbols que no comprometin la neutralitat i
l’objectivitat amb què s’han de prestar els serveis públics als quals estiguin
afectes els immobles o mobles on es pretenen utilitzar.
Es denegaran, per tant, les autoritzacions dels símbols que suposin
manifestacions o reivindicacions que comprometin la neutralitat i l’objectivitat
amb què s’ha de prestar el servei públic al qual estigui afecte el moble o
immoble.
En tot cas, es denegaran:
a) Els símbols que incloguin en el seu disseny o contingut sigles, anagrames o
logotips de partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i altres
associacions i entitats privades.
b) Els símbols que impliquin vulneració dels principis constitucionals o lesió als
drets fonamentals.
c) Els símbols que incitin a la violència o la fomentin en qualsevol de les seves
manifestacions.
d) Els símbols representatius de la identitat d’altres ens territorials o que s’hi
puguin confondre amb ells.
e) Els que siguin ofensius per a les persones o institucions.
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f) Els que siguin contraris a l’ús o destinació dels béns immobles o mobles on es
pretenguin utilitzar. Els que impliquin el deteriorament, embrutiment,
degradació o que puguin danyar o embrutar la seva superfície. Els que
menyscabin la seva estètica o el seu normal ús i destí, com també els que
siguin de difícil extracció.
8. Quan es concedeixi l’autorització, restarà condicionada a què es faci un ús
correcte d’aquesta autorització, d’acord amb l’establert en la resolució
d’autorització. En cas que es faci un ús incorrecte, l’autorització s’entendrà
revocada.
Disposició addicional única
Símbols oficials
Als efectes del que estableix l’article 2 de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears, es consideren símbols oficials de les
Illes Balears quan s’adoptin o modifiquin d’acord amb la normativa vigent que sigui
d’aplicació.
Disposició final primera
Desenvolupament normatiu
S’autoritza el vicepresident i conseller de Presidència a dictar les disposicions
necessàries per desenvolupar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta norma entra en vigor al dia següent d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
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