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les entitats estatals autònomes i per la Llei general pres-
supostària. 

Article tercer. 

Són òrgans rectors de l’Institut: 

— El Consell Rector i 
— El director de l’Institut. 

Article quart. 

El Consell Rector està constituït de la manera 
següent: 

President: ministre de Cultura. 
Vicepresident: director de l’Institut. 
Vocals: un representant de cadascun dels ministeris 

següents, amb categoria, almenys, de subdirector gene-
ral: 

— Afers Exteriors. 
— Justícia. 
— Economia i Hisenda. 
— Interior. 
— Educació i Ciència. 
— Treball i Seguretat Social. 
— Agricultura, Pesca i Alimentació. 
— Presidència. 
— Cultura. 
— Administració Territorial. 
— Sanitat i Consum. 
— Indústria i Energia. 

Sis vocals, que designa el president a proposta del 
vicepresident entre persones amb una trajectòria perso-
nal o professional acreditada a favor de la igualtat de drets 
dels dos sexes. 

Actua com a secretari, amb veu i sense vot, el secre-
tari general de l’Institut. 

El Consell Rector s’ha d’ajustar, quant al seu funciona-
ment i règim d’adopció d’acords, al que disposa el capítol 
2n del títol I de la Llei de procediment administratiu. 

Article cinquè. 

El Consell Rector funciona en Ple i en Comissió Perma-
nent. Aquesta, que la presideix el director general de l’Ins-
titut, està integrada per cinc dels vocals representants de 
ministeris i per quatre dels vocals de lliure designació del 
president del Ple del Consell Rector. 

El secretari de l’Institut assumeix, respecte de la 
Comissió Permanent, les mateixes funcions que respecte 
del Ple li atribueix l’article anterior. 

Article sisè. 

El director de l’Institut, que té categoria de director 
general, és nomenat per reial decret a proposta del titular 
del Ministeri al qual és adscrit l’Institut. 

El secretari general de l’Institut el nomena el director 
de l’Institut. 

Article setè. 

Per al compliment dels seus fins, l’Institut de la Dona 
disposa dels mitjans econòmics següents: 

a) Les subvencions que anualment es consignin en 
els pressupostos generals de l’Estat o d’organismes autò-
noms. 

b) Les donacions, llegats, subvencions i qualsevol 
altra ajuda econòmica que pugui obtenir i que vàlidament 
accepti. 

c) Els béns i valors que constitueixen el seu patri-
moni. 

28126 LLEI 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de 
l’organisme autònom Institut de la Dona. 
(«BOE» 256, de 26-10-1983.)

JUAN CARLOS I,

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. 
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono. 

Article primer. 

1. Es crea l’Institut de la Dona (ID), com a organisme 
autònom dels classificats a l’apartat 1, a), de l’article 4t de 
la Llei general pressupostària, adscrit al Ministeri de Cul-
tura. 

2. L’Institut de la Dona es regeix pel que disposen la 
Llei d’entitats estatals autònomes, la Llei general pressu-
postària i aquesta Llei. 

Article segon. 

L’Institut de la Dona té com a finalitat primordial, en 
compliment i desenvolupament dels principis constituci-
onals, la promoció i el foment de les condicions que pos-
sibilitin la igualtat social dels dos sexes i la participació 
de la dona en la vida política, cultural, econòmica i 
social. 

A aquest efecte són al seu càrrec les funcions 
següents: 

1. Estudiar la situació de la dona espanyola en els 
camps següents: legal, educatiu, cultural, sanitari i socio-
cultural. 

2. Recopilar informació i documentació relativa a la 
dona, així com la creació d’un banc de dades actualitzat 
que serveixi de base per a l’exercici de les funcions i com-
petències de l’Institut. 

3. Elaborar informes i impulsar mesures que contri-
bueixin a eliminar les discriminacions existents respecte a 
la dona a la societat. 

4. Seguiment de la normativa vigent i la seva aplica-
ció en matèria que és competència d’aquest Institut. 

5. Prestar assessorament i col·laboració al Govern 
per aconseguir les metes previstes en aquesta Llei. 

6. Coordinar els treballs que han de dur a terme els 
diferents ministeris i altres organismes específicament 
relacionats amb la dona. 

7. Administració dels recursos de tot ordre que se li 
assignin per al compliment dels seus fins. 

8. Establir relacions amb les organitzacions no gover-
namentals d’àmbit estatal i procurar la vinculació de l’Ins-
titut als organismes internacionals respectius d’acord 
amb el Ministeri d’Afers Exteriors. 

9. Fomentar les relacions amb organismes internaci-
onals dedicats a les matèries afins i d’interès de l’Institut, 
d’acord amb el Ministeri d’Afers Exteriors. 

10. Establir relacions amb les institucions de natura-
lesa anàloga i similars de les comunitats autònomes i de 
l’Administració local. 

11. Fomentar la prestació de serveis a favor de la 
dona i, en particular, els dirigits a les que tinguin una 
necessitat d’ajuda especial. 

12. Rebre i canalitzar, en l’ordre administratiu, denún-
cies formulades per dones, de casos concrets de discrimi-
nació de fet o de dret per raó de sexe. 

13. Realitzar totes les activitats que siguin requeri-
des per assolir les finalitats exposades anteriorment dins 
les habilitacions concedides a la legislació reguladora de 
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Segona.–Queda suprimida la Subdirecció General de 
la Dona, les funcions de la qual les assumeix l’Institut de 
la Dona. 

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 24 d’octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

d) Els productes i rendes del patrimoni esmentat. 
e) Els beneficis que, si s’escau, pugui obtenir de l’ac-

tivitat que sigui pròpia de l’Institut. 
f) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.–S’autoritza el Govern a dictar les disposici-
ons necessàries per al desplegament i aplicació d’aquesta 
Llei, així com a modificar per reial decret l’adscripció de 
l’Institut de la Dona. 


