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SSTTAATTUUTTOO  

  

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  

  

EE''  ccoossttiittuuiittaa  ll''AAssssoocciiaazziioonnee  ddeennoommiinnaattaa  ""AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AANNDDRREEAA  SSAANNCCHHIIOONNII  --  OOnnlluuss""..    

  

SSEEDDEE  

  
LL''AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  sseeddee  iinn  RRoommaa,,  aattttuuaallmmeennttee  iinn  VViiaa  VVaalleerriiaannoo  CCoobbbbee  1188  ––  0000112255  RROOMMAA  

  

OOGGGGEETTTTOO  EE  SSCCOOPPOO  

  
LL''AAssssoocciiaazziioonnee  nnoonn  hhaa  ssccooppoo  ddii  lluuccrroo  eedd  èè  aappaarrttiittiiccaa..  

  
EE''  ssccooppoo  ssppeecciiffiiccoo  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  ll''aattttuuaazziioonnee  ee  llaa  ccuurraa  ddii  iinniizziiaattiivvee  ddii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  iinntteerreessssee  ssoocciiaallee,,  

ccuullttuurraallee,,  mmoorraallee,,  ssoolliiddaarriissttiiccoo,,  rriivvoollttee  aa  ssiinnggoollee  ppeerrssoonnee  ee  ggrruuppppii  ee  ccoommuunniittàà,,  ddaallllee  qquuaallii  rriissuullttii  cchhiiaarraammeennttee  llaa  
vvoolloonnttàà  ddeeii  ccoossttiittuueennttii  ddii  vvoolleerr  ppeerrppeettuuaarree  llaa  mmeemmoorriiaa,,  llaa  ffiigguurraa,,  llaa  vvoolloonnttàà  ddiissppoossttaa  vveerrssoo  iill  bbeennee  mmaanniiffeessttaattoo  

iinn  vviittaa,,  ddaall  lloorroo  ccoonnggiiuunnttoo  AAnnddrreeaa  ee  ccoossttiittuuiissccaannoo  vviissiibbiillee  eedd  ooppeerraannttee  aattttoo  ddii  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  pprrooffoonnddoo  

AAmmoorree  ddeeii  ssuuooii  nnoonnnnii,,  ggeenniittoorrii,,  ssoorreellllee  ee  zziiii,,  aanncchhee  ddooppoo  llaa  lloorroo  ssccoommppaarrssaa  ee  ppeerrcchhéé  iill  ssuuoo  nnoommee  nnoonn  mmuuooiiaa  

mmaaii  ee  ccoonn  eessssoo  iill  sseeggnnoo  ddeellll''AAmmoorree..  

  

EEssssaa  iinntteennddee  ppeerrsseegguuiirree  eesscclluussiivvaammeennttee  ffiinnaalliittàà  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ssoocciiaallee..  

  

LLee  pprreeddeettttee  ffiinnaalliittàà  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  iinn  pprroopprriioo  ddaallll''AAssssoocciiaazziioonnee  ooppppuurree  iinn  aaffffiiddaammeennttoo  oo  

ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  EEnnttii  ee  aallttrree  IIssttiittuuzziioonnii  pprriivvaattee  ee  ppuubbbblliicchhee  eedd  eesssseerree  ccoossttiittuuiittee  ddaa  OOppeerree,,  ssttrruummeennttii,,  

ssttrruuttttuurree,,  iissttiittuuzziioonnii  aanncchhee  ssttaabbiillii,,  aaiiuuttii  iinn  ddeennaarroo  ccoonn  iinnvveessttiimmeennttoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ee  ddii  ooggnnii  aallttrraa  rriissoorrssaa  

ddiissppoonniibbiillee..    

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ll''AAssssoocciiaazziioonnee  ssii  pprrooppoonnee  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ssoocciiaallee  nneeii  sseegguueennttii  sseettttoorrii::  

  

11..  aassssiisstteennzzaa  ssoocciiaallee  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa;;  

22..  ssoosstteeggnnoo  aallllee  aattttiivviittàà  ssaanniittaarriiee;;  

33..  bbeenneeffiicceennzzaa;;  

44..  iissttrruuzziioonnee;;  

55..  ffoorrmmaazziioonnee;;  
66..  ssppoorrtt--ddiilleettttaannttiissttiiccoo;;  

77..  pprroommoozziioonnee  aattttiivviittàà  ddii  iinntteerreessssee  aarrttiissttiiccoo  ee  ssttoorriiccoo;;  

88..  ttuutteellaa  nnaattuurraa  eedd  aammbbiieennttee;;  

99..  pprroommoozziioonnee  ccuullttuurraa  eedd  aarrttee;;  

1100..  ttuutteellaa  ddeeii  ddiirriittttii  cciivviillii  

1111..  rriicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerreessssee  ssoocciiaallee  

1122..  aassssiisstteennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  eedd  eerrooggaazziioonnee  ddii  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo..  

  

LLee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  qquueellllee  eelleennccaattee  nneellll''aarrttiiccoolloo  1100  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ddeell  DD..  LLggss  nn..446600//11999977  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ddiirreettttee  aadd  aarrrreeccaarree  bbeenneeffiiccii  aa::  

  ppeerrssoonnee  ssvvaannttaaggggiiaattee,,  iinn  rraaggiioonnee  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ffiissiicchhee,,  ppssiicchhiicchhee,,  eeccoonnoommiicchhee,,  ssoocciiaallii  oo  ffaammiilliiaarrii;;  
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ccoommppoonneennttii  ccoolllleettttiivviittàà  eesstteerree,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaggllii  aaiiuuttii  ccoommuunniittaarrii..  

  

LL''AAssssoocciiaazziioonnee  nnoonn  ppoottrràà  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  aadd  

eessssee  ddiirreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee,,  ffuunnzziioonnaallii  ee  ssttrruummeennttaallii..  

  
LL''aassssoocciiaazziioonnee  ppuuòò  iinnoollttrree  ccoommppiieerree  ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee,,  mmoobbiilliiaarrii  eedd  iimmmmoobbiilliiaarrii  aavveennttii  ppeerrttiinneennzzaa  

ccoonn  ggllii  ssccooppii  aassssoocciiaattiivvii,,  mmaa  ssoolloo  ssttrruummeennttaallmmeennttee  aaii  ffiinnii  ddeellll''aassssoocciiaazziioonnee..  

  
PPAATTRRIIMMOONNIIOO  SSOOCCIIAALLEE  

  

IIll  ppaattrriimmoonniioo  èè  ccoossttiittuuiittoo::  
  

aa..  ddaallllee  qquuoottee  ssoocciiaallii  aannnnuuee  vveerrssaattee  ddaaii  ssooccii;;  

bb..  ddaaii  ccoonnttrriibbuuttii  vvoolloonnttaarrii  ddeeggllii  aassssoocciiaattii  ee  ddaaii  bbeennii  aaccqquuiissiittii  ddaa  ttaallii  ccoonnttrriibbuuttii;;  
cc..  ddaaii  bbeennii  mmoobbiillii  oo  iimmmmoobbiillii,,  cchhee  vveerrrraannnnoo  ddoonnaattii  oo  llaasscciiaattii  aallll''AAssssoocciiaazziioonnee  ddaa  tteerrzzii  nnoonn  aassssoocciiaattii  ee  

ddaaii  bbeennii  aaccqquuiissiittii  ccoonn  ttaallii  ddoonnaazziioonnii;;  
dd..  ddaaii  ccoonnttrriibbuuttii  ee  ddaallllee  ssoovvvveennzziioonnii  ddii  EEnnttii  ppuubbbblliiccii,,  EEnnttii  pprriivvaattii  ee  pprriivvaattii  cciittttaaddiinnii;;  

ee..  ddaaii  bbeennii  mmoobbiillii  oo  iimmmmoobbiillii  aaccqquuiissttaattii  ddaallll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  
ff..  ddaa  eevveennttuuaallii  ffoonnddii  ccoossttiittuuiittii  ccoonn  llee  eecccceeddeennzzee  ddeell  bbiillaanncciioo  cchhee  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  

ddiissttrriibbuuiittii  aaggllii  aassssoocciiaattii  ee  cchhee  ssaarraannnnoo  ttaassssaattiivvaammeennttee  ddeessttiinnaattii  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeelllloo  ssccooppoo  

ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee..    

  
SSOOCCII  

  

II  ssooccii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  oo  ggiiuurriiddiicchhee,,  iittaalliiaannee  oo  ssttrraanniieerree,,  iinn  nnuummeerroo  iilllliimmiittaattoo,,  cchhee  

ccoonnddiivviiddoonnoo  llee  ffiinnaalliittàà  ppeerr  llee  qquuaallii  ll''AAssssoocciiaazziioonnee  èè  ssttaattaa  ccoossttiittuuiittaa  ee  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeelllloo  

ssccooppoo  ssoocciiaallee..  

  

LL''aaddeessiioonnee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  aavvvviieennee  aa  ttiittoolloo  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerrssoonnaallee  ee  vvoolloonnttaarriiaa..    

  

EE''  eesscclluussaa  eesspprreessssaammeennttee  llaa  tteemmppoorraanneeiittàà  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  aassssoocciiaattiivvaa..    

  

II  ssooccii  ssoonnoo  ddiissttiinnttii  nneellllee  sseegguueennttii  ccaatteeggoorriiee::  

  
aa))  OONNOORRAARRII;;  

bb))  FFOONNDDAATTOORRII;;  

cc))  AANNNNUUAALLII..  

  

aa))  SSOOCCII  OONNOORRAARRII::  SSooccii  oonnoorraarrii  ssoonnoo  qquueellllii  cchhee  aabbbbiiaannoo  aaccqquuiissiittoo  ppaarrttiiccoollaarrii  bbeenneemmeerreennzzee  iinn  ccaammppoo  

ssoocciioossaanniittaarriioo  ee//oo  ccuullttuurraallee  oo  cchhee  aabbbbiiaannoo  rreessoo  iimmppoorrttaannttii  sseerrvviiggii  iinn  ffaavvoorree  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee..  SSoonnoo  

nnoommiinnaattii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ssuu  pprrooppoossttaa  ddii  aallmmeennoo  dduuee  ssooccii  ffoonnddaattoorrii  ccoonn  mmaaggggiioorraannzzaa  ddii  vvoottii  nnoonn  

iinnffeerriioorrii  aaii  dduuee  tteerrzzii..  NNoonn  ssoonnoo  tteennuuttii  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee  ee  ppoossssoonnoo  ssvvoollggeerree  llee  aattttiivviittàà  

ddeellll''aassssoocciiaazziioonnee  ee  uussuuffrruuiirrnnee  ii  sseerrvviizzii  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddeettttaattee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo..  

  

bb))  SSOOCCII  FFOONNDDAATTOORRII::  SSooccii  ffoonnddaattoorrii  ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  iinntteerrvveennuuttii  nneellll''aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  nnoonncchhéé  qquueellllii  

cchhee  ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo,,  iinn  mmiissuurraa  rriilleevvaannttee  aall  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee..  
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SSuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  ccoossttiittuuzziioonnee,,  llaa  nnoommiinnaa  aa  ssoocciioo  ffoonnddaattoorree  èè  ddeelliibbeerraattaa  ddaallll''aasssseemmbblleeaa  ccoonn  

mmaaggggiioorraannzzaa  ddii  vvoottii  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aaii  dduuee  tteerrzzii,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo..  SSoonnoo  tteennuuttii  aall  

ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee  ee  ppoossssoonnoo  ssvvoollggeerree  llee  aattttiivviittàà  ddeellll''aassssoocciiaazziioonnee  eedd  uussuuffrruuiirrnnee  ii  sseerrvviizzii  

ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddeettttaattee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo..  

  

cc))  SSOOCCII  AANNNNUUAALLII::  LL''aammmmiissssiioonnee  ddeell  ssoocciioo  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aa::  

  

  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aall  PPrreessiiddeennttee;;  

  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  ssoocciiaallee;;  

  aacccceettttaazziioonnee  sseennzzaa  rriisseerrvvaa  ddeell  pprreesseennttee  ssttaattuuttoo  ee  ddeellll''eevveennttuuaallee  rreeggoollaammeennttoo  ee  lloorroo  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiicchhee..  

  

PPeerr  ddiivveenniirree  ssooccii  aannnnuuaallii  èè  nneecceessssaarriiaa  ll''aapppprroovvaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ccoonn  mmaaggggiioorraannzzaa  ddii  vvoottii  

nnoonn  iinnffeerriioorrii  aaii  dduuee  tteerrzzii..  

  

II  ssooccii  aannnnuuaallii  ssii  ddiissttiinngguuoonnoo  iinn::  

  

  SSooccii  ssoosstteenniittoorrii::  ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee  aattttrraavveerrssoo  ddoonnaazziioonnii  eedd  ooffffeerrttee  ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  

aattttiivviittàà..  PPoossssoonnoo  uussuuffrruuiirree  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  nneell  RReeggoollaammeennttoo;;  

  SSooccii  oorrddiinnaarrii::  ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee  vveerrssaannoo  llaa  pprreessccrriittttaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee,,  ppaarrtteecciippaannoo  aattttiivvaammeennttee  ppeerr  iill  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  eedd  uussuuffrruuiissccoonnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellll''aassssoocciiaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeettttaattee  

ddaall  rreeggoollaammeennttoo;;  

  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  QQUUOOTTEE  AANNNNUUAALLII  

  

LLee  qquuoottee  aannnnuuee  ppeerr  iill  rriinnnnoovvoo  ee  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddii  ssoocciioo  vvaannnnoo  ccoorrrriissppoossttee  iinn  uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  ttrraammiittee  

ppaaggaammeennttoo  ssuu  cc//cc  bbaannccaarriioo,,  ppoossttaallee  ee//oo  ccoonnttaannttii..   

  

CCEESSSSAAZZIIOONNEE  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  AALLLL''AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  

  

LLaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  ssoocciioo  eedd  ii  rreellaattiivvii  ddiirriittttii  ssii  ppeerrddoonnoo  ppeerr  ::  

  

  ddiimmiissssiioonnii  vvoolloonnttaarriiee  ddaa  pprreesseennttaarree  ppeerr  iissccrriittttoo  aall  PPrreessiiddeennttee  ee  rraattiiffiiccaattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo;;  

  eesscclluussiioonnee  aauuttoommaattiiccaa  ppeerr  mmoorroossiittàà  ssuuppeerriioorree  aa  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  nneell  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  qquuoottee  aannnnuuaallii  oo  ddii  
qquuaanntt''aallttrroo  eevveennttuuaallmmeennttee  ddoovvuuttoo;;  

  eesscclluussiioonnee  ppeerr  rraaddiiaazziioonnee  pprroonnuunncciiaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ppeerr  ggrraavvii  mmoottiivvii  oo  iinnffrraazziioonnii  aalllloo  ssttaattuuttoo  oo  

aall  rreeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo,,  pprreevviiaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll''iinntteerreessssaattoo  ddeeii  ffaattttii  aaddddeebbiittaattiiggllii..  

  

LLaa  rraaddiiaazziioonnee  èè  pprroonnuunncciiaattaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ssoocciioo  cchhee  ccoommmmeettttee  aazziioonnii  rriitteennuuttee  ddiissoonnoorreevvoollii  oo  cchhee  ccoonn  llaa  ssuuaa  

ccoonnddoottttaa  oossttaaccoollii  iill  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee..    
  

LLaa  ddeelliibbeerraa  ddii  rraaddiiaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  rraattiiffiiccaattaa  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa  eedd  iill  PPrreessiiddeennttee  ddoovvrràà  ccoommuunniiccaarrllaa  aall  ssoocciioo  

eesscclluussoo..  

  

IIll  ssoocciioo  eesscclluussoo  oo  rreecceedduuttoo  ddaallll''AAssssoocciiaazziioonnee  nnoonn  hhaa  iill  ddiirriittttoo  aall  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  qquuoottee  ggiiàà  vveerrssaattee  nnéé  aadd  aallccuunnaa  

iinnddeennnniittàà..  
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OORRGGAANNII  DDEELLLL''AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  

  

SSoonnoo  oorrggaannii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee::  

  

--  ll''aasssseemmbblleeaa  ddeeggllii  aaddeerreennttii  aallll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  
--  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo;;  

--  iill  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo..  

  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  
  

LL''aasssseemmbblleeaa  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  ttuuttttii  ggllii  aaddeerreennttii  aallll''AAssssoocciiaazziioonnee,,  ccoossìì  ccoommee  rriissuullttaannttee  ddaall  lliibbrroo  tteennuuttoo  ddaall  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo..  

  

EEssssaa::  

--  pprroovvvveeddee  aallllaa  nnoommiinnaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo;;  

--  ddeelliibbeerraa  ssuullllee  mmooddiiffiicchhee  aall  pprreesseennttee  ssttaattuuttoo;;  

--  ddeelliibbeerraa  lloo  sscciioogglliimmeennttoo  ee  llaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  ee  llaa  ddeevvoolluuzziioonnee  ddeell  ssuuoo  

ppaattrriimmoonniioo..  

  

LL''aasssseemmbblleeaa  èè  ccoonnvvooccaattaa,,  aallmmeennoo  1155  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeell  ggiioorrnnoo  ffiissssaattoo  ppeerr  ll''aasssseemmbblleeaa,,  mmeeddiiaannttee  aavvvviissoo  cchhéé  

ddoovvéé  ccoonntteenneerree,,  oollttrree  iill  ggiioorrnnoo  eedd  oorraa  ddeellllaa  rriiuunniioonnee,,  aanncchhee  llaa  sseeddee  ee  ll''OOrrddiinnee  ddeell  GGiioorrnnoo..  
  

LL''aasssseemmbblleeaa  oorrddiinnaarriiaa  ddeeii  ssooccii  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnvvooccaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  ll''aannnnoo  ppeerr  

ll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvoo,,  eennttrroo  iill  3311  mmaarrzzoo..  

  

LL''aasssseemmbblleeaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  vviieennee  ccoonnvvooccaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  qquuaannddoo  ssee  nnee  pprreesseennttii  llaa  nneecceessssiittàà  oo  ssuu  

rriicchhiieessttaa  ddii  aallmmeennoo  uunn  qquuaarrttoo  ddeeii  ssooccii;;  iinn  qquueesstt''uullttiimmaa  iippootteessii  ii  rriicchhiieeddeennttii  ddeevvoonnoo  ffoorrmmuullaarree  ll''oorrddiinnee  ddeell  

ggiioorrnnoo  eedd  iill  CCoonnssiigglliioo  ddeevvee  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  mmaassssiimmoo  ddii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddaallllaa  
rriicchhiieessttaa..    

  

LL''aavvvviissoo  ddii  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ccoonn  iill  rreellaattiivvoo  oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo,,  aavvvviieennee  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddeellll''aasssseemmbblleeaa  

oorrddiinnaarriiaa..    

  

LLee  aasssseemmbblleeee  ssoonnoo  vvaalliiddee  iinn  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ssee  ssoonnoo  pprreesseennttii  oollttrree  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ((mmeettàà  ppiiùù  uunnoo))  ddeeii  

ssooccii;;  iinn  sseeccoonnddaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  qquuaalluunnqquuee  ssiiaa  iill  nnuummeerroo  ddeeii  pprreesseennttii..    

  

HHaannnnoo  ddiirriittttoo  aall  vvoottoo  ii  ssooccii  oorrddiinnaarrii  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  ii  ccoonnttrriibbuuttii  aannnnuuaallii..    

  

OOggnnii  ssoocciioo  ppuuòò  ffaarrssii  rraapppprreesseennttaarree  iinn  aasssseemmbblleeaa  ddaa  aallttrroo  ssoocciioo  mmeeddiiaannttee  ddeelleeggaa  ssccrriittttaa::  eessssaa  ddoovvrràà  eesssseerree  

pprreesseennttaattaa  ppeerr  iill  vviissttoo  aallllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeellll''aasssseemmbblleeaa,,  pprriimmaa  ddeellll''iinniizziioo  ddeellllaa  rriiuunniioonnee..    

  

OOggnnii  ssoocciioo  nnoonn  ppuuòò  rriicceevveerree  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  ddeelleegghhee..    

  

LL''aasssseemmbblleeaa  èè  pprreessiieedduuttaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo;;  iinn  ssuuaa  aasssseennzzaa  ddaall  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  oo  ddaall  
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CCoonnssiigglliieerree  ppiiùù  aannzziiaannoo..    

  

IIll  SSeeggrreettaarriioo  ddeellll''aasssseemmbblleeaa  èè  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ee  aadd  eessssoo  ssppeettttaa  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  

vveerrbbaallee  ddeellllee  rriiuunniioonnii..    

  

IIll  vveerrbbaallee  ddoovvrràà  eesssseerree  ffiirrmmaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ee  ddaall  SSeeggrreettaarriioo..  

  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

  

IIll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  èè  ccoommppoossttoo  ddaa::  

  

--  IIll  PPrreessiiddeennttee;;  
--  II  CCoonnssiigglliieerrii,,  iinn  nnuummeerroo  vvaarriiaabbiillee  ddaa  dduuee  aa  oottttoo..  

  
IIll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  vviieennee  eelleettttoo,,  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  sseemmpplliiccee,,  ddaallll''aasssseemmbblleeaa..    

  

EEnnttrroo  uunnaa  sseettttiimmaannaa  ddaallll''eelleezziioonnee,,  ssii  rriiuunniissccee  ppeerr  eelleeggggeerree  iill  PPrreessiiddeennttee..  

  

II  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  dduurraannoo  iinn  ccaarriiccaa  ttrree  aannnnii  ee  ssoonnoo  rriieelleeggggiibbiillii..  

  

TTuuttttee  llee  ccaarriicchhee  ssoocciiaallii  ssoonnoo  ccoonnffeerriittee  eedd  eesseerrcciittaattee  aa  ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo..  

  

SSee  ssii  ddeetteerrmmiinnaannoo  vvaaccaannzzee  nneellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo,,  ii  ccoommppoonneennttii  rriimmaassttii  iinn  ccaarriiccaa  

pprroovvvveeddeerraannnnoo  aa  ccoopprriirree  ii  ppoossttii  vvaaccaannttii  ppeerr  ccooooppttaazziioonnee..    

  

IIll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ssii  rriiuunniissccee  ttuuttttee  llee  vvoollttee  cchhee  iill  PPrreessiiddeennttee,,  oo  cchhii  nnee  ffaa  llee  vveeccii,,  lloo  rriitteennggaa  ooppppoorrttuunnoo  oo  qquuaannddoo  

nnee  ssiiaa  ffaattttaa  rriicchhiieessttaa  ddaa  aallmmeennoo  llaa  mmeettàà  ppiiùù  uunnoo  ddeeii  ssuuooii  mmeemmbbrrii..    

  

LLee  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ssoonnoo  pprreessiieedduuttee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  oo  ddaall  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  oo  ddaall  CCoonnssiigglliieerree  ppiiùù  aannzziiaannoo  cchhee  

ssoossttiittuuiissccee  ii  pprriimmii  iinn  ccaassoo  ddii  lloorroo  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo..    

  

II  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  cchhee  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo  ssoonnoo  aasssseennttii  ddaallllee  rriiuunniioonnii  ppeerr  ttrree  vvoollttee  ccoonnsseeccuuttiivvee,,  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiicchhiiaarraattii  ddeeccaadduuttii  ddaall  lloorroo  mmaannddaattoo..   

  

LLee  ddeelliibbeerraazziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ssoonnoo  pprreessee  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddii  vvoottii  ddeeii  pprreesseennttii;;  iinn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  pprreevvaallee  

iill  vvoottoo  ddii  cchhii  pprreessiieeddee..    

  

DDii  ooggnnii  rriiuunniioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeddaattttoo  vveerrbbaallee,,  ffiirrmmaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ee  ddaall  SSeeggrreettaarriioo..  

  
AAll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittii  ttuuttttii  ii  ppootteerrii  cchhee  ppeerr  lleeggggee  nnoonn  ssiiaannoo  rriisseerrvvaattii  aallll''aasssseemmbblleeaa..    

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree::  

aa..  ddeelliibbeerraarree  ssuullllee  ccoonnvvooccaazziioonnii  ddeellll''aasssseemmbblleeaa,,  ssuuii  tteemmii  ee  ssuullllee  ccoonnffeerreennzzee  ddaa  ssvvoollggeerree  nneellllee  rriiuunniioonnii  

ssppeecciiffiicchhee  cchhee  ssii  tteerrrraannnnoo  ssiiaa  nneellllaa  sseeddee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  ssiiaa  iinn  aallttrree  llooccaalliittàà;;  ssuuggllii  eevveennttuuaallii  iinnccaarriicchhii  ddaa  

aaffffiiddaarree  aadd  uunnoo  oo  ppiiùù  ssooccii,,  ssuullllee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  

bb..  pprreennddeerree  iinn  eessaammee  llee  ddoommaannddee  ddii  aammmmiissssiioonnee  ee  ddeelliibbeerraarree  iinn  mmeerriittoo;;  ddeelliibbeerraarree  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  
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eesscclluussiioonnee;;  pprreeddiissppoorrrree  iill  bbiillaanncciioo  pprreevveennttiivvoo  ee  ccoonnssuunnttiivvoo  eedd  eesspprriimmeerree  ppaarreerree  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  

mmooddiiffiiccaa  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ddaa  pprreesseennttaarree  aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeellll''aasssseemmbblleeaa;;  

cc..  vviiggiillaarree  ssuullll''oosssseerrvvaannzzaa  ddeelllloo  ssttaattuuttoo,,  ssuullllaa  ccoommpplleettaa  ee  rreeggoollaarree  ggeessttiioonnee  mmoorraallee  ee  ccoonnttaabbiillee  ee  ssuu  ttuuttttoo  

qquuaannttoo  ppuuòò  iinntteerreessssaarree  ll''aannddaammeennttoo  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  

dd..  eesseerrcciittaarree  ppootteerrii  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

ee..  ssttaabbiilliirree  ee  mmaanntteenneerree  ccoonnttaattttii  ccoonn  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  ee  PPrriivvaattii,,  UUnniivveerrssiittàà,,  IIssttiittuuttii  ddii  RRiicceerrccaa,,  SSoocciieettàà  NNaazziioonnaallii  

eedd  eesstteerree,,  ttuuttttee  llee  vvoollttee  cchhee  ssii  rreennddaa  nneecceessssaarriioo,,  ppeerr  ppeerrsseegguuiirree  ggllii  ssccooppii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  

ff..  oorrggaanniizzzzaarree  ee  ccoooorrddiinnaarree  llee  ddiivveerrssee  aattttiivviittàà  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  

gg..  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  nneecceessssaarriiee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  

ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  eedd  aall  ccoonnttrroolllloo  ssuull  lloorroo  mmaannddaattoo;;  

hh..  ddeelliinneeaarree  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ggeenneerraallii  ddeellll''aattttiivviittàà  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  
ii..  aapppprroovvaarree  ii  rreeggoollaammeennttii  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll''aattttiivviittàà  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee;;  

jj..  ddeelliibbeerraarree  ssuullll''eevveennttuuaallee  ddeessttiinnaazziioonnee  ddii  uuttiillii  oo  aavvaannzzii  ddii  ggeessttiioonnee  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattii,,  nnoonncchhéé  ddii  

ffoonnddii,,  rriisseerrvvee  oo  ccaappiittaallee  dduurraannttee  llaa  vviittaa  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  sstteessssaa,,  qquuaalloorraa  cciiòò  ssiiaa  ccoonnsseennttiittoo  ddaallllaa  lleeggggee  ee  

ddaall  pprreesseennttee  ssttaattuuttoo..  

  

DDaallllaa  nnoommiinnaa  aa  CCoonnssiigglliieerree  nnoonn  ccoonnsseegguuee  aallccuunn  ccoommppeennssoo,,  ssaallvvoo  iill  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  ssppeessee  ddooccuummeennttaattee  

ssoosstteennuuttee  ppeerr  rraaggiioonnii  ddeellll''uuffffiicciioo  rriiccooppeerrttoo..  

  

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

  

IIll  PPrreessiiddeennttee  vviieennee  eelleettttoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  nneell  nnoovveerroo  ddeeii  ssuuooii  mmeemmbbrrii  eedd  hhaa  llaa  ppiieennaa  eedd  eesscclluussiivvaa  

rraapppprreesseennttaannzzaa  lleeggaallee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  ffrroonnttee  aaii  tteerrzzii  eedd  iinn  ggiiuuddiizziioo..    

  

PPrreessiieeddee  llee  aadduunnaannzzee  ddeellll''aasssseemmbblleeaa  ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo,,  nnee  ffaa  eesseegguuiirree  llee  ddeelliibbeerraazziioonnii,,  ffiirrmmaa  ggllii  aattttii   

uuffffiicciiaallii,,  ssiiaa  ppeerr  ii  rraappppoorrttii  ssoossttaannzziiaallii  cchhee  pprroocceedduurraallii..    

  

AAll  PPrreessiiddeennttee  èè  aattttrriibbuuiittaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  aapprriirree  ccoonnttii  ccoorrrreennttii  bbaannccaarrii  ee  ppoossttaallii  ppeerr  ll''AAssssoocciiaazziioonnee  ee  ddii  ooppeerraarree  ssuuii  

mmeeddeessiimmii..    

  
IIll  PPrreessiiddeennttee  rreennddee  ccoonnttoo  ddeell  ssuuoo  ooppeerraattoo  aall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ee  vveegglliiaa  ssuullll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ddeelliibbeerraazziioonnii  

ddeellll''aasssseemmbblleeaa  ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  sstteessssoo..  
  

EESSEERRCCIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE  

  
GGllii  eesseerrcciizzii  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  cchhiiuuddoonnoo  iill  3311  ddiicceemmbbrree  ddii  ooggnnii  aannnnoo..    

  

EEnnttrroo  iill  2288  ffeebbbbrraaiioo  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  iill  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  èè  ccoonnvvooccaattoo  ppeerr  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  

ccoonnssuunnttiivvoo  ddeellll''eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeellll''aasssseemmbblleeaa..    

  

IIll  bbiillaanncciioo  ddeevvee  rreessttaarree  ddeeppoossiittaattoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  nneeii  1155  ggiioorrnnii  cchhee  pprreecceeddoonnoo  ll''aasssseemmbblleeaa  

ccoonnvvooccaattaa  ppeerr  llaa  lloorroo  aapppprroovvaazziioonnee,,  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  aabbbbiiaannoo  mmoottiivvaattoo  iinntteerreessssee  aallllaa  lloorroo  

lleettttuurraa..  

  
AAVVAANNZZII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  
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AAllll''AAssssoocciiaazziioonnee  èè  vviieettaattoo  ddiissttrriibbuuiirree,,  aanncchhee  iinn  mmooddoo  iinnddiirreettttoo,,  uuttiillii  oo  aavvaannzzii  ddii  ggeessttiioonnee  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattii,,  

nnoonncchhéé  ffoonnddii,,  rriisseerrvvee  oo  ccaappiittaallee  dduurraannttee  llaa  vviittaa  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  sstteessssaa,,  aa  mmeennoo  cchhee  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  oo  llaa  

ddiissttrriibbuuzziioonnee  nnoonn  ssiiaannoo  iimmppoossttee  ppeerr  lleeggggee  oo  ssiiaannoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ffaavvoorree  ddii  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  nnoonn  lluuccrraattiivvee  ddii  

uuttiilliittàà  ssoocciiaallee  cchhee  ppeerr  lleeggggee,,  ssttaattuuttoo  oo  rreeggoollaammeennttoo  ffaacccciiaannoo  ppaarrttee  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  ee  uunniittaarriiaa  ssttrruuttttuurraa..  

  

LL''AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  iimmppiieeggaarree  ggllii  uuttiillii  oo  ggllii  aavvaannzzii  ddii  ggeessttiioonnee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  

iissttiittuuzziioonnaallii  ee  ddii  qquueellllee  aadd  eessssee  ddiirreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee..  

  

SSCCIIOOGGLLIIMMEENNTTOO  DDEELLLL''AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  

  

IInn  ccaassoo  ddii  ssuuoo  sscciioogglliimmeennttoo,,  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  ccaauussaa,,  ll''AAssssoocciiaazziioonnee  hhaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  ddeevvoollvveerree  iill  ssuuoo  ppaattrriimmoonniioo  aadd  
aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  nnoonn  lluuccrraattiivvee  ddii  uuttiilliittàà  ssoocciiaallee  oo  aa  ffiinnii  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà,,  sseennttiittoo  ll''oorrggaanniissmmoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddii  

ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  33,,  ccoommmmaa  119900,,  ddeellllaa  lleeggggee  2233  ddiicceemmbbrree  11999966  nn..  666622,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  ddeessttiinnaazziioonnee  iimmppoossttaa  ddaallllaa  

lleeggggee..  

  

LLEEGGGGEE  AAPPPPLLIICCAABBIILLEE  

  

PPeerr  ddiisscciipplliinnaarree  cciiòò  cchhee  nnoonn  ssiiaa  pprreevviissttoo  nneell  pprreesseennttee  ssttaattuuttoo,,  ssii  ddeevvee  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

eennttii  ccoonntteennuuttee  nneell  lliibbrroo  II  ddeell  CCooddiiccee  CCiivviillee  ee,,  iinn  ssuubboorrddiinnee,,  aallllee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  lliibbrroo  VV  ddeell  CCooddiiccee  CCiivviillee  eedd  

aallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa..  


