
Aquestes són les esmenes parcials presentades:
 
Esmena de susbtitució del títol del projecte de llei. Hauria de dir:
Projecte de llei sobre els símbols nacionals i el seu ús oficial en l’àmbit de la Comunitat  
Autònoma de les Illes Balears
 Esmena de substitució de l'article 2. Símbols oficials de les Illes Balears. Hauria de 
dir:
Article 2. Símbols nacionals i oficials de les Illes Balears
1. Es consideren símbols oficials de les Illes Balears:
1.1. La bandera de les Illes Balears, l’escut de la comunitat autònoma de les Illes  
Balears, el Dia de les Illes Balears, com també qualsevol altre que sigui declarat oficial  
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1. 2.Les banderes, els dies de celebració i els símbols distintius propis de cada illa  
acordats pel consell insular respectiu.
1. 3.Les banderes, les ensenyes, els escuts i els altres símbols distintius acordats per les  
corporacions locals.
2. L'emblema dels quatre pals vermells sobre fons groc, en forma d'escut, de bandera o  
qualsevol altre expressió, constitueix un símbol distintiu legitimat històricament que ha  
de ser respectat, protegit i promogut per part dels poders públics.
 
Esmena de substitució de l'article 3. La bandera de les Illes Balears. Es substitueix 
el títol per:
Article 3. L'ús de les banderes de les Illes Balears en els immobles o mobles afectes als  
serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Esmena de substitució de l'article 3.1. Hauria de dir:
1. Les banderes de les Illes Balears han d’onejar juntament amb la bandera d’Espanya i  
ocupar llocs preferents immediatament després d’aquesta, quan siguin exposades a  
l’exterior dels edificis públics civils situats en el territori de la comunitat autònoma de  
les Illes Balears. 
Als edificis de titularitat autonòmica, sigui quina sigui la seva ubicació geogràfica dins  
l'àmbit de la Comunitat Autònoma, que presten serveis no territorialitzats es col·locarà  
la bandera balear a l'esquerra (des de l'observador) de la d'Espanya i es podran  
col·locar  les quatre banderes insulars a la dreta (des de l'observador), ordenades així:  
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Als edificis de titularitat autonòmica que ofereixen serveis territorialitzats (centres de  
salut, centres escolars, oficines de treball, etc.) i als edificis de titularitat dels consells  
insulars i ajuntaments, la bandera pròpia de cada illa ocuparà el lloc esquerra en  
relació a la bandera d'Espanya, amb la representativa de les Illes Balears a la dreta. 
Els mateixos criteris s'aplicaran quan es tracti de banderes oficials a l’interior dels  
edificis civils públics situats en l’esmentat territori. 
 
Esmena de supressió. Article 3.2.
 
Esmena de supressió. Article 3.3.
 



Esmena de substitució. Article 3.4. Es substitueix el text per:
Quan, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, la bandera de les Illes Balears i  
les banderes insulars concorrin amb les banderes d'ajuntaments i altres entitats,  
corporacions o comunitats autònomes, es mantindrà l'ordre preeminent establert en  
l'article anterior. La bandera de les Illes Balears i de cada illa ha den ser igual de mida  
que la d’Espanya i no han de ser inferiors quan concorri amb les d’altres entitats.
 
Esmena de substitució 3.5. El text hauria de ser:
La bandera dels quatre pals vermells sobre fons groc, com a símbol distintiu legitimat  
històricament, podrà onejar juntament amb la bandera de les Illes Balears i/o de cada  
illa i/o de cada ajuntament, en els immobles o mobles afectes als serveis públics de la  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Esmena Substitució article 4. Quedaria:
Article 4. Símbols prohibits.
1. Queden expressament prohibits aquells símbols que impliquen vulnerar els drets i  
valors constitucionals o lesionen drets fonamentals.
2. De forma especial es prohibeix qualsevol símbol que inciti l'odi i/o la violència per  
motius de raça, origen, gènere, orientació sexual, religió o ideologia. 
3. I de forma expressa aquesta llei prohibeix qualsevol forma d'apologia del règim  
franquista i del nazisme.
 
Esmena de substitució article 5. Quedaria:
Responsable d’adoptar les mesures adequades per al cessament de l’ús no permès
1.La persona que pel seu càrrec ocupi el lloc de més responsabilitat en els immobles o  
mobles a què es refereix l’article anterior ha d’adoptar les mesures adequades per tal  
que cessi de manera immediata l’ús no permès per aquesta Llei.
2.En el cas d’absència, malaltia o un altre impediment temporal de la persona  
responsable segons el punt anterior, el responsable d’adoptar aquestes mesures serà la  
persona a qui correspongui substituir-la. En el cas que concorrin dues o més persones  
amb la mateixa responsabilitat, aquesta serà solidària.
 
Esmena de supressió. Es suprimeix el títol II. Règim sancionador.
 
Esmena de supressió Disposició addicional única.
 
Esmena de supressió de la Disposició derigatòria única.
 
Esmena de supressió de la Disposició final primera.
 
Esmena de supressió. Disposició final segona.
 


