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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Democratitzar la Corona
Contingut de la iniciativa :
Mentre hi hagi monarquia parlamentària, la Corona, i els membres de la Casa Reial,
han de estar sotmesos a la fiscalització dels comptes i a un règim
d’incompatibilitats, talment com qualsevol poder públic en una democràcia. Ja
resulta prou distorsionadora l’excepció de què un càrrec públic, i un càrrec públic
tan rellevant com el de Cap d’Estat, s’obtingui per herència. En tot cas, sense entrar
en el debat entre República i Monarquia, el que resulta incontestable és la
submissió de tots els poders públics al control de la sobirania popular.
Les cases reials europees s’han adaptat progressivament a les demandes de
transparència i major democràcia que la ciutadania reclama, cada vegada més, dels
poders públics. La Casa Reial espanyola, no ha realitzat aquesta evolució i
actualment és una de les cases reials més opaques a l’entorn europeu.
És necessari que la Corona Espanyola es democratitzi. Les darreres declaracions
de la Casa Reial en la que es mostra disposada a fer públics part del seus
ingressos, no pot quedar com una concessió de la Casa Reial, sinó com una
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obligació en exercici de la transparència.
Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
proposa la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a promoure les
modificacions normatives escaients, per modernitzar, democratitzar i fer més
transparent la Casa Reial. Aquesta normativa ha de tenir en consideració els
següents punts:
1- Totes les activitats econòmiques de la Casa Reial i el seu patrimoni seran
revisades i auditades pels òrgans competents del poder judicial que ha de
fiscalitzar els comptes i la gestió econòmica. Els seus informes seran públics.
2.- Les donacions i regals realitzats a un membre de la Família o Casa Reial
s’entendrà realitzada a l’Estat Espanyol. Quant es tracti de béns tangibles d’ús
personal i mentre l’Estat no necessiti disposar d’ells, el membre de la Casa Reial
destinatària en podrà fer ús, assumint el cost del seu manteniment.
Hi haurà un registre de béns i drets patrimonials dels membres de la família Reial i
serà de caràcter públic.
3.- Una llei regularà el règim d’incompatibilitats dels membres de la Família Reial i
establirà la prohibició absoluta de fer servir la seva condició per a l’ús professional
o en el tràfic mercantil. Tots els membres de la Família Reial i els càrrecs
institucionals que obtinguin fons públics no podran tenir d’altra font d’ingressos
més enllà de la gestió del seu patrimoni personal. Així mateix, la llei regularà les
limitacions en la gestió del seu patrimoni, que no podrà ubicar-se en jurisdiccions
considerades fiscalment opaques pel Govern i altres organismes internacionals, no
podran invertir en països no democràtics; ni podran invertir a través de societats
d’inversions.
4- El Govern ha de refrendar els nomenaments civils i militars de la Casa Reial, els
quals estaran sotmesos al règim general d’incompatibilitats i de compareixences
d’alts càrrecs davant les Corts Generals. Així mateix, s’establirà una total
transparència sobre l’autoria dels discursos del Rei i l’atribució de les seves
declaracions oficials.
5.- Suprimir la preferència del home sobre la dona en la línia successòria.
6.- El Cap d’Estat ha de deixar de ser immune a la Llei Penal i, en aquest sentit,
l’Estat espanyol ha de retirar les reserves al Conveni de la Cort Penal Internacional.
7.- La llei regularà la inhabilitació del Monarca per part de les Corts.
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Gabriel BARCELÓ I MILTA

Fina SANTIAGO I
RODRÍGUEZ
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