EUGENI PONT

ESTATUTS
Art. 1 – Denominació, duració i seu
1. Es constitueix una associació anomenada
Acadèmia de su Sardu onlus (en endavant
Acadèmia), d’acord amb allò que disposen la
Llei d’11 d’agost de 1991 n.266 i la Llei
Regional de 13 de setembre de 1993 n.39.

utilitzant al màxim l’activitat personal,
voluntària i gratuïta dels seus socis.
2. Tenint present que:
a. Per a l’Acadèmia la llengua sarda és una
llengua amb dues (macro)varietats diatòpiques (veritables diasistemes purs) i
literàries, el campidanès i el logudorès, que
tenen i han de tenir la mateixa dignitat i, per
tant, d’ara endavant, termes com llengua
sarda o sard es refereixen a ambdues
varietats o a temes que els són propis.
b. L’Acadèmia reconeix que les altres quatre
parles de Sardenya, l’alguerès, el gal·lurès, el
sassarès i el tabarquí, són un tresor cultural i
lingüístic inestimable per a tota Sardenya.

2. La duració de l’associació és indefinida.
3. L’Acadèmia té la seva seu a Càller.
4. Se’n podran obrir altres seus, utilitzant
sempre la denominació Acadèmia de su
Sardu onlus.
Art. 2 – Signe i lema
1. El signe de l’Acadèmia està format per
dues mitges màscares: a l’esquerra, la dels
mamuthones, de color blau, amb la llengua
vermella i amb un mocador violeta amb tires
blanques estretes; a la dreta, la dels
componidori, de color clar, amb la llengua i
els llavis vermells i amb un mocador blanc
amb una tira vermella estreta.

La finalitat sense ànim de lucre directe o
indirecte, que persegueix l’Acadèmia és
solament per al bé de tots els sards, encara
que sigui treballant en relació o en
col·laboració amb l’Estat, amb la Regió
Sarda, amb la Unió Europea, amb la
Universitat o amb altres ens públics o privats,
sense excloure altres associacions amb la
mateixa finalitat que l’Acadèmia, són les
següents:

2. El lema de l’Acadèmia és:
de su pagu, pagheddu
dae su pagu si faghet su meda.

2.1 Activar estudis científics en tots els
sectors de la llengua sarda;
2.2 Elaborar, proposar i acordar els
instruments per tal que el sard esdevingui
igual a les altres llengües nacionals i que
són:
a. Un model de la llengua sarda amb dues
normes escrites i parlades (la norma
campidanesa i la norma logudoresa);
b. L’Oficina Nacional de la Llengua Sarda,
creada per difondre el model amb dues
normes, cosa que inclou els cursos de
llengua (vegeu 2.2.a);

3. El signe i el lema dels números 1 i 2 del
present article identifiquen de manera
exclusiva les publicacions de l’Acadèmia.
Art. 3 – Intenció, finalitat i activitat de
l’Acadèmia
1.
És
intenció
de
l’Acadèmia
el
desenvolupament d’un voluntariat per a tot el
que fa a l’estudi, la recerca, la defensa, la
promoció i la valoració de la llengua sarda,
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c. L’Oficina per a la Certificació del Model
amb dues normes (vegeu 2.2.a);
d. L’Atlas Lingüístic Sard;
e. Els diccionaris dels pobles i veïnats i el
Gran Diccionari de la Llengua Sarda;
f. Llibres sobre temes didàctics, legislatius,
religiosos, administratius i periodístics, que
usin el model amb dues normes (vegeu
2.2.a);
2.3 Emprendre accions que permetin als que
ho desitgin estudiar la llengua sarda,
acordant amb les ciutats més importants de
Sardenya cursos de graduació en sardística,
cosa que ha de servir per formar els
professors de llengua i literatura sarda i
graduar-se a fi de poder accedir a l’escola
pública;
2.4 Emprendre accions adreçades a què la
ràdio, TV i altres mitjans públics (com la RAI)
i privats crein i difonguin programes en
llengua sarda;
2.5 Emprendre accions judicials cada vegada
que, pel que fa a la llengua i la cultura
sardes, es transgredeixin Drets, Resolucions,
Lleis i Normes actuals, siguin nacionals o
internacionals;
2.6 Emprendre accions a fi que s’apliqui en
tota Sardenya el bilingüisme, que consisteix
en l’ús de dues llengues diferents –el sard i
l’italià– en condicions d’igualtat; l’Acadèmia
pensa que cal aplicar el bilingüisme a:
a. Totes les escoles de Sardenya, petites i
grans i també a la universitat, a fi que el sard
esdevingui matèria curricular i mitjà de
comunicació d’ofici i vehicular;
b. Les assemblees electives, com els
consells municipals, consells provincials,
consell regional i altres, a fi que el sard hi
esdevingui mitjà de comunicació d’ofici i
vehicular;
c. Els tribunals, a fi que el sard hi esdevingui
mitjà de comunicació jurídic i vehicular;
d. L’església, a fi que el sard hi esdevingui
mitjà de comunicació d’ofici i vehicular;
e. La ràdio, TV i altres mass media públics a
fi que el sard hi esdevingui mitjà de
comunicació d’ofici i vehicular;
f. Altres oficines i llocs públics, com cambres
de comerç, oficines cadastrals, hospitals,
presons, etc. a fi que el sard hi esdevingui
mitjà de comunicació d’ofici i vehicular;
2.7 Treballar per tal que la llengua sarda sigui
reconeguda per l’Estat i la Unió Europea;
2.8 Fer per manera que la llengua sarda
també es difongui fora de Sardenya i que

s’estudiï en les escoles i universitats de llocs
on hi hagi una presència nombrosa de sards;
2.9 Treballar per donar a conèixer
l’Acadèmia.
Art. 4 – Llengua de l’Acadèmia
1. La llengua oficial de l’Acadèmia és el sard.
2. Cada soci de l’Acadèmia en les
assemblees parla la varietat de la llengua
sarda que li abelleix i tal com la sap parlar.
3. Els documents oficials nacionals de
l’Acadèmia s’hauran d’escriure en una de les
dues varietats de la llengua sarda; per als no
nacionals de la varietat parlada on es redacti
el document, en els territoris limítrofes de les
dues varietats o en llocs fora de Sardenya,
els documents es redactaran en les dues
varietats.
4. Els presents Estatuts estan escrits en
ambdues varietats de la llengua sarda i en
llengua italiana (sic); es poden fer còpies
d’aquests Estatuts i també traduir-los i
difondre’ls en altres llengües, però en cas de
litigi seran vàlides les versions sarda i italiana
emprades en els presents Estatuts i en l’Acta
de Constitució.
Art. 5 – Inscripció a l’Acadèmia
1. Són socis de l’Acadèmia :
a. Tots els signants de l’Acta de Constitució.
b. Tots aquells que, després d’haver
presentat
la
sol·licitud
d’inscripció
acompanyada de la recomanació d’almenys
dos socis, seran admesos pel Consell
Directiu o bé, en cas que presentin recurs,
per l’Assemblea de Socis, els quals
determinaran que estiguin d’acord amb les
finalitats de l’Acadèmia i que prometin
respectar els presents Estatuts
c. Aquells que el Consell Directiu, amb vot
unànime, hagi nomenat socis d’honor, per ser
coneguts per haver fet una gran tasca per la
llengua sarda o per l’Acadèmia
2. Amb la inscripció cada soci rebrà del
Consell Directiu el carnet i els Estatuts de
l’Acadèmia
3. Els socis s’inscriuen en el Llibre de Socis,
que el President de l’Acadèmia s’ocupa de
mantenir sempre actualitzat.
4. El carnet té una validesa d’un any i la
quota a pagar l’any següent l’estableix el
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4. Les decisions d’exclusió del Consell
Directiu, o de l’Assemblea de Socis en cas
d’haver-hi recurs, es predran per majoria;
5. El soci dimissionari o exclòs de l’Acadèmia
no podrà recuperar les quotes satisfetes ni
podrà pretendre cap dret, en tot o en part,
sobre el patrimoni de l’Acadèmia.

Consell Directiu durant el mes de desembre
de cada any. El carnet es revalida per a l’any
següent.
5. Els nous socis es poden inscriure en
qualsevol mes de l’any; la renovació del
carnet es pot fer entre l’1 de setembre i el 31
de desembre.
6. Els socis d’honor reben el carnet
gratuïtament. En tota altra cosa aquests
tenen els mateixos drets i deures que la resta
dels socis.

Art. 9 – Treball del soci
1. El treball del soci no pot ser objecte de cap
retribució ni tan sols per part del beneficiari;
2. Al soci se li podran tornar solament els
diners de les despeses que pugui demostrar
haver fet de forma fefaent i sempre dins dels
límits prèviament establerts.

Art. 6 – Drets dels socis
El soci té dret a:
1. Treballar a l’Acadèmia, frequentar-ne les
seus i tenir veu i vot en el nomenament dels
càrrecs;
2. Rebre còpia dels Estatuts de l’Acadèmia.
3. Llegir les actes de les assemblees i
d’altres documents de l’Acadèmia i a
demanar-ne extractes a càrrec seu;
4. Fer feina de difusió de les finalitats de
l’Acadèmia.

Art. 10 – Òrgans de l’Acadèmia
Són Òrgans de l’Acadèmia:
1. L’Assemblea de Socis;
2. El Consell Directiu;
3. El President;
Els càrrecs de l’Acadèmia són gratuïts.
Art. 11 – L’Assembles de Socis
1. L’Assemblea de Socis és sobirana i la
formen tots els socis que estiguin al corrent
de pagament del seu carnet.
2. L’Assemblea la convoca el President (art.
13.1b), o bé si no ho pot fer, el Vicepresident, el Consell Directiu o el 20% dels
socis, amb convocatòria per escrit on s’hi
esmenti dia, hora, lloc i motiu, feta almenys
amb quinze dies d’antelació per a les
sessions ordinàries i trenta dies d’antelació
per a les sessions extraordinàries;
3. La qüestió tractada en una sessió no pot
ser diferent de l’esmentada en la
convocatòria.
4. L’Assemblea es reuneix:
a. En sessió ordinària
a1. Cada any, dintre del mes de febrer de
l’any següent al de referència, per aprovar:
a1a. La Memòria del Consell Directiu;
a1b. El Balanç;
a2. Cada tres anys:
a2a. Per decidir el treball que ha de fer
l’Acadèmia ;
a2b. Per renovar el Consell Directiu, inclosos
els suplents per substituir els possibles
dimissionaris o cobrir les vacants;
a2c. Per discutir i si s’escau aprovar, altres
qüestions incloses en l’ordre del dia;

Art. 7 – Deures dels socis
El soci té el deure de:
1. Respectar els Estatuts;
2. Actuar d’acord amb les finalitats de
l’Acadèmia;
3. Fer seva qualsevol activitat de l’Acadèmia;
4. Comportar-se de manera que no malmeti
la bona imatge de l’Acadèmia ni dels socis.
Art. 8 – Cessament de la condició de soci
Es perd la condició de soci:
1. Per dimissió: quan el soci s’aparta per
pròpia voluntat de l’Acadèmia, per a la qual
cosa li basta amb comunicar-ho per escrit al
Consell Directiu;
2. Per no haver renovat el carnet dins del
temps establert;
3. Per exclusió: quan decideixi excloure el
soci el Consell Directiu o bé l’Assemblea de
Socis, en cas d’haver presentat recurs, per
les causes següents:
a. Per no complir amb coses molt importants
en l’obra de voluntariat tal com indica
l’Acadèmia;
b. Per infracció dels Estatuts més d’una
vegada;
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a2d. Per deliberar sobre altres qüestions
manades per la Llei;

convocatòria. En cas d’empat, preval el vot
del President o el de qui el substitueixi.
3. En la seva primera sessió, el Consell
Directiu elegeix:
a. El President i el Vice-president, entre els
mateixos consellers;
b. El Col·legi Científic, entre els socis de
l’Acadèmia.
4. En la mateixa sessió o en una altra (art.
19.3) s’elegeix el Comitè de Redacció i es
poden fer també altres encàrrecs.
5. En cas de dimissió d’un conseller n’entra
un altre per substituir-lo.
6. El Consell Directiu administra l’Acadèmia,
executant els acords de l’Assemblea de
Socis. En particular, el Consell Directiu:
a. Assisteix al President i al Vice-President
en la seva tasca;
b. Té cura i posa en pràctica tot el referent
als carnets de soci;
c. Organitza la difusió de l’Acadèmia;
d. Té cura i redacta els reglaments de
l’Associació;
e. Porta els llibres comptables, el llibre
d’Actes de l’Assemblea de Socis, el llibre
d’Actes del Consell Directiu i el Llibre de
Socis, degudament signats, i té cura que
aquests llibres puguin ser consultats pels
socis en tot moment;
f. Confecciona el Balanç (art. 21.1,2);
g. Confecciona el pressupost (art. 21.3);
h. A través d’un conseller qualsevol, pren
part sense vot en les reunions del Col·legi
Científic i del Comitè de Redacció.

b. Sessió extraordinària, per deliberar sobre:
b1. Modificació dels Estatuts;
b2. Dissolució de l’Acadèmia;
5. Les decisions de l’Assemblea de Socis són
vàlides:
a. En sessió ordinària, si són votades per la
majoria dels presents; en primera convocatòria, la meitat més un dels presents i en
segona convocatòria sigui el que es vulgui el
nombre de socis presents;
b. En sessió extraordinària:
b1. Si es tracta de la modificació dels
Estatuts, es vota per majoria dels presents
tant si és en primera com en segona
convocatòria, o sigui, la meitat més un dels
socis;
b2. Si es tracta de la dissolució de
l’Acadèmia, sigui en primera o segona
convocatòria, calen els vots de les tres
quartes parts dels socis.
6. La segona convocatòria s’ha de fer en dia
diferent al de la primera convocatòria.
7. En qualsevol sessió de l’Assemblea de
Socis cada soci té dret a un sol vot.
8. Cap soci no pot fer-se representar.
Art. 12 – El Consell Directiu
1. L’Acadèmia l’administra el Consell Directiu,
que es renova cada tres anys i està format
per set o més consellers elegits per
l’Assemblea de Socis. Els consellers podes
ser reelegits;
2. El Consell Directiu el convoca el President
(art. 13.1a) o bé les tres quartes parts dels
conselllers. La convocatòria ha de fer-se per
escrit, fax o, amb permís del soci, per correu
electrònic, ha d’esmentar lloc, dia, hora i
motiu de la convocatòria i s’ha de fer almenys
amb set dies d’antelació o solament tres en
cas d’urgència. En la mateixa convocatòria
s’indicarà dia i hora de la primera i de la
segona convocatòria. Presidirà la reunió el
mateix President o bé, si aquest està absent,
el Vice-president o el conseller de més edat.
Les deliberacions del Consell Directiu es
votaran per majoria i per ser vàlides serà
suficient amb la presència de la meitat més
un dels consellers en primera convocatòria, i
qualsevol nombre de consellers en segona

7. Els membres del Col·legi Científic poden
prendre part en les reunions del Consell
Directiu, però sense dret a vot.
Art. 13 – El President
El President:
1. És elegit entre els membres del Consell
Directiu i convoca i presideix:
a. El Consell Directiu;
b. L’Assemblea de Socis;
c. El Col·legi Científic;
d. La primera reunió del Consell de
Redacció;
2. Dirigeix i representa l’Acadèmia, també
davant la Llei.
3. Gaudeix de l’ús de la firma social.
4. Legeix la Memòria del Consell Directiu
davant l’Assemblea de Socis.
5. El càrrec de President és gratuït. El seu
treball no pot ser objecte de cap retribució ni
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tan sols per part del beneficiari. Se li podran
tornar solament els diners de les despeses
que pugui demostrar haver fet de forma
fefaent i sempre dins dels límits prèviament
establerts.

aprova l’activitat prevista; en la mateixa
sessió es poden fer també altres encàrrecs.
7. Les decisions del Col·legi Científic es
prenen per majoria. En primera convocatòria
cal que hi siguin presents la meitat més un
dels seus membres; en segona convocatòria
no importa el nombre dels presents. En cas
d’empat, preval el vot del President.
8. El Col·legi Científic treballa de manera
autònoma. Els resultats que en resultin cal,
però, que els aprovi el Consell Directiu abans
de fer-los públics.
9. Els membres del Consell Directiu poden
prendre part en els treballs del Col·legi
Científic , però sense dret a vot (art. 12.6h).
10. Els membres del Col·legi Científic poden
prendre part en les reunions del Consell
Directiu, però sense dret a vot (art. 12.7).
11. Els membres del Col·legi no poden ser
consellers del Consell Directiu, tret del cas
del President. Si un soci es votat per a
ambdós llocs, té el dret d’escollir.
12. El treball del Col·legi Científic i dels seus
membres no pot ser objecte de cap retribució
ni tan sols per part del beneficiari. Se li
podran tornar solament els diners de les
despeses que pugui demostrar haver fet de
forma fefaent i sempre dins dels límits
prèviament establerts.

Art. 14 – El Vice-president
El Vice-president:
1. Col·labora amb el President i l’assisteix en
els actes públics importants;
2. Substitueix el President en la seva
absència;
3. Té la funció de Tresorer de l’Acadèmia i
com a tal té cura de:
a. Obre, tanca i fa operacions amb comptes
corrents bancaris i postals;
b. Realitza el cobrament dels ingressos i de
les quotes socials;
c. Fa els pagaments i porta els llibres
comptables que indica la Llei, com ara el
llibre d’Inventaris i el llibre Diari (art. 23);
d. Prepara els Balanços juntament amb el
Consell Directiu;
e. Prepara i llegeix cada any la memòria
econòmica davant l’Assemblea de Socis;
f. S’ocupa de les declaracions de renda i
altres obligacions fiscals, d’acord amb el que
indica la Llei.
4. El càrrec de Vice-president és gratuït. El
seu treball no pot ser objecte de cap
retribució ni tan sols per part del beneficiari.
Se li podran tornar solament els diners de les
despeses que pugui demostrar haver fet de
forma fefaent i sempre dins dels límits
prèviament establerts.

Art. 16 – El Coordinador del Col·legi
Científic
1. El Coordinador del Col·legi Científic
s’elegeix entre els socis de l’Acadèmia amb
titulació.
2. El Coordinador és elegit en la primera
sessió del Col·legi Científic.
3. És missió del Coordinador el seguiment
dels treballs del Col·legi Científic encaminats
a assolir les finalitats indicades a l’art. 3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4).
4. El treball del Coordinador del Col·legi
Científic no pot ser objecte de cap retribució
ni tan sols per part del beneficiari. Se li
podran tornar solament els diners de les
despeses que pugui demostrar haver fet de
forma fefaent i sempre dins dels límits
prèviament establerts.

Art. 15 – El Col·legi Científic
1. El Col·legi Científic s’ocupa dels objectius
tècnico-científics que l’Acadèmia vol assolir
(art. 3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
2. Els membres del Col·legi Científic els
elegeix el Consell Directiu entre els socis de
l’Acadèmia que tinguin els coneixements
tècnico-científics necessaris per a fer aquesta
tasca.
3. La seva vigència és de tres anys i està
format per set o més membres.
4. El President del Col·legi Científic és el
President de l’Acadèmia.
5. És missió del President del Col·legi
Científic convocar-lo sempre que ho cregui
convenient (art. 13.1c).
6. En la seva primera sessió, el Col·legi
Científic n’elegeix el Coordinador i prepara i

Art. 14 – Altres seus
1. Es poden obrir altres seus de l’Acadèmia
(art. 1.4).
2. El seu funcionament es regirà per la norma
que dictarà el Consell Directiu.
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Art. 18 - Publicacions
1. L’Acadèmia pot publicar, fins i tot amb
títols registrats pel tribunal i en la xarxa
d’Internet, actes, memòries, documents,
fotografies i material didàctic, estudis,
informes i discussions sobre temes culturals,
científics, didàctics que siguin útils per
aconseguir les finalitats estatutàries.
2. Totes les publicacions hauran de portar el
signe i el lema de l’Acadèmia (art. 2, 1.e2).
3. Està prohibida la publicació de materials
de l’Acadèmia a títol personal.
4. Per assolir els objectius del punt 1 del
present article es podrà constituir un Comitè
de Redacció.

11. Els membres del CdR no poden ser
consellers del Consell Directiu. Si un soci es
votat per a ambdós llocs, té el dret d’escollir.
12. El treball del CdR i dels seus membres
no pot ser objecte de cap retribució ni tan
sols per part del beneficiari. Se li podran
tornar solament els diners de les despeses
que pugui demostrar haver fet de forma
fefaent i sempre dins dels límits prèviament
establerts.
Art. 20 – Patrimoni de l’Acadèmia
1. El patrimoni de l’Acadèmia està format per:
a. Les contribucions a títol patrimonial;
b. Adjudicacions econòmiques, donatius i
llegats.
c. Bens mobles i immobles adquirits amb els
excedents anuals després de comptabilitzar
les entrades i les sortides.
2. L’Acadèmia obté els recursos econòmics
necessaris per a complir els seus objectius i
per a desenvolupar el voluntariat de:
a. De les quotes dels carnets i les
contribucions dels socis;
b. De contribucions privades;
c. De contribucions de l’Estat i d’Ens i
Institucions públics.
d. De contribucions d’organismes internacionals;
e. De donacions i llegats;
f. De convenis subscrits per l’Acadèmia.
g. D’ingressos provinents d’activitats comercials i altres produccions marginals.
3. L’Acadèmia està obligada a conservar tota
la documentació relativa als ingressos
corresponents al punt 2 d’aquest article, amb
indicació del pagador, excepte el cas que el
donant vulgui romandre en l’anonimat.

Art. 19 – El Comitè de Redacció
1. El Comitè de Redacció (d’ara endavant
CdR) li pertoca la informació i difusió sobre
les finalitats de l’Acadèmia i l’activitat tècnicocientífica desenvolupada.
2. El CdR és autònom dins del marc de les
finalitats exposades en aquests Estatuts. Els
resultats de la seva activitat hauran de ser
aprovats pel Consell Directiu abans de fer-los
públics.
3. Els membres del CdR els elegeix el
Consell Directiu (art. 12.4) entre els socis de
l’Acadèmia que tinguin els coneixements
necessaris per a fer aquesta tasca.
4. La vigència del CdR és de tres anys i tots
els seus membres són reelegibles.
5. El CdR està format per un Director
Responsable i els seus companys de treball.
6. El Director Responsable l’elegeix el CdR
entre els seus membres en la seva primera
reunió, que convocarà i presidirà el President
del Consell Directiu d’acord amb el disposa
l’art. 12.2.
7. Les reunions posteriors a la primera les
convoca el Director Responsable, d’acord
amb el que disposa l’art. 12.2.
8. El CdR pot acordar la creació d’òrgans
d’informació (punt 2 del present article).
9. Les decisions del CdR es prendran per
majoria. En primera convocatòria caldrà la
presència de la meitat més un dels seus
emmbres i en segona convocatòria valdrà
qualsevol nombre de membres presents. En
cas d’empat prevaldrà el vot del Director
Responsable.
10. A les reunions del CdR hi poden prendre
part sense vot els membres del Consell
Directiu (art.12.6h).

Art. 21 – Balanç i comptes
1. El Consell Directiu forma el Balanç, on hi
ha de figurar el detall dels béns, contribucions i llegats rebuts, a més de les altres
operacions comptables i econòmiques
realitzades.
2. El Balanç abraça el període de l’1 de gener
al 31 de desembre i s’ha de presentar a
l’Assemblea de Socis per a la seva aprovació
dins del mes de febrer de l’any següent al de
l’exercici (art. 11.4.a1b).
3. El Consell Directiu ha de formar el
pressupost, que cal presentar a l’Assemblea
de Socis per a la seva aprovació dins del
6
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mes de febrer del mateix any a què es
refereix (art. 11.4.a1c).

Art. 25 – Dissolució de l’Acadèmia
1. La proposta de dissolució de l’Acadèmia,
signada per almenys el 75% dels socis,
caldrà lliurar-la a l’Assemblea de Socis.
2. L’Assemblea de Socis decidirà d’acord
amb l’art. 11.5.b2 d’aquests Estatuts.
3. En cas de dissolució, cessament o extinció
de l’Acadèmia, els béns restants després de
la liquidació hauran de donar-se a una altra
associació amb els mateixos objectius que
l’Acadèmia.

Art. 22 – Despeses i excedents
1. Queda prohibit fer cap despesa o comprometre cap pagament sense que hi hagi la
corresponent cobertura econòmica de
manera efectiva.
2. L’excedent econòmic de l’any, després de
considerar els ingressos i despeses, s’han de
dedicar a més treball de voluntariat o bé a
l’adquisició de béns mobles o immobles que
siguin necessaris per assolir els objectius de
l’Acadèmia.

Art. 26 – Reglaments interns de
l’Acadèmia
Els reglaments interns de l’Acadèmia els
redacta i posa en vigor el Consell Directiu.

Art. 23 – Llibres comptables
L’Acadèmia ha de portar els llibres
comptables previstos en la legislació vigent,
com el llibre d’Inventaris i el llibre Diari.

Art. 27 – Disposicions finals
1. Per a tot allò no indicat en els presents
Estatuts és d’aplicació tot allò que disposa el
Codi Civil en matèria d’Associacions i al
treball de voluntariat, d’acord amb la Llei d’11
d’agost de 1991 n.266 i la Llei de la Regió
Sarda de 13 de setembre de 1993 n.39.
2. En cas de litigi seran competents els
tribunals de la ciutat de Càller (Casteddu).

Art. 24 – Modificació dels Estatuts
1. Poden presentar modificacions dels
Estatuts el Consell Directiu o bé el 10% dels
inscrits a l’Assemblea de Socis.
2. L’Assemblea de Socis decidirà d’acord
amb l’art. 11.5.b1 d’aquests Estatuts.
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