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(actualitzada a 08/08/2015)

DECRET 209/1996, DE 12 DE DESEMBRE,
DE CREACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS 1
(BOCAIB núm. 9, de 21 de gener de 1997)

El desplegament quotidià de l’autogovern exigeix la informació i la formació
que proporciona el coneixement profund del règim jurídic i institucion al dissenyat
per l’Estatut d’autonomia. Fins al moment, cap òrgan de l’Administració
autonòmica ha prestat l’atenció deguda a aquesta qüestió que el Govern de la
Comunitat Autònoma considera de gran transcendència per a l’adequat exercici
de l’autonomia, el funcionament correcte de les nostres institucions i la
consolidació d’una Administració pública moderna.
Al servei d’aquests objectius es jutja necessària la creació d’una unitat
administrativa d’alt nivell científic i tècnic que pugui oferir al Govern B alear, però
en certa mesura també a altres institucions públiques i privades, i als propis
ciutadans, estudis i documentació fets amb serietat i rigor, principalment en el
camp del dret públic.
L’Institut d’Estudis Autonòmics, constituït com a servei dependent del
conseller de Presidència, però sotmès a les directrius d’un Consell Rector al
capdavant del qual hi ha el president del Govern, és doncs l’instrument que ha de
realitzar, promoure i difondre els treballs oportuns sobre aquestes matèries, així
com encetar una línia d’actuació que haurà d’estimular especialment la
col·laboració de les diverses conselleries, les administracions insulars i el món
universitari.
Per això, a proposta del conseller de la Funció Pública i Interior, i havent -ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de desembre de 1996,

DECRET
Article 1 2
Es crea l’Institut d’Estudis Autonòmics com a servei sense personalitat jurídica
pròpia, adscrit a la Conselleria de Presidència. 3

1

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 110/2001, de 31 d’agost (BOIB núm. 109, d’11 de
setembre de 2001).
2
Article modificat pel Decret 110/2001, de 31 d’agost, esmentat en la nota 1.
3
D’acord amb la DA del Decret 55/2015, de 3 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura bàsica de la
Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma (BOIB núm. 098 Ext., de 3 de juliol de 2015), l’Institut
d’Estudis Autonòmics queda adscrit orgànicament i funcionalment a la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma.
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Article 2
Són funcions de l’Institut: 4
a) L’estudi i la recerca en matèria d’autonomies territorials des dels punts de
vista constitucional i administratiu, amb atenció especial al règim
autonòmic de les Illes Balears.
b) La realització, la promoció i la difusió de treballs, informacions i
documentacions relacionades amb les institucions d’autogovern de les Illes
Balears, l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells insulars i
altres corporacions locals.
c) Suprimida5
d) La constitució d’un fons documental i bibliogràfic sobre les matèries
indicades en aquest article.
e) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller de Presidència. 6
Article 3
Per al compliment de les funcions establertes a l’article anterior, l’Institut
podrà dur a terme, per mitjans propis o aliens, les activitats tècniques, editorials,
formatives o promocionals que siguin adequades a la seva naturalesa.
Article 4 7
1. El Consell Rector té com a missió l’aprovació dels plans d’objectius per a
l’Institut, així com l’orientació i la coordinació de les funcions pròpies de l’IEA.
2. Integren el Consell Rector :
a) El conseller de Presidència, qui el presidirà.
b) Els presidents dels consells insulars, o els consellers en què deleguin.
c) Quatre vocals designats pel Consell de Govern entre persones de relleu en
l’àmbit institucional o juristes de prestigi reconegut.
d) El director general competent en matèria de coordinació normativa.
e) El director de l’Institut, qui hi actuarà com a secretari.

4

Segons l’article 2.2 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta 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 (BOIB núm. 120, de 8 d’agost de 2015), l’IEA exerceix les
competències següents: estudi, recerca i difusió legislativa en matèria d’autonomies territorials, amb
atenció preferent al dret públic de les Illes Balears; assessorament a la Presidència de les Illes Balears,
especialment en l’àmbit del dret estatutari, i suport en el desplegament normatiu de l’Estatut
d’autonomia i en els processos de transferències de funcions i serveis, tant de l’Estat a la Comunitat
Autònoma com d’aquesta als consells insulars, quan se li encomanin expressament.
5
Lletra suprimida pel Decret 110/2001, de 31 d’agost, esmentat en la nota 1.
6
Lletra modificada pel Decret 110/2001, de 31 d’agost, esmentat en la nota 1.
7
Article modificat pel Decret 110/2001, de 31 d’agost, esmentat en la nota 1.
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Article 5 8
1. El director de l’Institut és nomenat lliurement pel conseller competent en
matèria de personal, amb la consideració prèvia del Consell de Govern, amb un
nivell assimilat a cap de departament i amb les característiques establertes en la
relació de llocs de feina.
2. El director de l’Institut d’Estudis Autonòmics n’exerceix la representació i ha
d’elaborar, amb caràcter anual, un programa d’actuacions d’aco rd amb les
directrius d’orientació i coordinació fixades pel Consell Rector, i l’ha de sotmetre
a la consideració i aprovació del conseller de Presidència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Fins que no es produeixi el nomenament del director de l’Institut en la forma
prevista a l’article 5.2, el conseller de Presidència podrà encarregar
provisionalment la direcció de l’Institut a un funcionari del grup A amb la titulació
adequada.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera 9
S’autoritza el conseller de Presidència per dictar les disposicions necessàries
per a l’execució d’aquest Decret i per adoptar les mesures adequades per a la
constitució del Consell Rector.
Disposició final segona
La Conselleria d’Economia i Hisenda habilitarà els crèdits pressupostaris que
calguin per assegurar l’immediat començament de les activitats de l’Institut i el
seu adequat funcionament.
Disposició final tercera
El present Decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1997.

8

Ídem nota anterior. D’acord amb la DA 17a de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 Ext., de 30 de
desembre de 2012): «La direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics té la condició d’òrgan directiu dels
que preveu l’article 5.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, assimilat en rang a una direcció general, la persona titular del
qual ha de ser una funcionària o un funcionari públic del subgrup A1».
9
Disposició modificada pel Decret 110/2001, de 31 d’agost, esmentat en la nota 1.

