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ESTATUTS 
 

DE LA “FUNDACIÓ JOAN MIRÓ -CENTRE D’ESTUDIS D’ART 
CONTEMPORANI- FUNDACIÓ PRIVADA” 

 
(Aprovats pel Patronat en la Junta de 14 de desembre de 2005 i modificats pel Patronat 

en la Junta de 27 de novembre de 2007) 

 
 

 
Capítol I: Denominació, personalitat i domicili 
 
Article 1r 
 
La “FUNDACIÓ JOAN MIRÓ” -CENTRE D’ESTUDIS D’ART CONTEMPORANI- 
FUNDACIÓ PRIVADA” es regeix per la legislació catalana sobre fundacions, 
les altres disposicions legals aplicables i aquets estatuts. 
 
Article 2n 
 
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, 
sense altres limitacions que les que les disposicions legals aplicables imposin 
expressament i les que aquests estatuts estableixen. 
 
Article 3r 
 
El domicili de la Fundació es fixa al Parc de Montjuïc de Barcelona. 
 
El Patronat el pot traslladar a qualsevol altre lloc dins el terme municipal 
d’aquesta ciutat. 
 
 
 
Capítol II: Finalitat 
 
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 moderns. 

 
b) Promoure seminaris, cursos, conferències, representacions i qualsevol 

altra manifestació, amb la finalitat de difondre l’art o l’educació artística, 
sempre amb vista al futur. 
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c) Amb la mateixa finalitat expressada a l’apartat anterior, reproduir, 
distribuir i comunicar públicament obres de caràcter artístic, 
especialment llibres i documents escrits i gràfics, i obres sonores i 
audiovisuals, en qualsevol modalitat i format, i d’acord amb el què la 
legislació vigent disposi. 

 
d) 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 altra activitat encaminada a fomentar el coneixement millor de 

l’art i el perfeccionament de la sensibilitat estètica de les generacions 
presents i futures. 

 
Article 5è 
 
La Fundació, amb la col·laboració financera de l’Ajuntament de Barcelona, va 
fer construir l’edifici original situat al Parc de Montjuïc de Barcelona, on hi ha 
instal·lats el seu domicili, el museu monogràfic de l’ora de Joan Miró i el Centre 
d’Estudis d’Art Contemporani (el “Centre”). 
 
Al llarg dels anys, amb la col·laboració financera de l’Ajuntament de Barcelona, 
de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri de 
Cultura, la Fundació ha ampliat i restaurat l’edifici original i les instal·lacions. 
 
El Patronat, amb la col·laboració i les aportacions d’institucions públiques i 
d’altres persones naturals i jurídiques, promou i dirigeix les activitats artístiques 
del “Centre” seguint les orientacions de Joan Miró. 
 
 
 
Capítol III: Govern de la Fundació. El Patronat i altres òrgans 
 
Article 6è 
 
La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns 
fundacionals són confiats a un Patronat, que és nomenat i actua d’acord amb 
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 president, d’acord amb el què els articles següents disposen: 
 
L’òrgan consultiu de la Fundació és el Patronat Emèrit. 
 
Article 7è 
 
El Patronat de la Fundació és un òrgan col·legiat, constituït per vint-i-cinc 
membres, dos dels quals són proposats per l’alcalde de la ciutat de Barcelona, 
dos per la Generalitat de Catalunya i un pel Ministeri de Cultura espanyol. 
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Article 8è 
 
Els càrrecs de patró són de confiança i honorífics. 
 
Els seus titulars els han de servir gratuïtament, sense rebre cap retribució pel 
seu exercici. 
 
Els patrons persones físiques i els representants dels patrons persones 
jurídiques han de gaudir de la plena capacitat civil. 
 
El càrrec de patró s’exerceix per un termini màxim de dos mandats. 
Excepcionalment, el patró que sigui nomenat membre de la Comissió Delegada 
pot ser patró per un nombre total màxim de tres mandats. Cada mandat té una 
durada de cinc anys. 
 
En qualsevol cas, els patrons cessaran necessàriament en el seu càrrec en la 
data de la Junta del Patronat següent al seu 80è aniversari. 
 
Quan la qualitat de patró sigui atribuïda a una persona jurídica, aquesta s’ha de 
fer representar en el Patronat per una persona física. 
 
Els membres designats a proposta de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Ajuntament de Barcelona i del Ministeri de Cultura poden ser sempre 
substituïts lliurement per aquestes institucions. 
 
Article 9è 
 
El Patronat pot ampliar o reduir el nombre dels seus components i ha de 
reflectir la seva decisió en els Estatuts per mitjà de la modificació adient. 
 
Article 10è 
 
Correspon al Patronat elegir nous patrons, en cas que se n’augmenti el 
nombre, i també per cobrir les vacants que es produeixin per qualsevol causa, 
d’acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el 
què la legislació vigent disposi.  
 
Article 11è 
 
La competència del Patronat s’estén a tots els actes i negocis jurídics que 
concerneixen la representació i el govern de la Fundació, com també 
l’administració i la disposició de tots els béns que n’integren el patrimoni, les 
rendes i els productes, i l’exercici de tots els seus drets i accions; i també a la 
interpretació dels presents Estatuts i a la resolució de totes les incidències 
legals que es produeixin. 
 
Per tant, correspon al Patronat, amb caràcter purament demostratiu i no 
limitatiu: 
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a) Tenir la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i 
contractes, davant l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les altres 
comunitats autònomes, les diputacions, els consells comarcals, els 
municipis; la Unió Europea; autoritats, centres i dependències de 
l’Administració, en tots els seus graus; jutjats, magistratures; 
corporacions, organismes, bancs, i altres persones jurídiques i 
particulars, públiques i privades, exercint-ne tots els drets, accions i 
percepcions, i seguir -per a tos els tràmits, instàncies i recursos- tots els 
procediments, expedients, reclamacions i judicis que interessin 
activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb tot el que la 
legislació vigent disposi. 

 
b) Comprar i vendre valors mobiliaris i béns de qualsevol naturalesa, i 

disposar-ne de qualsevol manera; constituir, modificar i cancel·lar drets 
reals i personals complint en cada cas els requisits que siguin pertinents. 
No obstant això, el Patronat no pot disposar dels béns i drets que, 
segons l’article 22è, tenen la condició d’inalienables. 

 
c) Obrir, continuar i cancel·lar comptes  corrents i d’estalvi; rebre talonaris; 

ingressar i retirar quantitats; determinar saldos i efectuar totes les altres 
operacions pertinents, en bancs, caixes d’estalvis i entitats de crèdit, 
nacionals i estrangers, d’acord amb el què la legislació vigent disposi. 

 
d) Constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena, fins i tot en caixes de 

seguretat; ingressar i retirar béns de qualsevol espècie. 
 

e) Acceptar herències, llegats, donacions i subvencions. 
 

f) Exercir directament, o per mitjà dels representants que designi, tots els 
drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació 
com a titular d’accions, participacions socials, obligacions i altres valors 
mobiliaris, i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, 
assemblees, sindicats, associacions i altres organismes. 

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

producte, benefici i quantitat que meriti per qualsevol concepte, o que 
corresponguin a la Fundació.  

 
h) Pagar premis, honoraris, impostos, arbitris i altres quantitats per 

qualsevol concepte, que siguin a càrrec de la Fundació.  
 

i) Atorgar i revocar delegacions i poders per al compliment de les finalitats 
fundacionals; en especial, crear òrgans de gerència i de direcció, 
nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders 
corresponents. 

 
j) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i 

atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per administrar i 
disposar millor de les seves rendes i béns, i per exercir els drets i les 
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accions que siguin procedents per realitzar i acomplir les finalitats 
fundacionals de la manera més adient. 

 
Article 12è 
 
El Patronat s’ha de reunir necessàriament en Junta dues vegades a l’any. Una 
durant el primer trimestre de cada any natural i l’altra en el transcurs del darrer 
trimestre. 
 
També s’ha de reunir en Junta (i) tantes vegades com li sembli oportú al 
president, per iniciativa pròpia, i (ii) forçosament quan la quarta part dels seus 
membres ho sol·liciti. 
 
Les convocatòries han d’incloure una relació de tots els assumptes que s’han 
de tractar a la reunió i s’han de trametre a tots els patrons, per correu, almenys 
amb quinze dies d’antelació. 
 
Article 13è 
 
Correspon a la Junta del patronat que es constitueixi durant el primer trimestre 
de cada any natural: 
 

a) L’examen i, si escau, l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior 
(balanç, compte de resultats i memòria) i de l’inventari que el Patronat ha 
de formular anualment. Aquests comptes seran auditats.  

 
b) L’aprovació de les activitats que ha de desenvolupar  durant l’exercici 

següent. 
 

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

 
d) L’adopció d’acords sobre els altres assumptes que constin a la 

convocatòria. 
 
Article 14è 
 
Correspon a la Junta del Patronat que es constitueixi durant el darrer trimestre 
de cada any natural: 
 

a) L’aprovació del pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici 
següent. 

 
b) L’adopció d’acords sobre els altres assumptes que constin a la 

convocatòria. 
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Article 15è1 
 
 
Les Juntes del Patronat queden constituïdes vàlidament i poden adoptar acords 
quan hi assisteixi personalment la majoria de membres del Patronat. Existirà 
aquesta majoria quan els patrons que assisteixin a la Junta siguin més que els 
que no hi assisteixin.   
 
Cada patró té un vot. 
 
Excepte en els casos enumerats a l’article 16è d’aquests Estatuts, per adoptar 
vàlidament acords és necessari el vot favorable de la majoria dels membres del 
Patronat assistents a la Junta. Existirà aquesta majoria quan els patrons que 
votin a favor de l’acord siguin més que els patrons assistents que no votin a 
favor de l’acord per qualsevol motiu. En cas d’empat, quedarà vàlidament 
adoptat l’acord si ha votat a favor del mateix el President o qui exerceixi les 
seves funcions. 
 
 
Article 16è2 
 
És necessari el vot favorable de la majoria dels membres que componen el 
Patronat per: 
 

a) Ampliar o disminuir el nombre de patrons. 
 

b) Elegir nous patrons, en cas que se n’ampliï el nombre o per cobrir les 
vacants que es produeixin per qualsevol causa. 

 
c) Modificar els estatuts. 

 
d) Crear una Comissió Delegada, designar i cessar els patrons que han 

d’integrar-la i determinar les facultats que la pròpia Comissió Delegada, 

                                                 
1 Art. 15è. Modificat pel Patronat en la Junta de 27 de novembre de 2007. La redacció anterior deia:  

“Excepte en els casos enumerats a l’article 16è d’aquests Estatuts, les juntes del patronat queden 

constituïdes vàlidament i poden adoptar acords quan hi assisteixen personalment la meitat més un dels 

membres del Patronat. 

Cada patró té un vot. 

Els acords s’han d’adoptar per majoria simple de vots emesos. El patró que actuï de president ha de 

dirimir amb el seu vot els empats que es produeixin.” 
2 Art. 16è. Modificat pel Patronat en la Junta de 27 de novembre de 2007. La redacció anterior deia:  

“És necessari el vot favorable de la majoria dels membres que componen el Patronat per: 

a) Ampliar o disminuir el nombre de patrons. 

b) Elegir nous patrons, en cas que se n’ampliï el nombre o per cobrir les vacants que es produeixin 

per qualsevol causa. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Crear una Comissió Delegada, designar els patrons que han d’integrar-la i determinar les 

facultats que la pròpia Comissió Delegada, com també el president de la Fundació, poden exercir i la 

durada de les delegacions de facultats. 

e) Crear delegacions o representacions en altres ciutats i designar les persones que les hagin de 

regir. 

f) Elegir els patrons emèrits”. 



 7 

com també el president de la Fundació, poden exercir i la durada de les 
delegacions de facultats. 

 
e) Crear delegacions o representacions en altres ciutats i designar les 

persones que les hagin de regir. 
 

f) Elegir els patrons emèrits. 
 
Existirà aquesta majoria qualificada quan els patrons que votin a favor de 
l’acord siguin més que la resta de patrons, assisteixin o no a la Junta. En cas 
d’empat, quedarà vàlidament adoptat l’acord si ha votat a favor del mateix el 
President o qui exerceixi les seves funcions. 
 
 
Article 17è3 
 
El Patronat ha d’elegir d’entre els seus membres un president i un 
vicepresident, els quals han d’exercir les seves funcions durant cinc anys i 
poden ser reelegits per un altre mandat de la mateixa durada. 
 
Excepcionalment, com disposa l’article 8è, el nombre total màxim de mandats 
de les persones que ocupin els càrrecs esmentats pot ser de tres. 
 
El Patronat nomenarà també un secretari, que podrà ser membre del Patronat 
o no. Si no és membre del Patronat, podrà intervenir en les seves reunions amb 
veu però sense vot. 
 
Article 18è 
 
El president i, en absència d’aquest, el vicepresident tenen les facultats 
següents: 
 

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

 
b) Convocar les juntes del Patronat i les reunions de la Comissió Delegada, 

de conformitat amb el què aquests Estatuts estableixen. 
 

c) Sotmetre els comptes anuals i l’inventari de cada exercici a la Junta del 
Patronat. 

 
d) Sotmetre el pressupost de cada exercici i la seva liquidació, com també 

la proposta anual d’activitats, a la Junta del Patronat. 
 

                                                 
3 Art. 17è. Modificat pel Patronat en la Junta de 27 de novembre de 2007. La redacció anterior deia: 

“El Patronat ha d’elegir d’entre els seus membres un president, un vicepresident i un secretari, els quals 

han d’exercir les seves funcions durant cinc anys i poden ser reelegits per un altre mandat de la mateixa 

durada.  

Excepcionalment, com disposa l’article 8è, el nombre total màxim de mandats de les persones que ocupin 

els càrrecs esmentats pot ser de tres”. 
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e) I totes les altres que aquests Estatuts indiquin.  
 
Article 19è 
 
El secretari ha d’estendre les actes i lliurar certificacions amb el vistiplau del 
president o, en absència d’aquest, del vicepresident.  
 
A les actes, s’hi ha de fer constar: la llista d’assistents a cada reunió; un resum 
de les deliberacions; la forma i el resultat de les votacions, i el text literal dels 
acords que s’hi adoptin. 
 
Article 20è 
 
L’òrgan consultiu de la Fundació és el Patronat Emèrit. Són candidats a la 
condició de patró emèrit (i) els patrons que hagin complert 80 anys d’edat, (ii) 
els presidents i els patrons que cessin en el seu càrrec i (iii) els patrons que ho 
sol·licitin, amb independència de la seva edat. 
 
El Patronat de la Fundació elegeix els patrons emèrits amb la majoria prevista a 
l’article 16è. 
 
El càrrec de patró emèrit és incompatible amb el càrrec de patró. L’adquisició 
de la condició de patró emèrit suposa el cessament automàtic en la condició de 
patró. 
 
El Patronat Emèrit té les missions següents: 
 

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

 
b) Assessorar el Patronat de la Fundació i donar la seva opinió sobre totes 

les consultes i les qüestions que tant la Junta del Patronat com la 
Comissió Delegada o el president li sotmetin. 

 
El Patronat de la Fundació ha de demanar l’opinió del Patronat Emèrit sobre la 
política d’activitats, les noves iniciatives que es vulguin proposar, la marxa 
econòmica de l’entitat i també les propostes d’incorporació de nous membres al 
Patronat. 
 
Els membres del Patronat Emèrit han d’assistir a les juntes preceptives del 
Patronat i poden ser invitats a assistir a les altres juntes. 
 
A les juntes, els patrons emèrits poden intervenir amb veu però sense vot. 
 
Les funcions de president, vicepresident i secretari de les sessions del Patronat 
Emèrit les han d’exercir, respectivament, el president, el vicepresident i el 
secretari del Patronat.4 

                                                 
4 Últim paràgraf de l’art. 20è. Modificat pel Patronat en la Junta de 27 de novembre de 2007. La redacció 

anterior deia:  
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Article 21è5 
 
Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat pot 
crear una Comissió Delegada, integrada per un mínim de tres patrons, que 
seran nomenats, substituïts o cessats, si escau, d’acord amb el què disposa 
l’article 16è dels Estatuts. 
 
En aplicació d’aquest mateix article 16è, el Patronat també ha de determinar les 
funcions de la Comissió, les facultats que hi delegui i la durada de la delegació. 
 
Les funcions de president, vicepresident i secretari de les sessions de la 
Comissió Delegada les han d’exercir, respectivament, el president, el 
vicepresident i el secretari del Patronat. 
 
 
 
Capítol IV: Patrimoni de la Fundació 
 
Article 22è 
 
El patrimoni de la Fundació pot comprendre béns mobles, immobles, drets i 
accions de qualsevol naturalesa. 
 

a) Inicialment, va quedar constituït amb la quantitat d’un milió cinc-centes 
mil pessetes, aportades en efectiu 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 que d’altres 
entitats o persones han donat o transmès, alguns dels quals, per 
disposició del transmetent o per acord del Patronat, han estat acumulats 
als fons fundacionals amb caràcter inalienable.  

 
c) I serà incrementat amb els béns i drets que es puguin adquirir 

posteriorment, amb aquesta destinació. 
 
Article 23è 
 
El patronat pot mantenir les inversions actuals, o modificar-les tantes vegades 
com consideri convenient 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 

                                                                                                                                               
“Les funcions de president i secretari de les sessions del Patronat Emèrit les han d’exercir, 

respectivament, el president i el secretari del Patronat 
5 Art. 21è. Modificat pel Patronat en la Junta de 27 de novembre de 2007. La redacció anterior deia: 

“Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat pot crear una Comissió 

Delegada, integrada per un mínim de tres patrons, que seran nomenats, substituïts o cessats, si escau, 

d’acord amb el què disposa l’article 16è dels Estatuts. 

En aplicació d’aquest mateix article 16è, el Patronat també ha de determinar les funcions de la Comissió, 

les facultats que hi delegui i la durada de la delegació. 

El president, el vicepresident i el secretari del Patronat han de ser necessàriament membres de la 

Comissió Delegada”. 
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operacions que siguin procedents, d’acord amb les normes que la legislació 
vigent i els Estatuts estableixen.  
 
Article 24è 
 
Les quantitats que la Fundació percebi s’han d’ingressar en comptes que es 
mantinguin amb bancs i caixes d’estalvis o en productes financers que ofereixin 
les màximes garanties. 
 
Els valors mobiliaris, s’han de dipositar a nom de la Fundació en un establiment 
habilitat legalment a aquest efecte. 
 
Article 25è 
 
L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural. 
 
Els recursos anuals s’han de compondre de: 
 

a) Les rendes que produeixi l’actiu. 
 

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

c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat i que, 
per tant, no s’hagin d’incorporar al capital. 

 
Article 26è 
 
Totes les quantitats esmentades s’han de destinar a realitzar les finalitats 
fundacionals, sense cap altra deducció que la que sigui necessària per satisfer 
les despeses. 
 
Article 27è 
 
Els béns i les rendes de la Fundació s’han de considerar afectes i adscrits, de 
manera directa o immediata, sense interposició de persones, a la realització 
dels objectius que n’han inspirat la creació.  
 
 
 
Capítol V: Extinció 
 
Article 28è 
 
Si, per qualsevol causa o raó, la Fundació no pot continuar funcionant de 
conformitat amb el què s’ha establert als articles anteriors, quedarà extingida. 
Aquesta extinció determina la cessió global de tots els seus actius i passius o, 
si aquesta cessió global no és possible, cal procedir a la liquidació dels actius i 
passius. 
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En ambdós casos, les beneficiàries de la cessió global dels actius i passius o 
de la cessió de l’haver que resulti de la liquidació han de ser entitats públiques 
de naturalesa no fundacional, que persegueixin finalitats d’interès general, o 
entitats beneficiàries del mecenatge, d’acord amb el què estableix l’article 3 de 
la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, i les disposicions concordants.  
 
Entre totes les entitats esmentades, els patrons que en aquell moment 
exerceixin el càrrec n’han de triar una que tingui finalitats anàlogues a les de la 
Fundació, d’acord amb els requisits legals. 
 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les disposicions relatives al nombre i a la durada dels mandats pels quals els 
patrons i els càrrecs del Patronat són elegits, només són aplicables a les 
persones físiques que adquireixin la condició de patró després de l’aprovació 
del present text dels Estatuts de la Fundació per part de la Junta del Patronat. 
 
Els patrons nomenats abans d’aquesta aprovació, la durada dels seus càrrecs i 
les seves funcions i facultats es continuaran regint per les disposicions 
estatutàries que s’hi refereixen i que consten a l’anomenat “Text refós dels 
Estatuts de la Fundació Joan Miró - Centre d’Estudis d’Art Contemporani - 
Fundació Privada”, protocol·litzats en l’escriptura atorgada pel notari de 
Barcelona, David Pérez Maynar, el 4 d’abril de 2005, amb el número 631 del 
protocol, i inscrits en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb la Resolució, de 15 de novembre de 2005, del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


