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1. Considera el govern, davant de l’alarma social i indignació generades i les derivacions que
pot suposar el cas per al deteriorament de la institució monàrquica, necessari informar
com més aviat millor el Congrés dels Diputats sobre el cas de possible corrupció que afecta
un membre de la Família Reial?
2. Coneix el Govern els béns o actius financers adquirits per Juan Carlos de Borbón amb la
partida pressupostària per al seu sosteniment i el de la seva Casa i Família?
3. Creu el govern espanyol necessari conèixer els béns o actius financers adquirits per Juan
Carlos de Borbón amb la partida pressupostària per al seu sosteniment i el de la seva Casa
i Família?
4. Quins criteris farà servir el Govern per assignar la quantitat pressupostària de la Casa i
Família Reial en els pressupostos Generals de l’Estat?
5. Creu el govern que, si la institució de Cap d’Estat no fos ostentada per un Rei, la quantitat
que se li assigna seria la mateixa que rep actualment?
6. Creu el govern que la partida pressupostària que rep el Cap d’Estat és proporcional, en
relació al càrrec i la responsabilitat, al sou que rep el President del govern?
7. Per què el Cap d’Estat rep una assignació de més de 8 milions d’euros anuals a través dels
Pressupostos Generals de l’Estat, mentre que el President del Govern “només” rep menys
de 100.000 euros?
8. En funció de quins criteris es modifica anualment
pressupostàriament a la institució del Cap d’Estat?

la

quantitat

assignada

9. Creu el govern que la partida pressupostària de la institució del Cap d’Estat és prou
ajustada a les despeses anuals que té la Família Reial?
10. Al marge de les quantitats assignades al Rei, a la seva Casa i Família per al manteniment i
el desplegament de llurs tasques, establertes en les partides 911M i 911Q (Jefatura de
Estado y Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura de Estado respectivamente),
quines altres partides són assignades al Rei, la seva Casa i la seva Família? Detallar i
justificar.
11. Per quina raó no són públics els sous dels membres de la Casa Reial?
12. Té assignat un sou Cristina de Borbón? En cas afirmatiu, quina és la quantitat assignada?
En cas negatiu, s’ha de considerar que les activitats que du a terme en funció de ser Infanta
d’Espanya són altruistes?

13. Té assignat un sou Elena de Borbón? En cas afirmatiu, quina és la quantitat assignada? En
cas negatiu, s’ha de considerar que les activitats que du a terme en funció de ser Infanta
d’Espanya són altruistes?
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14. Quina és la quantitat en concepte de sou que rep Felipe de Borbón?
15. Quins membres de la Casa Reial reben un sou derivat dels Pressupostos Generals de
l’Estat?
16. Considera el govern espanyol positiu fer públics els sous dels membres de la Casa Reial
17. Per què?
18. Quants membres de la Família Reial, al marge dels Pressupostos Generals de l’Estat,
cobren un sou?
19. El Ministeri d’Economia coneix com es gasten els diners assignats pressupostàriament per
llei a la institució del Cap d’Estat?
20. Rep el Govern alguna informació, a manera de liquidació pressupostària, de l’exercici
pressupostari de l’any anterior relatiu a la Casa Reial?
21. Quin tipus de declaració d’hisenda duen a terme els membres de la Casa Reial?
22. Ha dut a terme el govern espanyol algun tipus d’estudi comparatiu dels diferents estats
monàrquics sobre el tipus de fiscalitat a que se sotmeten aquestes institucions?
23. Creu el govern que seria un bon exemple pedagògic que la ciutadania conegués la relació
que mantenen els membres de la Família Reial amb el fisc?
24. Considera el Govern adient dur a terme una auditoria dels comptes de la Casa Reial abans
d’aplicar un nou regim presidit per la transparència i la informació pública sobre les seves
despeses?
25. Considera necessari el Govern que els membres de la Casa Reial tinguin l’obligació de
declarar i registrar els béns i els drets patrimonials?
26. Existeix alguna raó d’Estat per la qual els sous de la Família Reial, els seus béns i/o com
gasten els diners no siguin públics? Per què el Govern espanyol no n’informa en la comissió
de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats?
27. Existeix alguna raó d’Estat per la qual els sous de la Família Reial, els seus béns i/o com
gasten els diners no siguin públics? Per què el Govern espanyol no n’informa en la comissió
de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats?
28. Creu el govern espanyol que en un sistema democràtic com l’actual és admissible que els
representants de la sobirania popular hagin de pronunciar-se cada any en aprovar-se la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat sobre la quantitat a assignar a la institució del Cap
d’Estat sense conèixer a què es destinen aquests recursos?
29. Creu el govern espanyol que els Diputats i Diputades, representants de la sobirania popular,
haurien de conèixer detalladament quina és la destinació de les partides pressupostàries
abans de votar-les? Per què?
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30. Quin tipus de donacions, i a través de quins criteris, un obsequi a qualsevol membre de la
Família Reial passa a formar part del Patrimoni Nacional o del seu patrimoni particular?
31. Quines donacions ha rebut Juan Carlos de Borbón al llarg dels anys de regnat que hagin
passat a formar part del Patrimonio Nacional?
32. Existeix un registre de les donacions que rep la Família Reial? En cas afirmatiu, és de
caràcter públic? Qui el controla? En cas negatiu, per què no es du a terme aquest control?
33. Els membres de la Família Reial tenen obligació d’informar de les donacions que reben en
visites oficials?
34. De quina partida pressupostària se sufraguen les despeses de la Família Reial generats en
els viatges oficials?
35. De quina partida pressupostària se sufraguen les despeses de les persones que
acompanyen la Família Reial, per a llur servei i protecció, en els viatges oficials?
36. Quines despeses han tingut les ambaixades espanyoles en els darrers vuit anys derivats de
les visites oficials o privades de la Família Reial?
37. Quina és la despesa, i a càrrec de quines partides se sufraguen, dels iots de la Família
Reial?
38. Amb quines partides pressupostàries se sufraguen les despeses del parc mòbil de la
Família Reial?
39. Quants funcionaris hi ha adscrits a la Casa/Família Reial? Detallar per àrees de
responsabilitat i Ministeri responsable?
40. Amb quines partides pressupostàries són sufragades les despeses dels funcionaris adscrits
a la Casa/Família Reial? Detallar.
41. Quins recursos econòmics es destinen per
Casa/Família Reials? Detallar.

al conjunt de funcionaris adscrits a la

42. Coneix el Govern si les companyies que subministren serveis a la Casa Reial, com ara
electricitat, gas, telèfon facturen a la Casa Reial?

43. Coneix el Govern si la Casa Reial rep tracte de favor per part d’empreses que publiciten
amb el seu coneixement, que són proveïdores de la Casa Reial?
44. Creu el govern important que el parlament i el mateix govern –que fixen la quantitat
assignada a la Casa Reial- sàpiguen si el Cap d’Estat té beneficis econòmics producte de les
compres i inversions que pugui fer?
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45. Quin és el Patrimoni Nacional a disposició del gaudi de la Família Reial?
46. Quant costa el personal encarregat del manteniment del Patrimoni Nacional a disposició de
la Família Reial? Quants són? Detallar.
47. Coneix el govern espanyol els ingressos monetaris que rep la Família Reial al marge dels
assignats pels Pressupost Generals de l’Estat?
48. Creu el govern espanyol que li cal conèixer els ingressos monetaris que rep la Família Reial
al marge dels assignats pels Pressupostos Generals? Per què?
49. Coneix el govern espanyol quina és la fortuna personal del Cap d’Estat?
50. La Família Reial paga el manteniment dels títols nobiliaris de què gaudeix?
51. Quines són les residències de què gaudeix la Família Reial per a ús i gaudi?
52. La Família Reial paga pels serveis sanitaris que rep?
53. La Familia Real paga els medicaments que formen part dels seus tractaments?
54. La Família Reial paga pels serveis educatius que rep?
55. Quines activitats de la Casa o Família Reial són cobertes pel Programa dels Pressupostos
Generals de l’Estat 911Q de “Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado”?
56. Quines despeses inclou el Programa dels Pressupostos Generals de l’Estat 911Q de “Apoyo
a la gestió administrativa de la Jefatura de Estado”?
57. Creu el Govern negatiu per al desenvolupament democràtic que les activitats lúdiques del
Cap d’Estat puguin ser associades a la publicitat d’objectes mercantils?
58. Considera el Govern la necessitat de reglamentar un protocol per tal d’evitar que les
activitats lúdiques del Cap de l’Estat puguin ser associades a la publicitat d’objectes
mercantils?
59. Les modificacions en les partides pressupostàries de la Prefectura d'Estat estan d'acord
amb les modificacions salarials mitjanes?
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60. Hi ha algun tipus de fiscalització en els ingressos i despeses pressupostaris de la família
reial? ¿El Govern té algun tipus de relació amb l'interventor de la Casa Reial nomenat pel
Rei per conèixer l'abast de les partides pressupostàries destinades al seu manteniment?
61. Quant costa el manteniment del Patrimoni Nacional a disposició del gaudi de la Família
Reial?
62. Creu el Govern que hauria d'existir un règim d'incompatibilitats per als membres de la Casa
Reial entre les seves activitats públiques de caràcter representatiu i les privades?
63. Controla el govern les activitats que amb motiu de viatges privats realitza el Cap d'Estat en
altres països?
64. El Cap d'Estat consulta el govern sobre les activitats previstes en viatges privats a altres
països?
65. El Cap d'Estat informa el govern sobre les activitats realitzades en viatges privats a altres
països?
66. El Cap d'Estat consulta el govern sobre les seves possibles entrevistes a nivell privat amb
personalitats d'altres països?
67. El Cap d'Estat informa el govern sobre les entrevistes realitzades a nivell privat amb
personalitats d'altres països?
68. ¿El cap d'Estat té alguna assistència de membres elegits pel govern en les seves
entrevistes privades amb mandataris d'altres països?
69. El Cap d'Estat consulta al govern sobre les seves possibles entrevistes o comunicacions
amb càrrecs militars?
70. El govern està informat de totes les entrevistes o comunicacions del cap d'Estat amb
responsables militars?
71. El Cap d'Estat consulta el govern sobre les persones que l'acompanyaran en els seus
viatges públics o privats?
72. Qui decideix les persones que acompanyaran el Cap d'Estat en els seus viatges oficials?
73. El govern espanyol està informat de les gestions realitzades pels acompanyants del Cap
d'Estat en els seus viatges públics o privats?
74. El govern espanyol té control de tot allò que importa o exporta la Família Reial o
acompanyants en els seus viatges i qualificats com valisa diplomàtica?
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75. En quins àmbits empresarials se situen els acompanyants del Cap d'Estat dels viatges
realitzats en els últims cinc anys?
76. El cap de l'Estat pot decidir per se qui l'ha d’acompanyar en viatges oficials sense sotmetre'l
a consulta del Govern?
77. ¿El cap d'Estat s'ha acompanyat en els seus viatges dels últims cinc anys de persones amb
interessos comercials en àmbits armamentístics?
78. Més enllà del cap d'Estat ¿quins altres membres de la família reial realitzen gestions
diplomàtiques en altres països?
79. Quines accions ha realitzat el Cap d'Estat en els últims cinc anys de difusió i protecció de la
llengua i cultura catalana, gallega i basca?
80. Quines accions ha realitzat el Cap d'Estat en els últims tres anys de protecció de la llengua i
cultura catalana, gallega i basca?
81. Creu el govern necessari instar el Rei a aprendre les llengües cooficials a fi i efecte de
fomentar la pedagogia de la tolerància lingüística i del plurilingüisme com a fenomen
catalitzador per a una societat plural?
82. Creu el govern que el Cap de l'Estat ha de ser lingüísticament competent en totes les
llengües cooficials de l'Estat?
83.
Considera necessari el Govern que la pàgina web de la Casa Reial s'editi també en les altres
llengües cooficials?
84. Quina opinió té el govern respecte al fet que la pàgina web de la Casa Reial s'editi en una
llengua estrangera i no en les "llengües espanyoles" cooficials en diversos territoris?
85. Té previst el Govern posar a l’abast els mitjans necessaris perquè el Príncep d'Astúries,
Felip de Borbó, assoleixi la competència lingüística de les llengües catalana, euskara i
gallega?
86. Té previst el Govern posar a l’abast els mitjans necessaris perquè el Cap d'Estat assoleixi el
domini estàndard de les llengües catalana, euskara i gallega?
87. Davant la crisi de valoració popular del sistema educatiu, creu el govern que podria ser una
bona mesura per donar més prestigi al sistema educatiu públic que els membres de la
família reial hi estudiessin?
88. Davant la crisi de valoració popular del sistema sanitari, creu el govern que podria ser una
bona mesura per donar més prestigi al sistema sanitari públic que els membres de la
família reial sempre hi fossin atesos?

premsa@gperc.congreso.es
91.390.56.87

89. Quantes vegades ha exercit el Rei el dret de gràcia que li concedeix la Constitució
Espanyola?
90. Qui han estat els beneficiaris del dret de gràcia concedit pel Rei?
91. Quins tipus de delictes havien comès les persones beneficiades pel dret de gràcia exercit
pel Rei?
Qui decideix dies els festius i períodes de vacances del Cap d'Estat?
92. Considera el Govern adient que el quadre de Dalí L’Atleta Còsmic, els drets de reproducció
del qual va cedir Dalí per donar suport a la candidatura olímpica de Barcelona, fos adquirit
per Patrimoni Nacional per al gaudi exclusiu de la Família Reial al Palau de la Zarzuela? Per
què?
93. Creu el Govern adequat que Patrimoni Nacional pagués uns 3 milions d'euros perquè el Rei
gaudís a la Zarzuela del quadre El Atleta Còsmic? Per què?
94. Quines funcions realitza el cap de l'Estat com a Cap Suprem de les Forces Armades?
95. Considera el Govern espanyol que s'ha de mantenir el delicte d'injúries a la Corona? Per
què?
96. Considera el Govern espanyol que els diners destinats a la Casa i família reial en els
pressupostos generals de l'Estat ha d'estar subjecte a una futura Llei de transparència i
informació pública? Per què?
97. Creu el Govern espanyol que, si hagués transparència i fiscalització en els comptes de la
Família Reial, s'hagués pogut prevenir la presumpta actuació delictiva d'un dels seus
membres?
98. Considera el Govern espanyol que el procés judicial que afecta un dels membres de la
Família Reial posa en dubte la condició hereditària de la més alta institució de l'Estat? Per
què?
99. Considera el Govern espanyol que el procés judicial que afecta un membre de la Família
Reial obliga a prendre’n mesures per al control i fiscalització de l'activitat.
100.
Considera el Govern espanyol que, arran del procés judicial que afecta un membre
de la Família Reial, s'han de prendre mesures? Quines?

