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CINTA AGNÉ SABATÉ, actuant com a representant del Grup Municipal d’ERC-AM a 

l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta la següent 

MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE PLAQUES AMB SIMBOLOGIA FRANQUISTA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Des de l’aprovació l’any 2007 de la llei de memòria històrica, les administracions públiques 
han de prendre les mesures oportunes per a la retirada de símbols d’exaltació del cop 
d’estat, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Els darrers anys els ajuntaments 
han pres una actitud activa per retirar la simbologia franquista i gran part dels esforços 
s’han centrat en les plaques d’habitatge que són l’element més nombrós. Precisament, el 
Cens de simbologia franquista de Catalunya realitzat el 2010 pel Memorial Democràtic va 
identificar 3.674 plaques documentades a Catalunya, que representaven més d’un 90% 
dels símbols presents al nostre país. Tot i això, la seva retirada ha estat lenta pel fet que 
requereix de l’acord de cada comunitat de veïns. 
 
La darrera modificació de la llei del Dret a l’Habitatge estableix la retirada de les plaques 
dels habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits. Així doncs, en 
el termini d’un any les persones propietàries i les comunitats de propietaris hauran de 
retirar-les abans del  31 de març del 2018.  
 
ATÈS que l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica 
estableix que “Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, 
prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres 
objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de l’aixecament 
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”. 
 
ATÈS que l’article 190 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquesta modificació comporta la 
“retirada de les plaques dels habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges 
protegits” i que “els propietaris i les comunitats de propietaris han de retirar en el termini 
d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la present disposició addicional les plaques 
col·locades en el s habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits”. 
 
ATÈS que en aquells casos en que no es retirin les plaques amb símbols franquistes abans 
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del 31 de març del 2018, suposaran una infracció lleu d’acord amb la Llei 18/2007 del dret 
a l’habitatge. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Instar les persones propietàries i les comunitats de propietaris  a retirar les plaques 
amb simbologia franquista en el termini més immediat possible, abans del 31 de març de 
2018. 
 
Segon. Proporcionar des de l’Ajuntament el suport tècnic necessari a aquelles persones 
propietàries o comunitats de propietaris per a la retirada de les plaques amb simbologia 
franquista. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a les persones propietàries i comunitats de veïns del 
municipi afectades i als grups polítics al Parlament de Catalunya. 
 
 
Móra d’Ebre, 24 d’abril de 2017 
 
 
Cinta Agné i Sabaté 
Regidora-portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 


