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~ ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ JOAN MIRÓ - CENTRE D'ESTUDIS D'ART I CONfEMPORANI - FUNDACIÓ PRIVADA", 

f aprovats pe! Patronal en la Junta del 14 de desembre de 2Q05. 

t ESTATIJTS 

enonalitat i domkili 

"FUNDACIÓ JOAN MIRÓ - CENTRE D'ESTIJDIS D' ART CONfEMPORANl
ACIÓ PRN ADA" es regeix per la legislació catalana sobre fundacions, les a1tres 

posicions legals aplicables i aquests estatuts. 

Fuoooci6 té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense 
limitacions que les que les disposícions legals aplicables imposin expressament i 

ue aques1s estatuts estableixen. 

El dODÚCili de la Fundaci6 es fixa al Pare de MontiuIc de Barcelona. 

El Patronal el poi traslladar a quaIsevol a11re lIoc dins el lenne municipal d'aquesta 
ciutal 

Capltol JI: Fioalllal 

L'exposició permaneot d'obres de Joan Miró i d'<iltres artistes contemporanis i 
I'organització d'exposicions temporals d'obres d'a1tres artistes antics i model1,lS. 

Promoure seminaris, cursos, conferencies, representacions i qualsevol a1tra 
manifestació, amb la finalitat de difondre l'art o )'educació artística, sempre amb 
vista al futuro 

Amb la mateÍXa finalitat expressada a I'apartat anterior, reproduir, distribuir i 
comunicar públicament obres de canlcler artistic, especialmentllibres i documents 
escrits i grifics, i obres sonores i audiovisuals, en qualsevol modalitat i formal, i 
d'acord amb el que la legislació vigent disposi. 



el) Concedir premis, beques i recompenses a fi de contribuir a despertar vocacions i a 
formar artistes joves, com també a ajudar-los en el seu treball, i a divulgar i 
valorar la seva obra.· 

e) Qualsevol alba activitat encaminada a fomentar el coneixement millor de I'art i el 
perfeccionarnent de la sensibilitat estetica de les generacions presents i futures. 

ArticJe Se 

La Fundació, amb la coHaboraci6 financera de l' Ajuntainent de Barcelona, va fer 
construir l' edifici original situat al Pare de Montjuic de Barcelona, on hi ha instal·lats el 
seu domicili, el museu monognific de ]' obra de loan Miró i el Centre d'Estudis d' Art 
Con!empornni (el "Centre"). 

AllIarg deIs anys, amb la coHaboració financera de l' Ajuntament de Barcelona, de la 
GeneraIitat de Catahmya, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri de Cul tura, la 
Fundació ha ampliat i restaurat l'edifici original i les instaHacions. 

El Patrona!, amb la coHaboraci6 i les aportacions d'institucions públiques i d'allres 
persones naturals j juridiques, promou i dirigeix les activitats artistiques del "Centre" 
seguint les orientacions de loan Miró. 

espltol ID: GoveTD de la Fundac1ó. El Patronal i altn.! organs 

Article 61: 

La representació, el govem, l' administració i la disposició deIs béns fundaciona1s són 
confiats a un Patronat, que és nomenat i actua d'acord ainb les normes que la legislació 
vigent i aquests estatuts estableixen. 

El Patronat pot delegar part de les seves atribucions a una Comissió Delegada i també al 
presiden~ d'acord amb el que els articles segUents disposen. 

L' organ consultiu de la Fundació és el Patrona! Emerit 

Amele 7e 

El Patronal de la Fundació és un organ coHegiat, constituit per vint-i-cinc membres, dos 
deIs quals són proposats per l' alcalde de la ciutat de Barcelona, dos per la Generalitat de 
Catalunya i un pel Ministeri de Cultura espanyol. 

Article 8e 
Els ciurecs de patró són de confian~a i honorífics. 

Els seus titulars els han de servir gratuitament, sense rebre cap retribució pel seu 
exercici. 

-2 -



0112006 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NO iARIALES 

6T2609863 

Els patrons persones fisiques i els representants deIs patrons persones jurídiques han de 
gaudir de la plena capacita! civil. 

El clrrec de patró s'exerceix per un terrnini maxim de dos mandats. ExcepcionaIment, 
el patró que sigui nomenat rnembre de la Comissió Delegada pot ser patró per un 
nombre total maxim de tres mandats. Cada mandat té una durada de cinc anys. 

En qualsevol cas, e1s patrons cessaran necessanament en el seu canee en la data de la 
lW1ta del Patronat següent al seu SOC aniversario 

Quan la qualitat de patró sigui atribUida a una persona juridica, aquesta s'ha de fer 
representar en el Patronat per una persona lisica. 

EIs membres designats a proposta de \a Generalitat de CataIunya, de l' Ajuntarnent de 
. Barcelona ¡del Ministeri de Cultura poden ser sempre substitUits lIiurement per 
aquestes institucíons. 

Amele ge 

El Patronat pot ampliar o reduir el nombre deIs seus components i ha de refIectír la seva 
decisió en e1s Estatuts per míij! de la modificació adieot 

Amele lOe 

Correspon al Patronat elegir IIOUS palrons, en cas que se n'augmenti el nombre, i també 
per cobrir les vacaots que es producixin per qualscvol causa, d'acord amb e1s requisíts 
establcrts en aqucsls Estatuts i de confoImÍtat amb el que la legislatió vige.ot disposi. 

Amele He 

La competencia del Patronal s'estén a lots cls acles i negocis jurídics que coDccrneixcn 
In rcprcsentació i el govem de la Fundació. com també l'admini.strnció i la disposició de 
tots cls béns que n'intcgrc.o el patrimoni, les rendes i cls productes, i I'cxercici de tots 
els sellS drcts i eecioas; i també a la ioterpretació deis presents EstatulS i a la rcsolució 
de lotes les incidencies legaIs que es produeixin. 

Per tan~ eorrespon al Patrona~ amb caracter puramenl demostratiu i no limitatiu: 

Tenir la Tcpresentació de la Fundació en t.ota c\asse de Tclacions, acles i contractes, 
davan! 1'&1311 la Ge,nernlitat de Catalunya i lesaltres comunilats autonomes, les 
diputacions, els consells comatUls, e\s Olunicipis; la UCÚÓ Europea; aUlontats, 
centres i dcpcndeocies de l' Admicústració, en tots e1s setis graus; jutjats, 
magistraturcs; corporacions, organismes, bancs, i altees persones juridiques i 
particulars, públiques i privarles, exercint-ne lols els drcls, accioas i pcrccpcioos, i 
segl!it -pe! a lots els tnimits, instancies i recursos- tots els proccdiments, 
expedienl~, reclamacioas i judicis que interessin activamcnt o passivament a la 
FW1dació, de conformitat amb to! el que la legislació vigent disposi. 

b) Comprar i vcndre valors mobilinr'Ís i béns de qurusevol r..ahl..T2les~ i disposar-ne 
de qualsevol manera; constilUir. modificar i cancel·lar drelS reals i personals, 
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complint en cada cas els requisits que siguin pertinents. No obstant aixo, el 
Patronat no pot disposar deIs béns i drets que, segons I'article 22e, tenen la 
condició d'inalienables. 

e) Obrir, continuar i canceHar comptes conents i d'es1alvi; rebre talonaris; ingressar 
i retirar quantítats; detemrinar saldos i efectuar totes les altres operacions 
pertinents; en hanes, caixes .d'estaIvis i entitals de credi~ nacionals i estrangers, 
d'aco~ amb el que la legislació vigent disposi. 

ti) Constituir i canceHar dipOsits de tota mena, fins i tot en caixes de seguretal; 
ingressar i retirar béns de qualsevol especie. 

e) Acceptar herencies, llegats, donacioDS í subvencioDS. 

/) Exercir directamen~ o per miga deis representants que designi, tots els drets de 
carieter polític i econó!Dic que com:sponguio a la Fundació com a titular 
d'accions, participacions socials, obligacioos i á1tres valors mobiliaris, i, per tant, 
coocórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacioos 
i altres organismes. 

g) Cobrar i rebre rendes, fiuits, dividends, interessos i qualsevol altre producte, 
bendici i quantitat que merití per qualsevol concepte, o que conesponguin a la 
Fundació. 

h) Pagar premis, honoraris, impostos, arbitris i a1tres quantitats per qualsevol 
concepte, que siguin a cArrcc de la Fundació. 

'1 Atorgar i revocar delegacions i poders per al compliment de les fmaIitals 
fundacionals; en especial, crear organs de gerencia i de direcció, nomenar les 
persones per ocupar-los i atorgar-Ios els poders conesponents. 

11 1, en general, realitzar tols els actes, intervenir en negocis jurldics i alargar 
qualsevol contracte que sigui convenient per administrar i disposar millor de les 
seves rendes i béDS, i per exercir els drets i les accions que siguio procedentS per 
realitzar i acomplir les finalitats fundacionals de la manera més adient. 

Article l2e 

El Patronat s'ha de reunir necessAriament en Junta dues vegades a I'any. Una durant el 
primer trimestre de cada any natural i l'a1tra en el transcUIS del danee trimestre. 

També s'ha de reunir en Junta (i) tantes vegades com li sembli oportú al president, per 
iniciativa propia, i (ii) foryosament quan la quarta part deIs seus memhres ho sol·liciti. 

Les convocatories han d'incloure una relació de tots eIs assumptes que s'han de tractar a 
la reunió i s'han de trametre a tots els patrons, per correu, a1menys amb quinze dies 
d' antelació. 
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Artide m 

Correspon a la Junta del Patrona! que es constitueixi durant el primer trimestre de cada 
any natural: 

a) L'examen i, sí escau, I'aprovació deis comptes de I'exercici anterior (baIan~, 
compte de resultats i memoria) i de 1 'inventari que el Patronat ha de formular 
anualment. Aquests comptes seran auditats. 

b) L'aprovació de les activitats que ha de desenvolupar durant I'exercici segúenl 

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

L'adopció d'acords sobre els a1tres assumptes que constin a la convocatoria. 

orrespon a la Junta del Patronat que es constitueixi durant el darrer trimestre de cada 
y natural: 

L'aprovació del pressupost d'ingressos i de despeses de I'exercici segi1ent. 

L'adopci6 d'acords sobre e1s a1tres assumptes que constin a la convocatória. 

Excepte en e1s casos enumerats a l' article 16C d' aquests Estatuts, les juntes del Patronat 
queden coÍlsti tuides vilidament i poden adoptar acords quan hi assisteixen personaJment 
la meita! més UD deis membres del Patrona!. . 

ls acords s'han d'adoptar per majoría simple de vots emesos. El patró que actui de 
piden! ha de dirimir amb el seu vol els empats que es produeixin. 

ecessari el vol favorable de la majoría deis membres que componen el Patrona! pero 

Ampliar o disminuir el nombre de patrons. 

' legir nous patrons, en cas que se n'amplu el nombre o per cobrir les vacants que 
produeixin per qualsevol causa. 

d) una Comissió Delegada, designar els patrons que han d'integrar-Ia i 
. nar les facultats que la propia Comissió Delegada, com també el president 

de Fundació, poden exercir i la ducada de les delegacions de facultats. 
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e) Crear delegacions o representacions en a1tres ciutats i designar les persones que 
les hagin de regir. 

f) Elegir els patrons emerits. 

Artiele In 
El Patronal ha d'e1egir d'entre eIs seus membres un president, un vicepresident i un 
secretari, els quaIs han d'cxercir les sevcs funcions duran! cinc anys i poden ser 
reelegils per un a1tre mandat de la mateixa durada. 

ExcepcionaIment, com disposa l'article 8e, el nombre total mIDcim de mandats de les 
persones que ocupin els cmes esmentats pot ser de tres. 

Artidel8e 

El president ~ en absencia d'aquest, el vicepresident tenen les facultats segilents: 

a) Representar la Fundació en judici i fora d'e)), excepte en els casos en que el 
Patronal designi un a1tre representant especial. 

b) Convocar les juntes del Patronat j les reunions de la Comissió Delegada, de 
conformilat amb el que aquests Estatuts estableixen. 

e) Sotrnetre els comples anuals i l' inventari de cada exercici a la Junta del Patronal 

d) Sotmetre el pressupost de cada exercici i la seva liquidació, com també la 
proposta anual d' activitats, a la Junta del Patronal 

e) 1 lotes les a1tres que aquests Estatuts indiquen. 

Artiele 1ge 

El secretari ha d'estendre les actes i Iliurar certificacions amb el vistiplau del presidenl 
o, en absencia d'aquest, del vicepresident. 

A les acles, s'hi ha de fer constar: la lIista d'assistents a cada reunió; un resum de les 
de\iberacions; la forma i el resulta! de les votacions, i el text literal deis acords que s'hi 
adoptin. 

Artiele 20e 

L'organ consultiu de la Fundació és el Patronal Emerit. S6n candidats a la coúdici6 de 
paLró cmtrit (i) els patrons que hagio complcrt 80 anys d'edat. (ü) els prcsideots i e1s 
paLrons que cessin en el seu carrec i (jii) els palroos que ho soHicitin, arnb 
independencia de la seva edat. 

El Patronal de la Fundació elegeix e1s patrons emerits arnb la majoria prevista a I'article 
161:. 
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I 
.' El canee de patró emeri! és incompatible amb el canee de patró. L' adquisició de la 

condició de patró emerit suposa el cessament automatic en la condici6 de patrá. 

El Patronat Emerit té les missions següents: 

a) Fer propostes i suggerir iniciatives amb la finalitat que el Patronal les debati, i 

b) Assessorar el Patronal de la Fundaci6 i donar la seva opiní6 sobre lotes les 
coDSUltes i les qüestiODS que tan! la Junta del Patrona! com la Comissió Delegada 
o el president Ii sotmetin. 

El Patronat de la FlUldació ha de demanar l'opiní6 del Patronal Emeril sobre la política 
d'activitats, les noves iniciatives que es vulguin proposar, la manca económica de la 
enti ta! i també les propos!es d'incorporació de nous membres al Patronal 

Is membres del Patronat Emerit han d'assistir a les jlUltes preeeptives del Patronat i 
en ser invitals a assistir a les a1tres juntes. 

les jlUlles, e1s patrODS emerits poden intervenir amb veu pero sense vol 

es funcioDS de presiden! i seaetari de les sessions del Patronal Emerit les han 
·cxercir. respectivament, el presiden! í el secretari del Patronal 

'c1e2H 

tal de facilitar la realil71lci6 de les finalitats fundacionals, el Patronal po! crear una 
Comíssi6 Delegada, integrada ver un mínim de tres patrons, que seran nomenats, 
substituits o cessats, si escall, d'acord amb el que disposa l'articIe 1 líe deIs Estatuts. 

En aplicació d'aquest mateix article 1 líe, el Patronat també ha de determinar les 
funcioDS de la Comissi6, les facuItats que hi delegui i la durada de la delegació. 

El president, el vicepresident i el seeretari del Palronat han de ser necessanamenl 
membres de la Comissi6 Delegada. 

:1 Hal IV: Patrimoni de 1:1 Fund:1ció 

atrÍmoni de la FlUldació poI comprendre béns mobles, immobles, drets i accions de 
sevol natural esa. 

Inicialment, va quedar cODStiluit amb la quantitat d'lUl rnilió cinc-<:entes mil 
ssetes. aportades en efectiu pel fundador. 

b) aquest capital inicial, s'hi han anal afeginl quantitats, obres d'art i altres béDS i 
drets aportats pe] rnateix loan Mir6, i al tres que d'a1tres entitats o persones han 
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donat o transi'\1(:s, alguns deis quaIs, per disposició del transmetent o per aeord del 
Patronal, han estat aeumulats als fons fundacionals amb caracter inalienable. 

e) 1 seni incrementat amb els béns i drets que es puguin adquirir posteriorment, amb • . 
aquesta destinaeió. 

Artiele 23e 

El Patronat poi mantenir les inversions actuals, o modificar-les tantes vegades com 
consideri convenienl per tal d'assegurar, en la mesura que sigui possible, el valor real 
del patrimoni i la seva rendibilitat; a aquest efecte, pot realitzar les operacions que 
siguin procedents, d'acord amb les normes que la legislació vigent i eJs Estatuts 
estabLcixen. 

Artic1e24e 

Les quantitats que la Fundació percebi s'ban d'ingressar en comptes que es mantinguin 
amb bancs i caixes d'estalvis o en productes financers que ofereixin les m3ximes 
garanties. 

ELs valors mobiliaris s'ban de dipositar a nom de la Fundació en un es1abliment habiLitat 
legalment a aquest efecte. 

Artide25e 

L' exercici economic ha de coincidir amb l' any natural. 

Els recursos anuals s'ban de coIDpondn: de: 

a) Les rendes que produeixi l'actÍlt 

b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. 

e) Les subvencíons i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat j que, per tan!, 
no s'hagin d'incorporar al capiÍal. 

Artiele 26e 

Totes les quantitats esmentades s'han de destinai a realitzar les frnalitais fundacionals, 
sense cap altra deducci6 que la que sigui necessana per satisfer les despeses. 

Artiele 27e 

Els béns i les rendes de la Fundació s'han de considerar afectes i adscrits, de manera 
directa o immediata, sense ioterposici6 de pen;ones, a la realitzaci6 deLs objectius que 
n'han inspirat la creaci6. 

v 
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Capitol V: Exlinció 

Amele 2Se 

Si, per qualsevol causa o raó, la Fundació no pot continuar funcionant de confonnitat 
amb el que s'ha establert als articles anteriors, quedara extingida Aquesta extinció 
determina la cessi6 global de 1015 els seus actius i passius o, si aquesta cessió global no 
és possible, cal proccdir a la liquidació deis actius i passius. 

En ambdós casos, les beneficianes de la cessió global deis actius i passius o de la cessió 
de l'haver que resuIti de la liquidació han de ser mtitats públiques de lllII1.1r1Ilesa no 
fundacional, que persegueixin finalitats d'interes general, o entita/s beneficianes del 
mecenatge, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 49/2002, de regim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge, i les 
disposicions concordants. 

Entre totes les entitats esmentades, els patrons que en aqueU momen! elterceixin el 
carrec n'han de triar una que tingui finalitats anaIogues a les de la Fundació, d'acord 

b els requisits legals. 

ISPOSIClÓ TRANSITORIA 

s disposicions relatives al nombre i a la durada deis mandats pels quals els patrons i 
el C3rrecS del Patrona! són elegits, només són aplicables a les persones fisiques que 
ad uÍreixin la condició de patró després de l'aprovació del present teltl deis Estatuts de 
la undació pe!' part de la Junta del Patronal 

EIs patrons nomenats abans d'aquesta aprovació,la durada deIs seus dirrecs i les seves 
funcioos i facultats es continuaran regio! per les disposicioos estaManes que s'hi 
refereÍlten i que consten a I'anomenat "TeltI refós deIs Estatuts de la Fundació loan 
Miró - Centre d'Estudis d' Art Contemporani - Fundació Privada", prolocol·litzats en 
I'escriptura atorgada pel Dotan de Barcelona, David Pérez Maynar, e14 d'abril de 2005, 
amb el número 631 del protocol, i inscrits en el Registre de fundacions de la Generalitat 
e Catalunya, d'acord amb la Resolució, de 15 de novembre de 2005, del duector 
cneral de Dre! i d'Entitats luridiques. 
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