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Article1r 

La "FUNDACIč JOAH MIRč -CENTRE D'ESTUDIS D'ART 
CONTEMPORANI-  FUNDACIÓ PRIVADA" es regeix pel  codi Ctvtl de 
Catalunya les demés disposicions aplicables i aquests Estatuts

Article 2n 

La Fundació té personalitat jurfdica pròpia I plena capaclta1 juñdlca I 
d'obrar. sense altres limitacions que les que les disposicions legals 
aplicables imposin expressament i tes que aquests estatuts estableixen. 

El domlcli de la Fundaci·  es fixa al Parc de Montjuïc de Barcelona. 

Et Patronat el pot traslladar a qualsevol altre lloc dins el terme municipal 
d'aquesta ciutat 

Capítol II Finalitat 

Article 4rt 

La Fundaci· t® per objecte: 

a) L'exposici· permanent d'obres de Joan Miró I d'altres artistes 
contemporanis i láorganització d'exposicions temporals d'obres 
d'altres artistes antics I moderns. 

b) Promoure eeminaris, cursos, confer¯ncies, representacions i 
qualsevol altra manifestació, amb la finalitat de difondre rart o 
l'educació art²stica, sempre amb vista al futur. 

e) Amb la mateixa finalitat expressada a l'apartat anterior. reproduir. 
distribuir i comunicar públicament obres de caréc::ter artlstic, 
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 a formar artistas joves, com també a ajudar
los en el seu trebal, i a divulgar i valorar la seva obra. 

e) Qualsevol altra activitat encaminada a fomentar et coneixement 
millorde rart I el perfecdonament do la sensiblllat es*ica de lea 
generacions presenta I Muret. 

Article M 

La fundació, amb la ooHabo111Ció fitwloefa de tA;untament de 
Barcelona. va fer oonatru1t redtflcl ~situat al Parc de MontJuTc de 
Baroeiona, on hi ha lniWJ·Iata el eeu domlcll, et muHU rnonogrif'IC de 
robra de Joan Miró 1 e1 Centre d'Ealudil d'Art Contemporani (el 
"'Centrej. 

AJ 1arg dalli anys, amb 1a oof·&abofaoi6 fll8flC8fll de r AJwUment de 
Bwcalona, de la Generabt de Catalunya, de la O.,Wid6 de Barcelona I 
dea Minilteri de Culura, la FundadO.ha 8f11Jiat lreetatnt redllcl original 
lles lnstaHadons. 

El Patronat. amb la ooUaboradó I tea aportacions d'lnstitudona ~ 
i d'altlaa penonaa naturall I jurfdiquea, promou I dirigax let actMtat1 
artlltlques def•eentre• eeg'*'lles ortentadons de Joan Miró. 

Ctpllol UI; Omm deli fundlcfó· El Pltronat lallr!t Aruana 

AlticleM 

La representació, et goyem, radrnintstraaó 1 1a dispoaldó deia bétw 
fundacionà tón oonfiata a un Patronat. que 6s nomenllt llldua d'acord 
amb les nannes que la ~ vtgant I aquMts e.tatuts eetablelxen. 

El Patronat pot delegar part de les seves atribuàons a una COO*sjó 

Oo6ep:ta I també al president. d'acord amb el què ets artidel eegOent. 
chpoMn. 

l'6rgan ooneuliu de la Fundació és el Patronat Emérit. 

Article 1• 

El Patronat de la Fundadó 6s un 6tgan coc-leglat, constltun per un màxim 
de vint..f-dnc membres. dos dets quals són proposats rA;untamenc de 
Barceklna, dol pet la Generalitat de Catalunya 1 un pet Ministeri de 
Cuttura espanyol. 

Article lè 

Ets cèrrecs de patró a6n de confiança I honoflflcs 
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12/200k 
Ell eeus ütuülrw els han de 
retribl..ldó pel teu exerotd. 

~U~lbts~/f 

sense rebre cap 

En quallevof cu, • patrona ceaaaran ~ten el NU cérrec 
en la dMa de la .k.lnta del Patronat eegoent 11 eeu 806 aniYetaari. 

Quan la qualitat de patró aiQut atr~K.ffda 1 lN pertona Ju1dlca, aqUMta 
l'ha de fet 111pf81entar en el Patronat per una persona fltlca. 

Ell rnarnbrM <*lgnata a propoata de la aen..lbt de c.t.lunya, de 
r Aluntament de Barcelona I del Ministeri de QAura poden Mf lo8MPf8 
atbstitUns lflurement per aquestes lnstltudoos. 

AltldeN 

EJ Patronat pot ampllr o red'* el nombre mW'n defl HUI componenta 
I ha de renectr la eeva dedsió en • Eatatuta per rnlfl' de la modlfica<:i6 
edlent. 

Correspon al Patronat elegir nous patrons. en cas que ae n'augmenU el 
nombre, I també per cobrir les vacants que es produeúcin per qualsevol 
causa, d'acord amb els requisits estabterts en aquests Eala1uts I de 
conformitat amb el què la leglsladó vigent disposi. 

Artlcle11• 

La competència del Patronat s'estén a tota els actes I negocis jur1dlc8 
que concerneixen la representadó I of govern de la Fundaoió. com 
tamb6 l'admlnlstradó i la disposició de tots ela béns que n'Integren el 
patrimoni, los rendes I els productes. ll'exeroo de tots els 68US drets • 
accions: I també 1 la Interpretació dels pc'e:Sents Estatuts l a la resolució 
de totes les lnddéndes legaJs que es produeixin. 

Per tant. correspon al Patronat, amb ca"*cter purament demostratiu I no 
llmltatlu. 

a) Teoll La representació de la Fundadó en tota dasse de relacions/ 
ades I contrades. davant rEatat. la Generaltat de Catalunva I lo' 
altres comuniCat& autònomet, lea diputacions. els consells 
comarcals, et& munidpts; la Unió Europea; autOfrtats. centres í 
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dependèndes de rAdmlnlatradó, en tots els teUS graus; jutjats, 
magtstratures; corporacions, organismes, banca, i altrn persone& 
ju-ldlquea I particulars, pòblques I privades. exerc:int-M tota ela 
df8ts, accione I peroepdona, i seguir -per a tos els trimita, 
l~s I recursot- tota eta procedlrnerQ, expedients, 
reclameciona i judicis que in1efeltin actiYament o puatvament a 
la FundadO, de conformitat amb tot el que la legll&ad6 vigent 
ditpoll. 

b) Compfat I vendre vakn mobMiatill béns de quallevol naturatesa. i 
disposar-na de quatsevot manera; consdtulr, modllcar I cancel·llr 
drets rull i pef'IOI'\MI complint en C8da ca ela requllltl que 
siguin pertllents. No obltant atxc), et Patronat no pot dllpoear dati 
b6ne 1 dreta que, segona rBitiole m. tenen 1a condlaó 
d'lnllenlblel. 

e) Obrtr, continuar I canceHar con'*' correra I d'estaM; Nbnt 
talonalta; ......... I retirar qU811dtata; detenniner uldoe I efeduar 
tctet IM ..._ operaclont peftJnenta, en banca, cUc8s d'eetaMII ......._de cridi. nado,_ I Mhngerl, d'ecord amb el qlM la 
teglttaclc) vigent disposi. 

d) Conltituir l canceHar cüp6ell de tola mena, fina I &ot en cabcal de 
~ lr\greuatl ratlrar ... de qualsevol eap6de. 

e) Acceptar hertnciea,llegatl, don8CionaleubYenàona. 

f) Exerar directament. oP«~ data rapreeentanll que deeignj, 
toCa ell dreta de carkter pofrtlc I eoon6mic que 001'1'81p0nguln a la 
Fundad6 oom a titular d'acciona. partidpadona aodlk. 
obligeclk)nt I dret valen mobiliaris, i, per tant, conc6mw, 
..,.,_r I votaf en juntes generala, a~t. akldlceta, 
auod8clona i aires organ61me&. 

g) Cobnlr i rebre renda. fruita. divtdeoda, i'Mre&IOI I qua!Mwl altre 
producte, benefJd I quanlbt que mertti per quaiMvol concepte, o 
que oorraaponguln ala Fuodaaó. 

h) Pagar premia, honoraria, ~toa. arblrta i altres quantitats per 
quallevot ooncepCB, que apa ctrrec de la Foodadó. 

I) Atorgar I nwocar delegaciot'l8 I poden per al compliment de les 
finalitats fundaclonabs; en~. crear òrgaN de gerència I de 
dlrecd6. nomenar les pertOI'lea per ocupar-los I atorgar-los ats 
poders corresponents. 

J) I, en general, realitzar tota ets actes, Intervenir en negocis juridlca I 
atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per administrar I 
disposar millor de les seves rendes I b6ns, i per exercir ~~ drets i 
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1et aoclon& que s¡gutn per realitzar I acomplir lea 
finafrtats fundadonall de la manara méa adient. 

la convocatòñel han d'lndoure una NildO de tots eta ~ que 
sban de tracW a la reunió I s'han de tnlrn8tle a to1s ell patrons, pet 
coneu. amenys amb quinze dtn cfant:eladó. 

A111cle1M 

ColrMpon • la JurU dtM patronat que " oonltttuebd durant et primer 
trirnMtre de cada any naual: 

a) L'examen I, al escau, l'aprovació dels comptes de rexercJclanterior 
(balanç, compte de resultats I memòria) I de l'lnventari que el 
Patronat ha de foonular anualment. Aquests comptes seran 
auditats. 

b) L'aprovació de les actiYitllta que ha de desenvolupar durant 
rexerdd aegOent. 

e) l'apRMidó de la lquidadó del preaeupo~t d'lngrvaoe í de 
deepalea de rany anteriof. 

d) L'adopdO d'acorda IObfe eta altres asaumptn que oonatkl a la 
convoeatória. 

ArtJcM 146 

Correspon a la Junta dat Patronat que es conetluetxl durant el darrer 
trimestre de cada any natural: 

a) L'aprovació del preuupoet d'lngreesoa i de despeses de l'exeroo 
eegOent. 

b) L'adopció d'aoorda sobre ela drea aMumptea que constin a la 
convoca torta. 



ArUde 156 

Les Juntes def Patronat queden constltuTdes rilldament I poden rdoptar 
acords quan hi assisteixi personalment la majoria de membrea del 
Patronat. Existirà aquesta majoria quan els patrons que aaslsteixit a la 
Junta alguln més que ela que no hi aaalatebdn. 

Cada patró té un vot. 

Exoepte en els casos enumerat.a a rarUclo 1S. d'aquesta Eatatuta. per 
adoptar vtlidament ICOI'ds és neoeuan ef vot faYOdble de ta ma;orta 
deta membl8l del Patronat a..a.tents a 11 Ju.-. Exlatili aquetta 
majoria quan ets patrona que vo:tin. faVOf de racont siguin.,.. que ell 
patrons asaJstents que no votin a faVOf de l'aoofd per qualaeYol motiu. En 
cas d'empat, quedar' vtlidament adoptat riiOOrd li ha votat a favor def 
mateix et President o qui ex:ercebd Iee MYeS foodons. 

Artlcfe1 .. 

l!t neoeeuri ef vot faYOfable de ta maforie deia membrea que COf1'1)00en 
el Patronat per: 

a) ~aro~ el ncmbre mAòn de pattona. 

b) Elegir nous patrona, en en que te n'.nplf ef nombre o per cobrir 
IM vacants que ea produebcin per quallevol oauaa. 

e) Modificar ela estatuts. 

d) Crear una Comis.sió Delegada, designar I ceuar els patrons que 
han d'integrar-la I determinar lea fawttats quo la pròpia Comissió 
Oetegada. com també el prestdent de la Fundació, poden exerdr I 
aa durada de les dfM8gadons de facuttata. 

e) Crear delegacklns o repreaenlaclona en aires autata I designar les 
personee que lea hagin de regir. 

f) Elegir efa patrona em6rita. 

Existirà aquesta majoria quaüftcada quan em patrons quo votm a favor de 
l'acord siguin més que la resta de patrons, asslstefxfn o no a la Junta En 
cas d'empat, quedaré vAiidament adoptat raOOfd 11 ho votat a favor del 
mateix el President o qut exeroeb<J lea aeves funck>ns. 

El Patronat ha d'ejegir d'entre eia seus membres un president. un 
vicepresident I un secretari, els quals han d'eKer'Cir les seves funcions 
duranl cinc anys i poden 68f reelegit& per un altre mandat de la mateixa 
durada 
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~UolbHoro 

Exoepdonalment. com dilpou rartlc:te a.. et ncrmre total mtxtm de 
ndats de les persones que flCt4)in els cérreca esmetUtB pot l8f de 

1) Repreaentar 18 Fundadó en judid I fora d'el, exoepte en eül casos 
en qut el P.uonat deslgN un aJtte represerUnt ~1. 

b) Convocar Iee }untet del Patronat I lel reunlona de 18 Comillió 
Delegà, de oonformlat amb et què aquests Eatatuta 
MtabWxen. 

e) Sotltl8tle eC8 comp-. anuall I r1nventa1 de <:ada ex.erdd 1 la 
Jura del Patronat. 

d) Subttabe et PfeA~ de cada exerdà lla MYa Uquldaci6. com 
tamb61a propo1ta MUal d'lldlvttlita, a la .kn11 del P.tronal 

e) I totet lel *- que aquetta Emtuts lndiquV't. 

Artlde 1N 

El aecraW1 ha d'estendre IH ad8l llknr cartlficldonl amb ef vtiU.,._u 
det president o, en ablénda d'aqueet, del Yloeprelldent. 

A lea actea, ,,, ha de fer oonltar: la llil1a d'MIIatentl a cada reorV6; un 
reetrn de Iee de~~Mtracfone; la foona I el retubt de lel votaolona, I el text 
brai deia IOOfds que s'hi adoptin. 

A111de2N 

L'òrgan consuttiu de &a Fundació éa el Patronat Emérit. Són candidats a 
la oondíció de patró emèrit (I) els patrona quo hagin complert 80 anys 
d'edat. {11) ela presktents I efs patrons que cessin on ol seu carrec. (lli) els 
patrona que ho aol·licitín, amb indepondòocla de la seva edat, I Crv) 
aqueMes persones que. a Judici del Patronat. t 'hagin distingit per la seva 
especial dedlcadó o mportants serveis a &a Fundació 

El Patronat de la Fundad6 elegeix ela pallons emèrits amb la majoria 
prevtsta a l'article 16è. 

EJ c6rrec de pati6 omèrit és klcompatJb'e amb el cArrec de patri 
l'adqulaldó de la condició de patró emèrit suposa el cessa~t 
autOfllètic en la condició de patró. 
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El Patronat Emèrt té les mlesions segoents: 

a) Fer propostes I suggenr lnldaüvea amb la finaMtat que el Patronat 
les debati. 

b) Aaaeaaorar ef Patronat de la FundldO I donar 11 HYa opinió aobre 
totet les conaulea I In qOeations que tant la Joot. del Patronat 
com la Comissió Delegada o el preU:tent IIOtmetin. 

e) lntervenk' en IN aessions del Patronat. mitjançant la cxxwocatbria 
obtigatbrta del membres del Patronat Emèft, que podran aalltw
~ amb veu 1 sense vot 

Let fundo ns de president, vicepresident I Mel etari de 1et aesalons del 
PMI'onat Em6rl lea han cfexetelr, reepectiYiment, el pretident. et 
vtceprelktent I el MC:retari def P.tronat. 

Article 21. 

Per tal de fadltar la ree'l:zadó de Iee ftnallta1a fur1dacicxM, el Plltronat 
pot crear una Comlssló Oetegada, !Negrada pel un minin de trel 
patrons, que aeran nomenats. aubstitu'fta o oeuats, al eacau, c.facord 
amb et què disposa rartide 166 dels Estatuts. 

En llllcaciò d'llqUMt mateix arUde 186, el Pltronet tllmb6 ha de 
detennlnar Iee fundona de aa Cotnlui6, lel facubta que hi delegui lla 
durada de la dall~. 

lel fundona de prelident, vioep(esldent I seCietan de les analona de la 
Comlaa66 Delegada Iee han d'exercir, respectivament, el ptelident, et 
~~ent I el aeuetart ~ Patronat. 

CtaiiDt fV; Palrtmool dt 11 fuoclaol6 

El pàltiM"tl de la F~ pot comprendre béns moblea, lmrnobees, 
dreta IIICdone de queiMYol naturaa..a. 

a) lnictalmént. va quedar conatHurt amb la quardat d'\l'l milió cino-
centea ml pesaetes, apor1adal en efecelu pel fundador. 

b) A aquest capital tnlc:ial, s'hi han anat afegint quantrtats. obres d'art 
I altres béns 1 drets aportats pel mateix Joan M1ró. I altres que 
d'altres entitats o persones han donat o transmès, elguns dels 
quals, per disposldó del transmetent o per acord del Patronat. han 
estat acumulats als fons fundaaooals amb carécter Inalienable 

e) I l4ri lnaementat amb ela béns i drets que n pugukl adquirír 
posteriorment, amb aquesta destinació. 
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"'*~' pot mantri tel inYelliona ac:tulll, o modWicar-let tantes 
~bdedcom consideri convenient per tal d'aaaegtnr, en • rnaeura que 

-.11Dt6, el Ylllor real del petrfmonll la I4MI rendlbb; a equnt 
~k&$;A>ot realtar iea operadona que ttguln procedent~, d'acont 8mb 

olllli'II'NH. que la leglaiaàO yVent i ela &t.tuta ~n. 

Article 246 

Lea ~llata que la Foodad6 percebi 1'1\an cflf9'alar en cxxnptet que 
es mantinguin amb banca I cabatl d'estaMs o en productee ftnMoefa 
que ofenJbdn .. rnòtmH garanties. 

Ela v.lorl ~.l'han de d¡po.IW a nom de la Fund.aó en Wl 
e~tabtment hab .. legament a aquaat electe. 

L'exerdd eoon6rnc ha de ooft:idir .-nb rany natunll. 

a) lea renda que produebd ractiu. 

b) Els saldos favorabtes que pugutn resultat de IM aetlvbta 
fundadonala. 

e) les IUbvenolont I altre. llber.ettatl ntbudes amb aquesta finalitat I 
que, per tant. no a'h-ofn d'lncotpOraf al ~· 

Article 2M 

Toeet IM quantlata etmentades 1'han de deatlnar a reaar.ar lea ftna8tatl 
fundaàonall, aenee cap aira deducci6 qua la que aigut necesa•rta per 
ldlter IM deepete~. 

Article n• 
Ele ~na I les rendes de la Fundadó a'han de oonaiderar afectes I 
adaatts, de manera di'eda o inlnedtata, sense int.erpos¡aó de persones. 
a la reaitzad6 dels objectius que n'han insptl"'t ta cteadó. 

Cfpttol V: Ednc;jó 

Atttcle 2S. 

Sl, per quataevot causa o ra6, ta Fundacl6 no pot continuar funoooénl de 
confonnttat amb el què s'ha esta~ als artldes anteriols. quedaré 
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CONCORDA literalment amb el seu ori9inal que 
sota el numero indicat a dalt, ra en el meu Pro-
tocol, corrent. I a requerlme i utilitat de LA 
FUNDACIÓ PRIVADA expedeixo cop redactada en vint-
i-tres folis de paper de Ti e de l'Estat, exclu-
siu per documents notarials, umerats amb el numero 
del present i dels vint-1-d segUents correlatius. 
A Barcelona al mateix dia e la seva autorizaci6. 
OONO f'E. 




