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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ JOAN MI~~~~-EN'fRE 
D'ESTUDIS D' ART CONTEMPORANI - FUNDACIÓ P .' ~l~" '·· ;· .. ,' ~ .' 
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ESTATUTS Q¿ ' . ' " ,;r., é -.;Qktl
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Article 1er. ~ i~~;,., ;;_:;) 
La "FUNDACIÓ lOAN MIRÓ" - CENTRE D'ESTUDIS D' ART CONTE ._~ -
FUNDACIÓ PRIVADA" és una fundació privada (subjecta a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya) que es regeix per les disposicions contingudes en la Llei 
5/2001, per les al tres disposicions legals aplicables i per aquests Estatuts. • 

Article 20. 

La Fundació té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense 
altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legal s que siguin 
aplicables a aquesta classe de fundacions, i les establertes en aquests Estatuts. 

Article 3er. 

El domieili de la Fundació es fixa al Pare de MontjuYc de Barcelona. 

El Patronat el podra trasUadar a qualsevol altre Uoc dins del terme municipal d'aquesta 
ciutat. 

Article 4rt. 

La Fundació té per objecte: 

a) L'exposició permanent d'obres de Joan Miró i d'altres artistes contemporanis i 
l' organització d' exposicions temporals d ' obres d' altres artistes antics i moderos. 

b) Promoure seminaris, cursos, conferencies, representacions i qualsevol altra 
manifestació amb la finalitat de difondre l' Art o l' educació artística, sempre de 
cara al futuro 

c) Amb la mateixa finalitat expressada a l' apartat anterior, publicar llibres, 
documents, discs, films, etc. i reproduir, en tota mena de formes, obres de cankter 
artístic, amb subjecció al que disposi la legislació vigent. 

d) Concedir premis, beques i recompenses a fi de contribuir a despertar vocacions i a 
la formació d'artistes joves, així com ajudar-Ios en el seu treball, divulgar i 
valoritzar la seva obra. 

e) Qualsevol altra activitat encaminada a fomentar el millar coneixement de l'Art i el 
~ perfeccionament de la sensibilitat estetica de les generacions prcsents i futures. 
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La Fundació, amb la coHaboració financera de l' Ajuntament de BarceL9'h.~'. va fe~ ' 
construir 1> edifici situat al Pare de Montjtli'c de Barcelona 011 hi ha ins*' 1'1~ts el seu ' .' ' 
domicili , e l museu monognHic de 1 'obra de Joan Miró i el Centre d' ,t ~dis .d'Art ~ '~ }I t~ , .. J 

ontemporani (d'aquí en endavant anomenat el "Centre"). \~ \ ,. . .' :,:l/:t 
El Patronat, amb la coHaboració i les aportacions d'institucions PÚbliqUe~¿;;,~:~~¡,¡'~" '~1) 
persones natural s i jurídiques, promou i dirigeix les activitats artístiques del 'h(s~l\;t.t~¡s.<" 
seguint les orientacions de loan Miró. 

DEL PATRONAT 

Article 6e. 

La representació, govern, adrninistració i disposició deIs béns fundacionals és confiada 
a un Patronat que és nomenat i actua amb subjecció a les normes establertes per la 
legislació vigent i per aquests Estatuts. 

Article 7e. 

El Patronat de la Fundació és un organ col'legiat COllstitult per vint-i-cinc membres deIs 
quals dos seran proposats per l' Alcalde de la ciutat de Barcelona, idos per la Generalitat 
de Catalunya. El Ministerio de Cultura és un deIs membres del patronat i estara 
representat per la persona fisica que designio 

Article 8e. 

EIs patrons persones fisiques, han de gaudir de la plena capacitat civil i els carrecs són 
vitalicis, de confianya i honorifics . Llurs titulars els serviran gratultament, sense rebre 
cap retribució pel seu exercici. 

Quan la qualitat de patró sigui atribuIda a una persona jurídica, haura de fer-se 
representar en el Patronat per una persona física. 

Els membres designats a proposta de la Generalitat de Catalunya i de l' Ajuntament de 
Barcelona podran ser sempre lliurement substitui'ts per les dites Institucions. 

Article ge. 

El Patronat podd ampliar o reduir el nombre deIs seus components, reflectint la seva 
decisió en els Estatuts per mitja de la modificació adient. 

Article lOe. 

( 

'\ Correspo~dd a~ Patronat l' ~Iecció de nous Patrons, en e~ cas que en sigui augmentat el 
. ~ nombre, 1 tambe per a cohm les vacants que es produIssm per qualsevol causa, d'acord 
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amb els requisits establerts en aquests Estatuts i en confonnitat amb el, .q,~~,~ #4~~~~~, 
legislació vigent. ./ <, : '" '. ~;' : ' I '~~'~', \!,. 

• , • • .. t 'o' • • ',' \...A '}~ 

Article 11e. I "' " I ;:~ l' 
l. - :' ! ~!'oltI ~ 
"\ l . . 1.:7'," 
• f • • ~ '"' f.¡ 

La competencia del Patronat s'esté~, a t?t~ els act~s i n.e~ocis ~~lr~di~~*~O~1~~rient,s a)a:" ~;'lJt 
representació i govem de la ~und~clO, aIXl.com a 1 adI~l1m~tracl~ l. dlspO~~G"'~r ¿t~!1:'fl~JV 
béns que integren el seu patnmom, rendes 1 productes 1 a 1 exerClCl de tots 'el~;§e.us~~s 
i accions; a la interpretació deIs presents Estatuts i a la resolució de totes les inddéncies 
legals que ocorreguessin, 

Amb caracter purament demostratiu i no limitatiu, correspondra per tant al Patronat: 

a) Ostentar la representaeió de la Fundació a tota classe de relacions, actes i 
contractes, davant l 'Estat, la Generalitat de Catalunya i les aItres Comunitats 
Autonomes, els Municipis, Autoritats, Centres i ,dependencies de l' Administració 
en tots els seus graus, Jutjats, Magistratures, Corporacions, Organismes, Banes i 
altres persones juridiques i particulars, públiques i privades, exercint tots els drets, 
accions i pereepcions; i seguint -per a tots els tramits, instancies i recursos- tots 
els proeediments, expedients, reclamacions i judicis que interessin activament o 
passivament a la Fundació, en confonnitat amb tot el que disposi la legislació 
vigent. 

b) Comprar, vendre i de qualsevol manera disposar de valors mobiliaris i béns de 
qualsevol naturalesa; constituir, modificar i cancel'lar drets reals i personals, 
complint en cada cas els requisits que fossin pertinents. No obstant, el Patronat no 
podra disposar deis béns i drets que, segons l'artiele 22, tinguin la eondició 
d'inalienables. 

e) Obrir, continuar i cancel'lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar 
¡retirar quantitats, detenninar saldos ¡efectuar totes les altres operacions 
pertinents, abanes, caixes d' estalvis i entitats de credit, nacionals i estrangers, 
subjecte al que disposi la legislació vigent. 

d) Constituir i cancel, lar diposits de totes menes, fins i tot a caixes de seguretat, 
ingressar i retirar béns de qualsevol especie, 

e) Acceptar herencies, llegats, donacions i subvencions, 

f) Exercir directament, o a través deIs representants que designi, tots els drets de 
caracter polític i economic que corresponguin a la Fundació com a titular 
d' accions, participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris i per tant 
concórrer, deliberar i votar a Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, 
Associacions i altres organismes. 

g) Cobrar i rebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte, 

(

' \ benefic~ ,i quantitat que per qualsevol concepte acredités o corresponguessin a la i/undaclO 
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h) 

i) 

j) 

Pagar premis, honoraris, impostos, arbitris i altres quantitats que pe . ~-::.:' 
1, d F d ., ,,(~ ...... n~ 1J . ,'; , " . concepte fossin a carrec de esmenta a un acIO. ¡;f. ~~ >:~ -:;-. .. " ., 

Atorgar i revocar delegacions i poders per al compliment el ~i:¿~aliÍ~t~' .. ,.., (' 
fundacionals; en espec~al, crear organs de gerencia i direCci'~mQ~enar les . . ? 1:' 
persones per ocupar-los 1 atorgar-los els poders corresponents. '~ :~ \ . ",;' . 

1 en general realitzar tots els actes, intervenir en negocis jur¡ ' ~~¡>~p~J[~r~;>~' 
qualsevol contracte que fos convenient per a la millor administració ¡~~~!~ó'J'~;' 
de les seves rendes i béns; i per a l'exercici deIs drets i accions que fossin 
procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats 
fundacionals , 

Article 12e. 

El Patronat es reunid obligatoriament en Junta Ordinaria durant el primer trimestre de 
cada any natural. 

Es reunid en Junta Extraordinaria tantes vegades com li sembli oportú al President, 
pero com a mínim una vegada a l'any en el transcurs del darrer trimestre de l'any 
natural, per propia iniciativa, i foryosament quan així ho soHicitin la quarta part deIs 
seus membres. 

Les convocatories inclouran una relació de tots els assumptes que s'hauran de tractar a 
la reunió i seran trameses a tots els Patrons, per correu , al menys amb quinze dies 
d' antelació. 

Article 13 e. 

Correspondrá a la Junta Ordinária: 8 
a) L'examen, i si s'escau, l'aprovació deIs comptes de I'exercici anterior i y 'fl 

que anualment haura de formular el PatronaL Aquests comptes seran au 'tats. 

b) Aprovar la Memoria de les achvItats realitzades durant l' any i de la gestió 
economica del patrimoni, i determinar les activitats a desenvolupar durant el 
següent exercici. 

e) Aprovar la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses .de l'any anterior. 

d) Resoldre els altres assumptes que constin a la convocatoria. 

Article 14e. 

En Junta Extraordinaria s'haura d'aprovar el pressupost d'ingressos i de despeses de 
¡'any següent i es podran adoptar acords sobre totes les qüestions previstes a la 
convocatoria. 
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Article 1Se. ~ -¡. o': ,'J.) 
";j .'~' q .' /-

Excepte en els casos en que aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, ' ~1i.nié$ i< ~:.': ' I 
del Patronat quedaran validament constituIdes i podran adoptar acords qua:n"~:¡;i ¡-';" I' 
assisteixin personalment la meitat més un deis seus components. 

Cada Patró tindra un vot. Els acords s' adoptaran per majoria simple de vots emesos. 

El Patró que actui' de President dirimid amb el seu vot els empats que es produIssin .• 

Article 16e. 

No obstant, sera necessari el vot favorable de la majóría del nombre de membres que 
composen el Patronat per a: 

a) Ampliar o disminuir el nombre de Patrons. 

b) Elegir nous Patrons, en cas de ser ampliat el seu nombre o per a cobrír les vacants 
que per qualsevol causa es produi'ssin. 

c) Modificar els Estatuts. 

d) Crear Comissions delegades, designar els Patrons que hauran d'integrar-les 
detenninar les facultats que podran exercitar. 

e) Crear delegacions o representacions a altres cíutats designar les persones que 
hagin de regir-les. 

Article 17e. 

El Patronat elegir a d'entre els seus membres un President i un Vice-President, els quals 
exerciran les seves funcions durant quatre anys i podran ésser reelegits per successius 
període d'igual duració. 

Sera també nomenat un Secretari que podn\ no ser membre del Patronat, en el qual cas 
assistid a les reunions amb veu pero sense vot. 

Article 18e. 

El President, i en el seu defecte el Vice-President, tindran les següents facultats : 

a) 

b) 

Representar a la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en que el 
Patronat designi un altre representant especial. 

Convocar les Juntes Ordinaríes i Extraordinaries, en confonnitat amb l'establert a 
aquests Estatuts. 
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e) 

d) 

El Secretari estendri les Actes i Iliuran't Certificacions amb el Vist-i-pl.au 
o, en el seu defecte, del Vice-President. 

Al Uibre q'Actes s'hi fara constar: la llista d'assistents a cada reunió; un resum de les 
deliberacions; la forma i resultat de les votacions i el text literal deIs acords que 
s'adoptin. 

Artic1e 20e. Consell ConsuItiu. 

El Consell Consultiu sera integrat per un mÍnim de 6 i un maxim de 12 membres que 
podran ser nomenats, i revocats, pel Patronat de la Fundació entre aquelles persones que 
es considerin més adequades . 

El Consell Consultiu tindra la missió d'assessorar al Patronat de la Fundació i donar la 
seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses, ja sigui per la 
Junta del Patronat, ja sigui per la Comissió Delegada o pel seu President. 

L'opinió del Consell Consultiu sera demanada necessanament pel Patronat de la 
Fundació per tot el que es refereixi al balany, els comptes i el pressupost anual i també 
respecte de les propostes que el Patronat d~ideixi fer per elegir nous membres del 
PatronaL 

Els membres del Consell Consultiu seran invitats a assistir a la Junta General Ordinaria 
del Patronat. 

El Consell Consultiu elegira entre els seus membres un President i podri elegir també 
un Secretario Si no ho fes, la secretaria del Consell seria portada pel mateix Secretari del 
Patronat de la Fundació. 

COMISSIONS DELEGADES 

Article He. 

Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat podra crear 
una o més Comissions Delegades per a finalitats transitóries o funcions permanents, 
integrades per un mínim de tres i un maxim de set Patrons, que seran nomenats, 
substitults o cessats si s' escau, en compliment del previngut al' artic1e 1M deIs Estatuts. 

El Patronat determinara les seves funcions, les facultats que en elles delegui i el temps 
__ durant el qual podran exercir-Ies. 
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DOTACIÓ 1 RECURSOS 

Article 22e. 

El patrimoni de la Fundació podd comprendre béns mobles, immobles, drets i accions 
de qualsevol naturalesa. 

a) Inicialment va quedar constitu'it amb la quantitat d'un milió cine-centes mil 
pessetes, aportades en efeetiu pel Fundador; 

. b) A aquest capital inicial s'hi han anat afegint quantitats, obres d'art i altres béns i 
drets aportats pel mateix Joan Miró, i altres de donats o transmesos per altres 
entitats o persones mitjanyant qualsevol titoI, alguns deIs quaIs, per disposieió del 
transmetent o acord del Patronat, han estat acumulats als fons fundacionals amb 
cankter inalienable; 

e) 1 sera incrementat amb els béns i drets que puguin ser adquirits posteriorment amb 
la destinació esmentada. 

Article 23e. 

El Patronat podra manten ir les aetuals inversions, o modificar-les tantes vegades com 
consideri convenient per tal d'assegurar, en la mesura que sigui possible, el valor real 
del patrimoni ¡ la seva rendibilitat; i a tal efecte podra realitzar les operacions 
procedents, d'acord amb les normes establertes per la legislació vigent i els Estatuts. 

Article 24e. 

Les quantitats que percebi la Fundació seran ingressades a un compte corrent bancari o 
llibreta d' estalvi. 

Els valoTs mobiliaris seran dipositats a nom de la Fundació en un establiment baneari. 

Article 25eo 

Anualment es formulara un Balan<; que es tancara el dia 31 de desembre ¡que, 
juntament amb els altres documents esmentats a l'artic1e 13, sera presentat pel President 
a la Junta Ordinaria a celebrar durant el trimestre següent, per a la seva censura i 
aprovació, si s' escau. 

Article 26e. 

L'exercici económic coincidid amb l'any natural. 

'. _~I recursos anuals es composaran de: 
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Les rendes que produeixi l' actiu. i \ ,. ' <.: : \ <; ~" ;: 
1, \ . t . , : 'J 

Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacion . s,. . ;!! 
Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb tal finalitat i qu:: ~'~!; {&ti.. n;;t .;': . 

,,, . ~,,. c.cn~'~ ;"; 

hagin de ser incorporades al capitaL " "" , 

Article 27e. 

Totes les quantitats esmentades seran destinades a la realització de les finalitats 
fundacionals, sense cap altra deducció que la necessaria per a satisfer les despeses. 

Article 28e. 

EIs béns i rendes de la Fundació es consideraran afectes i adscrits, de manera directa o 
irnmediata, sense interposició de persones, a la realització deIs objectius que han 
inspirat la seva creació. 

Article 2ge. 

Si per qualsevol causa o raó la Fundació no pogués seguir funcionant en conforrnÍtat 
amb el que ha estat establert als artieles anteriors, quedara extingida, i els béns que 
integrin el seu patrimoni seran entregats a entitats públiques de naturalesa no 
fundacional que persegueixin finalitats d'interes general o a entitats benefician es del 
mecenatge d'acord amb el que estableix l'artiele 3 de la Llei 4912002, de regim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i deIs incentius fiscals al mecenatge, i disposicions 
concordants. Entre totes les entitats esmentades, el Patrons, que en aquell moment 
exerceixin el seu carrec, en triaran una que tingui finalitats analogues a les de la 
FUNDACIÓ, tot i complint els requisits legals. 
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