
. ! ( 
,_ 

2 1 A 0897642 

ClASE J.<l 

ESTATUTS 

ARTICLE 1er.-

La present-lí'Undaoió P.r:ivada s 'anomen<?. "l!Th'J}'CIÓ IRIVADA Al:ITClH TÀPIES" 
(subjecta a la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya) 

contingudes en la Llei -
aplicables i per l'es-

La Fundació té personalitat jurídica pròpia, i plena ca-
pacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que 
les imposades expressament per les disposicions legals 
que siguin aplicables a aquesta classe de fundacions, i 

les establertes en aquests Estatuts. 

ARTICLE 3er.-

El domicili de.la Fundaci6 es fixa al carrer Saragossa, 

57 de Barcelona. 

El Patronat el podrà traslladar a qualsevol altre lloc 

dins del terme municipal d'aquesta ciutat. 



ARTICLE 4rt.-

La Fundaci6 té per objecte: 

a) La promoció, divulgació i defensa de les manifestacic 
de l'esperit humà, de tots els temps i paissos, que t 

guin un sentit de progrés i de modernitat (entenent 
aquests termes tan o més pel seu significat de portad 
de valor cognitius, ètics i estètics que no pel de re 
rència a tot allò que és recent), i particularment l' 
contemporani d'aquest mateix sentit en les seves div 
ses formes d'espressió. 

b) L'exposició, la catalogació, la preservació i la divu 
gació de l'obra i del pensament d'Antoni Tàpies. 

e) L'brgani tzació d'estudis, seminaris, cursos, conferènc. 
col. loquis, publicacions, exposicions i qualsevol alt: 
activitat encaminada a l'educació artistica i el perf< 
cionament de la sensibilitat dels ciutadans relativa 
tipus de manifestacions, d'obres d'art i de pensament 
roentats abans. 

d) La publicació de llibres, documents, discs, films, etc ... i l 

produir, en tota mena de formes, obres de caràcter ar-
tistic, amb subjecció al que disposi la legislació vi-
gent. 

e) La concessió de premis, beques i recompenses a fin de contri-
buir a despertar vocacions i a la formació d'artiste 
joves, aixi com ajudar-los en el seu treball, divulgar 

i valoritzar la seva obra. 

ARTICLE Sè.-

La representació, govern, administració i disposició 
dels 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 6è.-

El Patronat de la Fundació estarà integrat per un mínim 
de cinc i un màxim de quinze membres. 

Actualmente està integrat per les següents persones nome 
nades pel fundador: 

Teresa Barba de Tàpies, Antoni Tàpies Barba, Miquel Tàpies 
Barba, Carles Taché Mit ja ns Francesc Farrera s Valentí, 
Jacques Dupin í el propi fundador, Antoni Tàpies 
que actuarà com a President. 

ARTICLE 7è.-

Els càrrecs en el Patronat són 
honorífics. Llurs titulars els 
sense rebre cap retribució pel 
üència, el fet d'ésser membre 

vitalicis, de confiança i 

exerciran gratuïtament, 
seu exercici. En conse-
del Patronat és incompati-

le amb l'exercici d'altres càrrecs o funcions que siguin 
emunerades per la Fundació. 

ARTICLE 8è.-

El Patronat podrà ampliar o reduir el nombre dels seus com 

ponents, dins els límits establerts a l'article 6è. 

ARTICLE 9è.-

Correspondrà al Patronat l'elecció de nous Patrons, en el 
cas que en sigui augmentat el nombre, i també per a cobrir 



les vacants que es produissin per qualsevol causa, d'acord 
amb els requisits establerts .en aquests Estatuts i en coh-
formitat amb el que disposi la legislació vigent. 

ARTICLÈ 10è.-

La competència del Patronat s'extén a tots els actes i ne-
gocis juridics concernents a la representació i govern de 
la Fundació, aixi com a la lliure administració i disposi-
ció de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes 
i productes i a l'exercici de tots els seus drets i accions 
a la interpretació dels presents Estatuts i a la resolució 
de totes les incidències legals que ocorressin. 

Amb caràcter purament demostratiu i no limitatiu, corres-
pondrà per tant al Patronat: 

a) Ostentar la representació de la Fundació a tota classe 
de relacions, actes i contractes, davant l'Estat, la 
Generalitat, el Municipi, Autoritats, Centres i depen-
dències de l'Administració en tots els seus graus, Ju! 
jats, Magistratures, Corporacions, Organismes, Bancs i 
altres persones jurídiques i particulars, públiques i 
privades, exercint tots els drets, accions i percepcions 
i seguint -per a tots els seus tràmits, inst¨ncies i 
recursos- tots els procediments, expedients, reclama~ 
cions i judicis que interessin activament o passivament 
a la Fundació, en conformitat 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 ob~ 
tant, el Patronat no podrà disposar dels béns i. drets 
que segons l'article 21è., tinguin la condició d'inali~ 
nables. 
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e) Obrir, continuar i .cancel.lar comptes corren~s i d'es-
talvi, rebr~ talona_ris, ingressar i retirar qu~ntitats 

determinar saldos i efectuar totes les a 1 tres operacions 
pertinents a bancs, caixes d'estalvis i entitats de 
crèdit, nacionals i estrangers, subjecte al que dispo-
si la legislació vigent. 

d) Constituir·i cancel.lar dipòsits de totes menes, fins i 
tot a caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de 
qualsevol espècie. 

Acceptar herències, llegats, donacions i subvencions. 

Exercir directament, o a través dels representants que 
designi, tots. els drets de caràcter pol1tic i econòmic 
que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions 
participacions socials, obligacions i altres valors mo 
biliaris i per tant. concórrer, deliberar i votar a Ju~ 
tes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i.al 
tres organismes •. 

.g) Cobrar i rebre rendes, fruits, dividends, interessos i 
qualsevol altre producte, benefici i quantitat que per 
qualsevol concepte acredités o corresponguessin a la 
Fundació. 

h) Pagar premis; honoraris, impostos, arbitris i altres 
qúantitats que per qualsevol concepte fossin a càrrec 
de i•esrnentada Fundació. 
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. i) Atorgar. i re\.iocar òelegacio:~s- _i i)Cl.:.~cl-s .pç~r al cO<::pl.i-

ment ·de les finalitats fundaciohais; en csp~çial, tr0a~

òrgans de gerènci_a i direcció, ncr-·~:~~ar les pt:rso~cs 
per ocupar--los i aforgàr-los els_~- :-..-:ers cotl·C!.Sp():i,en~S. 

j) I en general realitzar· tots els actes 1 int~~vehir en 

negocis jurídics, i atorgar qualsevol coptracte que fes 
convenient per a la millc~ administració ~ disposició 

de les seves rende~ i bêns; i per .a l'exercici.dels 
drets i accions que fossin procedents per a la mês 
adient realització i acompliment de les finalitats fun 
dacionals. 

ARTICLE 11è.-

EL Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària 
durant el primer trimestre de cada any natural. 

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades èom li 
sembli oportú al President, per pròpia iniciativa,- i. fo_E .-
çosament quan aix1 ho sol.licitin dos terços·----dels 
seus membres. 

Les convocatòries .inclouran relació de tots· els assumptes 
que s'hauran de tractar a la reuni6 i .seran transmeses a 
tots els Patrons, per correu certificat, al menys amb 
quinze dies d'antelaci6. 

ARTICLE 12è.-

Correspondrà a la Junta Ordinària: 

al L'examen i, si s'escau, l'aprovaci6 dels comptes de 
' l'exercici anterior i de l'inventari-balanç· que anual 

ment haurà de formular el President. 



b) Aprovar el pressupost i memòria; i determinar les acti 
vitats ·a desenvolupar durant el segGent exercici. 

e) Resoldre els altres assumpbes que constin a la convoca 
tòria. 

ARTICLE 13è.-

En Junta Extraordinària hom podrà adoptq.r acords sobre to-
tes les qüestions previstes a la convocatòria. 

ARTICLE 14è.-

';:·· Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin ·una 
majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlida-
ment constituïdes i podran adoptar acords quan hi assiste~ 
in personalment la meitat més un dels seus components. 
'admetran les representacions en els termes establerts 
er la legislaci6 vigent. 

Cada Patr6 tindrà un vot._Els acords s'adoptaran per majo-
ria simple de vo.ts emesos. 

El Patr6 que actuï de President dirimirà amb el seu vot 
els empats que es produïssin. Totes les resolucions del 
Patronat requeriran, per ésser vàlides, l'aprovaci6 del 

-Fundador. 
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ARTICLE 15è.-

b obstant, serà nec_essari el vot favorable de èues terce 
res parts·èel nombre èe Patrons per a: 

a) Ampl~ar o disminuir el nombre èe Patrons. 

b) Elegir nous Patrons, en _cas Ce s:2r a·r.lpli.at el se.u now-

bre o per a cobrir les vacants que p~r q~alsavol_ c~~sa 

es produïssin. 

e) !-lodificar els Estatuts, havent de complir a més els re-
quisits legals. 

dl Crear Comissions delegades, designar els Patrons que 
hauran d'integrar-les i determinar les facultats que 
podran exercitar. 

el Crear delegacions o representacion~ a altres ciutats 
i designar les persones que hagin de regir-les. 

ARTICLE 16è.-

El Patronat elegirà d'entre els seus membres un President. 
i un Vice-President, els quals exerciran les seves fun:.. 
cians durant cinc anys. Podran ésser reelegits indefini-
dament. 

Excepcionalment, el primer President ha estat nomenat en 

l'acte fundacional. 

Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre 
del Patronat, en el qual cas_assistirà a les reunions amb 
veu però sense vot. 
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ARTICLE 1Ïè.-

El President, i en el seu defecte el Vice-President~ tiE-
dran. les segUents facultats: 

a) Representar a la Fundació en judici i fora d'ell, exceE 
te en els casos en què el Patronat designi un altre re-
presentant especial. 

b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, en 
conformitat amb l'establert a aquests Estatuts. 

· · ~;, e) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç-inve!! 

\ 

•-/ 
-/ 

tari i memòria explicativa dè les activitats desenvolu-
pades·durant l'exercici anterior, i el pressupost del 
corrent. 

- :_~:.~~) I totes les altresque indiquen aquests Estatuts .. 

·i Fundador 
e) El primer President/tindrà la facultat excepcional de 

nomenar i revocar els membres del Patronat. 

ARTICLE 18è.-

El Secretari extendrà les Actes i lliurarà Certificacions 
amb el vist-i-plau del President o, en el seu defecte, del 

Vice-President. 

Al llibre d'actes s'hi farà constar: la llista d'assistents 
.a cada reunió; un resum de les deliberacions; la forma i 
resúltat de les votacions i el text literal dels acords que 

s'adoptin. 
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COMISSIONS DELEGADES 

ARTICLE 19è.--
Per tal de facilitar la realització de les finalitats fun-
dacionals, el Patronat podrà crear una o més Comissions ·-

., 

Delegades per a finalitats transitòries o funcions perma-
nents, integrades per un mínim de tres i un màxim de set 
Patrons, que seran nomenats, substituits ·O cessa.ts si ·s'esca 
en compliment del previngut a l'article 15è dels Estatuts. 
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tuts. 

El Patronat determinar! les seves funcions, les faculta~s 
que en elles delegui i el tenps durant el qual podran exer 
cir-les. 

DOTACIO I RECURSOS 

ARTICLE 20è.-

·, , . .. 

El patrimoni de la Fundació podrl comprendre béns mobles, 
ii!Ullobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. 

a) Inicialment queda constituït amb la quantitat de ----
CINC MILIONS DE PESSETES, aportades en efectiu pel.Fun 

. dador. 

bi A aquest capital inicial s'hi podran afegir quantitats, 
obres d'art i altres béns i drets aportats pel mateix 
ANTONI TAPIES i altres que poguin ser donats o transme 
sos per altres entitats o persones mitjançant qualsevol 
titol, que s'acumularan si s'escau, als fons fundacional 
amb caràcter inalienable segons les disposicions del 
transmitent o l'acord· del Patronat. 

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

ARTICLE 21 è.-----
El Patronat podrl mantenir les actuals inversions, o modi-
ficaries tantes vegades com consideri convenient per tal 



! i¡1 

d'assegurar, en la mesura que sigui pcssibl~, e.l valor-

real del patrimoni i la seva rendibilitat; i. a tal·c-fc-c--

te podrà realitzar les operacions procedents, d'acord artb 
les normes establertes per la legislació vi<;;ent i els 
Estatuts. 

ARTICLE 22è.-

Les quantitats que percebi la Fundació seran ingressades 
a un compte corrent bancari o llibreta d'éstah•i., 

Els valors mobiliaris seran dipositats a nom de la Funda-
ció en un establiment bancari. 

ARTICLE 23è.-

Anualment es formularà un inventari-balanç que es tancari\ 
el dia 31 de desembre·i que, juntanent amb'els altres do-
cuments esmentats a l'article 12è. serà presentat pe.f Pre-
sident a la Junta Ordinària a celebrar durant el trimes-
tre següent, per a la, seva censura i aprovació, si s'es-
cau. Tots aquests documents sera'n dipositats en el Regis-
tre de Fundacions de la Generalitat dins els tres mesos 
següents a la data de tancament de l'exercici. 

ARTICLE 24è.-

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.' 

Els recursos anuals es composaran de: 

a) Les rendes que produeixi l'actiu. 

b) Els saldos favorables que puguin resultar d,e les acti-
vitats fundacionals. 
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e) Les subvencions i altres !liberalitats rebudes arnh tal 
finalitat i que, per tant, no hagin de se= incorp0ra¿~ 5 
al capital. 

ARTICLE.25è. 

Totes les quantitats esmentades sera~ destinades a la rea-
lització de les finalitats fundacionals, sense cap altra 

··:···;--:::~ deducció que la necessària per a satisfer les despeses. 
'(. :\. 
. "':s:;.\ 

de la Fundació e·s consideraran afectes i 
aòscri.ts, de manera directa o immediata, sense inter¡)Qsició 
de persones, a la realització dels objectius quehan inspi 
rat la seva creació. 

per qualsevol causa o ra6 la Fundació no pogués seguir 
funcionant en conformitat amb_ el.que ha-estat establert als 
articles anteriors, queda-rà . extinguida, · i els béns que in-

tegrin el seu. patrimoni seran entregats al.s. ~.stabliments 
benèfics o culturals que H.iurement designin els Patrons 
que, en aquell moment, exerceixin el càrrec, tot i cumplint 
els requisits legals d'extinció. 

ES PRI!IiERA 



CDPIA DEL SEU ORIGINAL que. amb el número al principi 
indicat; obra en el protocol general i corrent d' ins 

. -
truments públics, al que ern remeto. I a requeriment -
del senyor .ANTONI TliPIES PUIG. i utilitat de la "FUf~
DACió PRIVADA ANTONI T1!PIES" lliuro primera còpia en,... 
cinc ·plecs de clase 7!,. s~rie H, números 0.897.632.-
0.897.642, o.d97.648, 0.897.650 i el _present . què--
signo, firmo i rubrico a Barcelona. a vint-i-u de no 
vembre de mil nou-cents vuitanta quatre. E!i DONO FE.-

Esmenats: "indicat""vïnt''.= \Talen. Reitero fe. 

DILIGENCIA: Per Ordre de 9 {.¡{!96~ 
del Conseller de: :r.,s+';'è.;q 
s'inscriu ..... ~.,;_-.pli\1~ ........... _ · 
.... ~.HIJ.IIUi.I ..... TA.P1.'f!:S.. ~--dè. .... l$atce:lr;, .. . 
..... 1<10 ........ , ............................................ . 
en c. I F:<"gistre de Fundaci~;:;·; .. ·¿·~--ï;;: 
GenE:ralitat ·de Cataiunya amb el 
número ........ .lÇ._<¡_ .. ....... · 
Barcelo """;51- J.~ ¡q ïr' 
L'ENCA EL RI':GISTRE 

,J....,¡¡__....,_"''.----... -... , ..... 'lli 

.fi.tJ!""'t_Jl ~~~ .fl{tl ·~.,. 




