
Informe sobre la possibilitat que to l'Institut
d'Estudis Catalans d'obrir delegacions fora de
1) ambit geografic de Catalunya

Introduccio

EI president de 1,1nstitut d'I".studis Catalans (IEC) ha demanat a Ia Socie-
tat Catalana d'Estudis Juridics que emeti un breu informe sobre la possibi-
litat d ' obrir una delegacio de l'IEC fora de Catalunya.

Antecedents

Per tal de poder arribar a tenir on criteri que ens fonamenti una conclu-
sib, hem de comen^ar fens una analisi de la normativa que regula I'IEC.

En primer floc ens trobem amb el Decret num. 3118/76, del 26 de no-
vembre de 1976, amb que Cl Consell de Ministres a proposta del ministre
d'Educacio i Ciencia, disposa:

Art. 1 r. S'atorga reconeixement oficial de l'Institut d'Estudis Catalans, cor-
poracio academica, cientifica i cultural, I'ambit d'actuacio del qual s'estendra a
les terres de llengua i cultura catalanes.
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.Art. _'tt. ".tpruvcn ck I.^t.Ittitti (IC I Lutittit ^I I.'ttitII l .u.tl.ut,, cI tcyt dcI lu.iI

es publica com a annex (aquest Reial decret.

Mes endavant, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del dia 29
de mare de 1987, publica el Decret 120/1987, del 9 d'abril, pel qual la Ge-
neralitat assumeix les competencies exclusives en materia d'acad emies amb
seu central a Catalunya, el qual preveu en els dos primers articles:

Art. 1
l.a Generalitat de Catalunya assumeix la competencia exclusiva en materia

d'academies que tinguin la seu central a Catalunya.

Art. 2

Les academies a que fa referencia aquest Decret son corporations de dret pu-

blic, que tenen com a finalitat principal la investigacio en el camp de qualsevol

ciencia o art.

L'IEC va complir la disposicio transitoria del Decret suara esmentat que
feia referencia a la inscripcio de les academies constituides fins ara amb sent a
Catalunya, i, mitjancant una Resoluci6 del 17 de maig de 1989, el director
general de Dret i d'Entitats Juridiques declara I'adequacio a la legalitat dels
Estatuts de 1'Institut d'Estudis Catalans i en disposa la inscripcio en el regis-
tre d'academies de la Generalitat de Catalunya. L'article 5e d'aquests Esta-
tuts preveu:

L'Institut d'Estudis Catalans to la seu a la ciutat de Barcelona (a I'antiga Casa
de Convalescencia), carrer del Carme, num. 47) i podra establir delegations, es-
pecialment dins el seu ambit geografic d'actuac16.

Breus consideracions i conclusio

La normativa que regeix un ens com es ara l'IEC, que es una academia,

son els Estatuts, i ja hem vist que ('article 5e d ' aquests Estatuts es clar pet
que fa a aquest aspecte.

No obstant aixo, hi ha qui podria trobar una certa vaguetat en I'article

quan parla de «1'ambit geografic d'actuacio » i preguntar - se quin ambit es
aquest, si es el de la comunitat autonoma o be el de les terres de Ilengua i cul-
tura catalanes , que preveu el Decret 3 118/76.
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I ixcmi1 1h)s quc Al uCS1.t ^upusada Vagncrtt Cs Wla cspc1, ificac16 do I'.Alir-

macib general que declara , despres d'assenyalar on es la seu central, que
l'IEC podra obrir delegations d'aquesta seu central . Per Cant, l 'IEC pot
obrir delegacions arreu. Pero , aquest article vol donar un relleu especial, su-
posem que per I'abast dels objectius , a la possibilitat de fer- ho en I'ambit ge-
ografic d' actuacio, que pot ser, efectivament , el del territori que abraca l'ens
en el registre del qual es troba I'IEC, que seria el del Principat , o be el de les
terres de Ilengua i cultura catalanes , que seria mes vast. Pero, a aquesta dar-
rera accepc16 s'hi arriba Lambe per la primera, la general , ja que permet d'es-
tahlir delegacions a tot arreu.

Per Cant, no hi ha cap vaguetat . El que hi ha es l'expressib d'una declara-
cio de desig, o volitiva , amb un clar contingut mes enlla del normatiu aces
l'objectiu de l'IEC, en voler assenyalar que si be hi pot haver delegacions on
sigui, seria especialment convenient que n'hi hagues a les terres de Ilengua i
cultura catalanes fora del Principat.
Tambe cal tenir en compte, que Particle primer del decret d'assumpci6

de Ies competencies exclusives en materia d'academies amb seu central a Ca-
talunya, preveu en I'apartat primer, a part de 1'enunciat , que les academies
de les quals n'assumeix les competencies son les que tenen la seu central a
Catalunya, i que per Cant poden tenir seus << no centrals » o actuacions fora
d'aquest ambit. No entrarem en analogies , pero en d'altres ambits corn asso-
ciacions I fundacions passa el mateix, i aixf s'interpreta basant- se en el con-
cepte, per exemple, d'activitat principal.

Per Cant, I 'IEC pot obrir delegacions fora del Principal El reconeixement
que aquestes delegacions tindran fora del territori de Catalunya, dependra
de la legislacio aplicable al lloc concret . Corn diu P article 9 del Decret 120,
del 9 d' abril:

Les academies a que fa referencia aquest Decret, fora de l'ambir territorial de
Catalunya, tindran el reconeixement que la legislacio de I'Estat els assigni.

Pe1 que fa a aquesta afirmac16, i per acabar, nomes caldria recordar que el
reconeixement de la personalitat corn a academia la va obtenir per un reco-
neixement estatal.

Barcelona , tretze de desembre de 1995
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