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TTIITTOOLLOO    II  
PPRROOCCEEDDUURREE  PPEERR  IILL  RRIILLAASSCCIIOO,,  IILL  RRIINNNNOOVVOO  



EE  LLAA  RREEVVOOCCAA  DDEEGGLLII  AATTTTII  DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE//AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  
  
  

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

  
    11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  aaddoottttaattoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  5522  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1155  ddiicceemmbbrree  11999977  
nn..  444466  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  ddeelleeggaa  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  33  ccoommmmaa  114499  ddeellllaa  lleeggggee  2233  ddiicceemmbbrree  11999966  nn..  666622,,  
ssttaabbiilliissccee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  
ppuubbbblliicchhee..  
    IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaa::  
    AA))  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii  rriillaasscciioo,,  rriinnnnoovvoo  ee  rreevvooccaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii//aauuttoorriizzzzaazziioonnii  
rreellaattiivvee  aa::  
qq  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ssttrraaddee,,  aarreeee  ee  rreellaattiivvii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  aappppaarrtteenneennttii  aall  

ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee,,  ccoommpprreessee  llee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aaii  mmeerrccaattii  aanncchhee  
aattttrreezzzzaattii;;  

qq  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii  qquuaannddoo  rriissuullttii  uunn’’ooppeerraa  vviissiibbiillee  cchhee  rreennddaa  ccoonnccrreettaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  
cceerrttaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ssoottttrraattttaa  aallll’’uussoo  ppuubbbblliiccoo;;  

qq  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppuubbbblliicciittaarrii  ee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccaarrbbuurraannttii;;  
qq  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ccoonn  ccoonndduuttttuurree,,  aattttrraavveerrssaammeennttii  

eedd  iimmppiiaannttii  ddii  ooggnnii  ggeenneerree..  
    BB))  llee  mmiissuurree  bbaassee  ddii  ttaarriiffffaa  ppeerr  ttiippoollooggiiee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddeetteerrmmiinnaattee  iinn  rraappppoorrttoo  aallllaa  lloorroo  nnaattuurraa  ee  
aall  bbeenneeffiicciioo  eeccoonnoommiiccoo  cchhee  eessssee  pprroodduuccoonnoo;;  
    CC))  ccrriitteerrii  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee;;  
    DD))  aaggeevvoollaazziioonnii  ssppeecciiaallii;;  
    EE))  mmooddaalliittàà  ee  tteerrmmiinnii  ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee;;  
    FF))  aacccceerrttaammeennttoo  ee  ssaannzziioonnii;;  
    GG))  ddiisscciipplliinnaa  ttrraannssiittoorriiaa..  
    
  

Art. 2 
Concessioni /Autorizzazioni 

    
    11..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  oo  tteemmppoorraanneeee  ddii  ssuuoolloo,,  ssoopprraassuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  aappppaarrtteenneennttii  aall  
ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee,,  ccoommppoorrttiinnoo  oo  mmeennoo  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii,,  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aa  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
    22..  DDeettttee  ooccccuuppaazziioonnii,,  ccoommee  iinnnnaannzzii  iinnddiivviidduuaattee,,  ccoonnsseennttoonnoo  uunnaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeii  
pprreeddeettttii  bbeennii  aallllaa  qquuaallee  ccoonnsseegguuee  ccoorrrreellaattiivvaammeennttee  uunnaa  ccoommpprreessssiioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ggooddiimmeennttoo  
ggeenneerraalliizzzzaattoo  ssuuggllii  sstteessssii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  
  
  

Art. 3 
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione 

e di autorizzazione 
  



    11..  IIll  rriillaasscciioo  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ee  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ccoossttiittuueennttii  ttiittoolloo  ppeerr  
ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallll’’aattttiivvaazziioonnee,,  aalllloo  ssvviilluuppppoo  eedd  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  
pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  iinn  ttuuttttee  llee  ssuuee  ffaassii..  
    22..  DDeettttoo  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  rreeggoollaattoo  ddaaii  pprriinncciippii  ggeenneerraallii  pprreevviissttii  iinn  mmaatteerriiaa  ee  vvaa  ccoooorrddiinnaattoo  eedd  
iinntteeggrraattoo  ccoonn  llee  ddiissppoossiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855  rreeccaannttee  iill  nnuuoovvoo  
ccooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ddaallllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  
11999900  nn..  224411..  
    33..  NNoonn  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ssuubboorrddiinnaattee  aall  pprreevviioo  rriillaasscciioo  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
llee  ooccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  vveeiiccoollii  nneellllee  aappppoossiittee  aarreeee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo,,  nnoonncchhéé  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  
pprroodduuttttoorrii  aaggrriiccoollii  nneellllee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aanncchhee  aattttrreezzzzaattee..  PPeerr  ttaallii  ooccccuuppaazziioonnii  iill  ddooccuummeennttoo  ddii  
qquuiieettaannzzaa  ppeerr  iill  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  aassssoollvvee  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ttaallee  oobbbblliiggoo..    
  
  

 Art. 4 
Attivazione del procedimento amministrativo 

  
    11..  LL’’aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  
hhaa  lluuooggoo  ccoonn  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  ddoommaannddaa  aall  CCoommuunnee  ––  SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii,,  cchhee  pprroovvvveeddee  aa  
ddaarree  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’iinntteerreessssaattoo  nneeii  tteerrmmiinnii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaall  ccoommbbiinnaattoo  ddiissppoossttoo  ddii  ccuuii  
aaggllii  aarrttiiccoollii  77  ee  88  ddeellllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900  nn..  224411  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii..  LLaa  ddoommaannddaa,,  rreeddaattttaa  iinn  
ccaarrttaa  lleeggaallee  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllaa  aavvaannzzaattaa  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1166  ddeell  DD..PP..RR..  2266  oottttoobbrree  11997722  
nn..  664422  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ((ttaabbeellllaa  AAlllleeggaattoo  BB)),,  ddeevvee  ccoonntteenneerree  aa  ppeennaa  ddii  iimmpprroocceeddiibbiilliittàà::  
    aa))  ii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ffiissccaallee;;  
    bb))  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  ddeellll’’aarreeaa,,  ddeellllaa  ssttrraaddaa  oo  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ssoottttoossttaannttii  oo  ssoopprraassttaannttii  
llaa  ccuuii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ooggggeettttoo  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa;;  
    cc))  ll’’eennttiittàà  ((eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  mmeettrrii  lliinneeaarrii))  ee  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ooggggeettttoo  ddeell  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  
    dd))  ll’’uussoo  ppaarrttiiccoollaarree  aall  qquuaallee  ssii  iinntteennddee  aassssooggggeettttaarree  ll’’aarreeaa  oo  lloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo;;  
    ee))  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattaa  ddeellll’’ooppeerraa  ddaa  eesseegguuiirree,,  ssee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ccoonnssiissttee  nneellllaa  
ccoossttrruuzziioonnee  ee  mmaanntteenniimmeennttoo  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddii  uunn  mmaannuuffaattttoo;;  
    ff))  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddii  ssoottttoossttaarree  aa  ttuuttttii  ggllii  oobbbblliigghhii  ee  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  
pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  nnoonncchhéé  aadd  eevveennttuuaallii  ccaauuzziioonnii  cchhee  ssii  rriitteenneessssee  ooppppoorrttuunnoo  rriicchhiieeddeerree  ppeerr  llaa  
ssppeecciiffiiccaa  ooccccuuppaazziioonnee..  
    22..  LLaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoorrrreeddaattaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  rreellaattiivvii  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarree  ttiippoollooggiiaa  ddii  
ooccccuuppaazziioonnee..  LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ssoonnoo  aammmmeessssee  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  44  
ddeellllaa  lleeggggee  44  ggeennnnaaiioo  11996688  nn..  1155  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
  
  
  
  
  
  

Art. 5 
Termine per la definizione del procedimento amministrativo 

  



    11..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  nnoonn  ssii  ccoonncclluuddee  nneecceessssaarriiaammeennttee  ccoonn  iill  rriillaasscciioo  ddeell  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ppootteennddoo  iill  CCoommuunnee  rraavvvviissaarree  nneellll’’ooccccuuppaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  
mmoottiivvii  oo  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ggllii  iinntteerreessssii  ggeenneerraallii  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ll’’eevveennttuuaallee  
rriillaasscciioo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddeevvee  pprreecceeddeerree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  mmaatteerriiaallee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  
oo  ddeell  rreellaattiivvoo  ssppaazziioo  ssoottttoossttaannttee  oo  ssoopprraassttaannttee..  
    22..  IIll  tteerrmmiinnee  eennttrroo  iill  qquuaallee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddeevvee  ccoonncclluuddeerrssii  èè  ddii  ggiioorrnnii  1155  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  
tteemmppoorraanneeee  ee  ddii  ggiioorrnnii  3300  ppeerr  qquueellllee  ppeerrmmaanneennttii..  
    33..  IInn  ccaassoo  ddii  ssppeeddiizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aa  mmeezzzzoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ppoossttaallee,,  iill  tteerrmmiinnee  iinniizziiaallee  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aappppoossiittoo  
aavvvviissoo  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  rraaccccoommaannddaattaa..  
  
  

Art. 6 
Istruttoria 

  
    11..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  rriicceevvuuttaa  llaa  ddoommaannddaa,,  pprroovvvveeddee  aadd  uunn  eessaammee  pprreelliimmiinnaarree  ddii  
ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  ssuuii  qquuaallii  llaa  sstteessssaa  ssii  ffoonnddaa  ee  aadd  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aalllleeggaattaa..  
    22..  OOvvee  llaa  ddoommaannddaa  rriissuullttii  iinnccoommpplleettaa  nneeggllii  eelleemmeennttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  oo  iinn  
qquueellllii  rreellaattiivvii  aall  rriicchhiieeddeennttee  oovvvveerroo  ccaarreennttee  nneellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  44,,  iill  RReessppoonnssaabbiillee  
ffoorrmmuullaa  aallll’’iinntteerreessssaattoo,,  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  aappppoossiittaa  rriicchhiieessttaa  ddii  
iinntteeggrraazziioonnee  mmeeddiiaannttee  nnoottiiffiiccaa  oo  lleetttteerraa  rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo..  
    33..  LL’’iinntteeggrraazziioonnee  oo  llaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  rriicchhiieeddeennttee,,  aa  
ppeennaa  ddii  aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa,,  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  nnoottiiffiiccaa  oo  ddaallllaa  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  rraaccccoommaannddaattaa..  
DDeettttoo  tteerrmmiinnee  ppeerreennttoorriioo  ddeevvee  eesssseerree  ccoommuunniiccaattoo  aall  rriicchhiieeddeennttee  ccoonn  llaa  mmeeddeessiimmaa  lleetttteerraa  rraaccccoommaannddaattaa..  
    44..  LLaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  oo  ddii  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ssoossppeennddee  iill  ppeerriiooddoo  eennttrroo  iill  
qquuaallee  ddeevvee  ccoonncclluuddeerrssii  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  
    55..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  vveerriiffiiccaa  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  
pprroovvvveeddee  aadd  iinnoollttrraarrllaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaggllii  uuffffiiccii  ccoommuunnaallii  ccoommppeetteennttii  oovvee,,  ppeerr  llaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  ssii  rreennddaa  nneecceessssaarriiaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  ppaarreerrii  tteeccnniiccii..  DDeettttii  ppaarreerrii  ssoonnoo  rreellaattiivvii  
aall  nnuullllaa--oossttaa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  TTeeccnniiccoo  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  lleeggiissllaattiivvaa  ee  rreeggoollaammeennttaarree  aa  
pprreessiiddiioo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddeellll’’iiggiieennee,,  ddeell  ddeeccoorroo  ee  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee,,  nnoonncchhéé  aall  nnuullllaa--oossttaa  
ddeell  CCoommaannddaannttee  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  iinn  mmeerriittoo  aall  rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ppuubbbblliiccaa  ee  
vviiaabbiilliittàà  ccoonntteemmppllaattee  nneell  DDllggss..  228855//9922  ee  nneell  rreellaattiivvoo  RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee..  EEssssii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
eesspprreessssii  ee  ccoommuunniiccaattii  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  77  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  
ddeellllaa  rreellaattiivvaa  rriicchhiieessttaa..  
  
  

Art. 7 
Conclusione del procedimento 

  
    11..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee,,  tteerrmmiinnaattaa  ll’’iissttrruuttttoorriiaa,,  ccoonncclluuddee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  eedd  eemmeettttee  iill  
rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  sstteessssaa..  
    22..  SSaarràà  ccuurraa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  aalllleeggaarree  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  //aauuttoorriizzzzaazziioonnee  llaa  nnoottaa  ddii  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeell  ccaannoonnee..  EEssssaa  ddoovvrràà  ffaarr  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  aaii  sseennssii  
ddeellll’’aarrtt..  6633  ccoommmmaa  11  ddeell  DD..  LLggss..  1155  ddiicceemmbbrree  11999977  nn..  444466..  
  



  
Art. 8 

Rilascio della concessione/autorizzazione 
  
    11..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  èè  rriillaasscciiaattoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  
pprreevviioo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddeeii  sseegguueennttii  oonneerrii::  
••  mmaarrccaa  ddaa  bboolllloo..  
  
  

Art. 9 
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione 

  
    11..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeevvee  ccoonntteenneerree,,  oollttrree  aallllaa  ssppeecciiffiiccaa  iinnddiiccaazziioonnee  
ddeell  ddeessttiinnaattaarriioo  oo  ddeeii  ddeessttiinnaattaarrii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  ssuuoolloo  oo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo::  
••  llaa  mmiissuurraa  eessaattttaa  ((  eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii))  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee;;  
••  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ll’’uussoo  ssppeecciiffiiccoo  ccuuii  llaa  sstteessssaa  èè  ddeessttiinnaattaa;;  
••  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ee  ggllii  oobbbblliigghhii  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo..   
  
  

Art. 10 
Principali obblighi del concessionario 

  
    11..  ÈÈ  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddii  rriissppeettttaarree  ttuuttttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  
ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ccoonncceerrnneennttii  llee  mmooddaalliittàà  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ddaattii  iinn  uussoo  
ppaarrttiiccoollaarree..  
    22..  ÈÈ  ffaattttoo  aallttrreessìì  oobbbblliiggoo  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo,,  oovvee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ccoommppoorrttii  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  
mmaannuuffaattttii,,  ddii  rriipprriissttiinnaarree  ll’’aasssseettttoo  ddeellll’’aarreeaa  aa  pprroopprriiee  ssppeessee  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ddaallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  mmeeddeessiimmaa  
ssiiaannoo  ddeerriivvaattii  ddaannnnii  aall  ssuuoolloo  oo  aa  ssttrruuttttuurree  pprreeeessiisstteennttii  ssuullll’’aarreeaa,,  nnoonncchhéé  ddii  rriimmuuoovveerree  eevveennttuuaallii  mmaatteerriiaallii  
ddeeppoossiittaattii  oo  mmaatteerriiaallii  ddii  rriissuullttaa  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee..  
    33..  IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  èè  iinnoollttrree  tteennuuttoo  aadd  uuttiilliizzzzaarree  ll’’aarreeaa  oo  lloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ccoonncceessssoo  iinn  mmooddoo  ddaa  
nnoonn  lliimmiittaarree  oo  ddiissttuurrbbaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ddiirriittttii  aallttrruuii  oo  aarrrreeccaarree  ddaannnnii  aa  tteerrzzii..    
    44..  IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  èè  oobbbblliiggaattoo  aa  ccuussttooddiirree  ggllii  aattttii  ee  ii  ddooccuummeennttii  ccoommpprroovvaannttii  llaa  lleeggiittttiimmiittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  aadd  eessiibbiirrllii  aa  rriicchhiieessttaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo..  IInn  ccaassoo  ddii  ssmmaarrrriimmeennttoo,,  ddiissttrruuzziioonnee  oo  
ssoottttrraazziioonnee  ddeeii  pprreeddeettttii  aattttii  ee  ddooccuummeennttii,,  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeevvee  ddaarrnnee  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  
CCoommuunnee  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  rriillaasscciiaarree  uunn  dduupplliiccaattoo  aa  ssppeessee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo..  
  
  
  
  
  
  
  

Art. 11 
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.  

Rinuncia. 
  



    11..  IIll  CCoommuunnee  ppuuòò  rreevvooccaarree  oo  mmooddiiffiiccaarree  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo,,  sseennzzaa  aallccuunn  oobbbblliiggoo  ddii  
iinnddeennnniizzzzoo,,  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  qquuaalloorraa  ssoopprraavvvveennggaannoo  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  
iinntteerreessssee  cchhee  rreennddaannoo  nnoonn  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  oo  ddiivveerrssaammeennttee  rreeaalliizzzzaabbiillee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee..  
    22..  IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ppuuòò  rriinnuunncciiaarree  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  aappppoossiittaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddiirreettttaa  aall  
SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  ddeell  CCoommuunnee..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  nnoonn  èè  aannccoorraa  iinniizziiaattaa,,  llaa  rriinnuunncciiaa  ccoommppoorrttaa  llaa  
rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  eevveennttuuaallmmeennttee  vveerrssaattoo  ee  ddeell  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee..  NNoonn  ssoonnoo  rriimmbboorrssaabbiillii  ggllii  
oonneerrii  ccoorrrriissppoossttii  ddaall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  
èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  rriinnuunncciiaa,,  nnoonn  ssii  ffaa  lluuooggoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ggiiàà  
ccoorrrriissppoossttoo..  
    PPeerr  llaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  rreessttaannoo  ffeerrmmee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaall  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  aallll’’aarrtt..  88  ccoommmmaa  22..  
  
  

Art. 12 
Decadenza dalla concessione/autorizzazione 

  
    11..  LLaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssii  vveerriiffiiccaa  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::  
••  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  oo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ccoonncceessssoo  

((aabbuussoo  oo  uussoo  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattaa  rriillaasscciiaattaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  iill  
rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  vvaarriiaazziioonnee));;  

••  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  ddaallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ((mmaannuutteennzziioonnee,,  ppaarrttiiccoollaarrii  
pprreessccrriizziioonnii,,  eecccc..));;  

••  mmaannccaattoo  oo  ppaarrzziiaallee  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  pprreevviissttaa  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
  
  

Art. 13 
Subentro nella concessione/autorizzazione 

  
    11..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  oo  tteemmppoorraanneeaa  ddeell  
ssuuoolloo  oo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  hhaa  ccaarraatttteerree  ppeerrssoonnaallee  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  nnoonn  nnee  èè  aammmmeessssaa  llaa  cceessssiioonnee  aadd  aallttrrii..  
    22..  NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ttrraassffeerriissccaa  aa  tteerrzzii  ll’’aattttiivviittàà  iinn  
rreellaazziioonnee  aallllaa  qquuaallee  èè  ssttaattaa  ccoonncceessssaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  iill  ssuubbeennttrraannttee  èè  oobbbblliiggaattoo  aadd  aattttiivvaarree  nnoonn  oollttrree  1100  
ggiioorrnnii  ddaall  ttrraassffeerriimmeennttoo  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  
pprreesseennttaannddoo  aall  CCoommuunnee  aappppoossiittaa  ddoommaannddaa  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  44..  
    33..  NNeellllaa  sstteessssaa  ddoommaannddaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa  pprreecceeddeennttee  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  rriilleevvaattaa..  
  
  
  
  
  
  

Art. 14 
Rinnovo della concessione/autorizzazione 

  
    11..  IIll  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppuuòò,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  cchhiieeddeerrnnee  iill  
rriinnnnoovvoo,,  ggiiuussttiiffiiccaannddoonnee  ii  mmoottiivvii..  



    22..  LLaa  ddoommaannddaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aall  CCoommuunnee,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  
44  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  aallmmeennoo  uunn  mmeessee  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  
ppeerrmmaanneennttii,,  ee  ddii  77  ggiioorrnnii  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee..  
    33..  NNeellllaa  ddoommaannddaa  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  cchhee  ssii  iinntteennddee  
rriinnnnoovvaarree..  
    44..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aattttiivvaattoo  ccoonn  llaa  ddoommaannddaa  sseegguuee  lloo  sstteessssoo  iitteerr  pprreevviissttoo  iinn  vviiaa  ggeenneerraallee  ddaaggllii  
aarrttiiccoollii  55,,  66  ee  77  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
  
  

Art. 15 
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni 

  
    11..  IIll  SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  pprroovvvveeddee  aa  rreeggiissttrraarree  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  
sseegguueennddoo  ll’’oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ddeellllaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo..  LLoo  sstteessssoo  SSeerrvviizziioo  pprroovvvveeddee  aallttrreessìì  aa  rreeggiissttrraarree  llee  
ddaattee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeeii  pprreeddeettttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nnoonncchhéé  llee  lloorroo  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii..  
  
  

Art. 16 
Occupazioni d’urgenza  

  
    11..  IInn  ccaassoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ddii  oobbiieettttiivvaa  nneecceessssiittàà,,  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  eesssseerree  
eeffffeettttuuaattaa  sseennzzaa  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ddaannddoonnee  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  pprroovvaa  aall  CCoommuunnee  eedd  
aattttiivvaannddoo,,  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  llaa  rreeggoollaarree  pprroocceedduurraa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  
aammmmiinniissttrraattiivvoo..  
    22..  LLaa  mmaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  oo  ll’’iinneessiisstteennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  
ll’’ooccccuuppaazziioonnee  dd’’uurrggeennzzaa  ddaannnnoo  lluuooggoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  2299  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee..  
  
  

TTIITTOOLLOO    IIII  
DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  CCAANNOONNEE  

DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE//AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  
  

 
Art. 17 

Oggetto del canone 
  

    11..  SSoonnoo  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  
sseegguueennttii  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ee  tteemmppoorraanneeee  rreeaalliizzzzaattee  nneellllee  ssttrraaddee,,  nneeii  
ccoorrssii,,  nneellllee  ppiiaazzzzee,,  nneeii  mmeerrccaattii  aanncchhee  aattttrreezzzzaattii  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ssuu  ssuuoolloo  ddeemmaanniiaallee  oo  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  
iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee..  SSoonnoo  ccoommuunnaallii,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22  ccoommmmaa  77  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  228855  
ddeell  11999922,,  ii  ttrraattttii  ddii  ssttrraaddee  ssttaattaallii  ee  pprroovviinncciiaallii  aattttrraavveerrssaannttii  ii  cceennttrrii  aabbiittaattii,,  iinnddiivviidduuaattii  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddii  
GG..MM..  nn..  220044  ddeell  0033..0077..11999966..  
    22..  SSoonnoo  ppaarriimmeennttii  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ee  
tteemmppoorraanneeee  ddeeggllii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  



mmaannuuffaattttii  ddii  qquuaalluunnqquuee  ggeenneerree,,  ccoommpprreessii  ii  ccaavvii,,  llee  ccoonndduuttttuurree  ee  ggllii  iimmppiiaannttii,,  nnoonncchhéé  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  
aarreeee  pprriivvaattee  ssuullllee  qquuaallii  ssii  ssiiaa  ccoossttiittuuiittaa  nneeii  mmooddii  ddii  lleeggggee  llaa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo..    
    33..  IIll  ccaannoonnee  nnoonn  èè  aapppplliiccaabbiillee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  bbaallccoonnii,,  vveerraannddee,,  bbooww  --  wwiinnddoowwss  ee  ssiimmiillii  
iinnffiissssii  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee,,  nnoonncchhéé  ppeerr  llee  tteennddee  ssoollaarrii  ppoossttee  aa  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  bbaallccoonnii..    
    44..  IIll  ccaannoonnee  nnoonn  èè  aapppplliiccaabbiillee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ddaalllloo  SSttaattoo,,  ddaallllee  rreeggiioonnii,,  ddaallllee  
pprroovviinnccee,,  ddaaii  CCoommuunnii  ee  lloorroo  ccoonnssoorrzzii,,  ddaa  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  8877  ddeell  TT..UU..II..RR..  cchhee  
eeffffeettttuuiinnoo  ooccccuuppaazziioonnii  ffiinnaalliizzzzaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  aattttiivviittàà  aassssiisstteennzziiaallii,,  pprreevviiddeennzziiaallii,,  ssaanniittaarriiee,,  
ccuullttuurraallii,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ssppoorrttiivvee,,  nnoonncchhéé  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1166  lleetttt..  aa  ddeellllaa  LL..  222222//8855;;  nnoonn  èè  
aapppplliiccaabbiillee  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii  qquuaannddoo  ssiiaannoo  ppoossttii  aa  ffiilloo  ccoonn  iill  mmaannttoo  ssttrraaddaallee  ee  --  iinn  
ooggnnii  ccaassoo  ––  qquuaannddoo  mmaanncchhii  uunn’’ooppeerraa  vviissiibbiillee  cchhee  rreennddaa  ccoonnccrreettaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  cceerrttaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ssoottttrraattttaa  aallll’’uussoo  ppuubbbblliiccoo;;  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  ccoonn  iinnnneessttii  oo  aallllaaccccii  aadd  iimmppiiaannttii  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddii  
ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii,,  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  rriiccoorrrreennzzee  ee  ffeessttiivviittàà  nnoonn  
aavveennttii  ffiinnaalliittàà  ddii  lluuccrroo,,  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaaii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  oo  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  aa  
ffaavvoorree  ddeeggllii  sstteessssii  ddaa  aallttrrii  ssooggggeettttii,,  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ooccccaassiioonnaallii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aadd  oorree  55;;  nnoonn  èè  
aapppplliiccaabbiillee  iinnoollttrree  aallllee  ttaabbeellllee  iinnddiiccaattiivvee  ddeellllee  ssttaazziioonnii  ee  ffeerrmmaattee  ee  ddeeggllii  oorraarrii  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  ddii  
ttrraassppoorrttoo,,  nnoonncchhéé  aallllee  ttaabbeellllee  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraaddaallee  ppuurrcchhèè  nnoonn  ccoonntteennggaannoo  
iinnddiiccaazziioonnii  ddii  ppuubbbblliicciittàà,,  aaggllii  oorroollooggii  ffuunnzziioonnaannttii  ppeerr  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  sseebbbbeennee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  pprriivvaattaa,,  
aallllee  aassttee  ddeellllee  bbaannddiieerree;;  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  vveettttuurree  ddeessttiinnaattee  aall  sseerrvviizziioo  ddii  ttrraassppoorrttoo  
ppuubbbblliiccoo  ((ddii  lliinneeaa  oo  ddaa  ppiiaazzzzaa))  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  nnoonncchhéé  aallllee  vveettttuurree  aa  ttrraazziioonnee  aanniimmaallee  dduurraannttee  llee  ssoossttee  oo  
nneeii  ppoosstteeggggii  aadd  eessssee  aasssseeggnnaattee;;  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ooccccaassiioonnaallii  ddii  dduurraattaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  
nneeii  rreeggoollaammeennttii  ddii  ppoolliizziiaa  ccoommuunnaallee  eedd  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeetteerrmmiinnaattee  ddaallllaa  ssoossttaa  ddeeii  vveeiiccoollii  ppeerr  iill  tteemmppoo  
nneecceessssaarriioo  aall  ccaarriiccoo  eedd  aalllloo  ssccaarriiccoo  ddeellllee  mmeerrccii;;  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  aaddiibbiittii  aaii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  
nneeii  ccaassii  iinn  ccuuii  nnee  ssiiaa  pprreevviissttaa,,  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  oo  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  llaa  ddeevvoolluuzziioonnee  ggrraattuuiittaa  aall  
CCoommuunnee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  mmeeddeessiimmaa..  
    55..  NNoonn  vveennggoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  iinnffiinnee  ooccccuuppaazziioonnii  qquueellllee  eeffffeettttuuaattee  ddaa  ee  ppeerr  iill  CCoommuunnee..  
  
  

Art. 18 
Soggetti tenuti al pagamento del canone  

  
    11..  ÈÈ  oobbbblliiggaattoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  iill  ttiittoollaarree  ddeellll’’aattttoo  ddii  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo,,  iinn  mmaannccaannzzaa,,  ll’’ooccccuuppaannttee  ddii  ffaattttoo  ((aanncchhee  aabbuussiivvoo)),,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’eennttiittàà  
ddeellll’’aarreeaa  oo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ooccccuuppaattoo  rriissuullttaannttee  ddaall  mmeeddeessiimmoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  oo  
ddaall  vveerrbbaallee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  oo  ddeell  ffaattttoo  mmaatteerriiaallee..  
    22..  LLaa  ttiittoollaarriittàà  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  rreennddee  ddoovvuuttoo  iill  ccaannoonnee  ddii  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ssppeettttaa  uunniiccaammeennttee  aall  ssooggggeettttoo  cchhee  ppoonnee  iinn  eesssseerree  mmaatteerriiaallmmeennttee  
ll’’ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  

Art. 19 
Durata delle occupazioni  

  
    11..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  ee  tteemmppoorraanneeee..  
    22..  SSoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  llee  ooccccuuppaazziioonnii,,  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee,,  eeffffeettttuuaattee  aanncchhee  ccoonn  mmaannuuffaattttii  llaa  ccuuii  
dduurraattaa,,  rriissuullttaannttee  ddaall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  nnoonn  èè  iinnffeerriioorree  aallll’’aannnnoo  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  èè  
ssuuppeerriioorree  aa  2299  aannnnii..  LLee  ffrraazziioonnii  ssuuppeerriioorrii  aallll’’aannnnoo  ssoonnoo  ccoommppuuttaattee  iinn  mmiissuurraa  pprrooppoorrzziioonnaallee..  



    33..  SSoonnoo  tteemmppoorraanneeee  llee  ooccccuuppaazziioonnii,,  eeffffeettttuuaattee  aanncchhee  ccoonn  mmaannuuffaattttii,,  llaa  ccuuii  dduurraattaa  ((rriissuullttaannttee  
ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee))  èè  iinnffeerriioorree  aallll’’aannnnoo..  
    44..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee,,  ccoommuunnqquuee  eeffffeettttuuaattee  ee  rriissuullttaannttii  ddaall  vveerrbbaallee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  rreeddaattttoo  
ddaa  uunn  ppuubbbblliiccoo  uuffffiicciiaallee,,  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  sseemmpprree  tteemmppoorraanneeee..  
  
  

Art. 20 
Suddivisione del territorio comunale 

  
    11..  LLaa  ttaarriiffffaa  bbaassee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  èè  ggrraadduuaattaa  iinn  
rraappppoorrttoo  aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ooccccuuppaattii..  AA  ttaall  ffiinnee,,  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  èè  
ssuuddddiivviissoo  iinn  33  ccaatteeggoorriiee  ssppeecciiffiiccaattee  aallll’’aarrtt..  44  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  
ccoonnssiilliiaarree  nn..  3344  ddeell  1188..0077..11999911  eedd  aallllaa  rreellaattiivvaa  ppllaanniimmeettrriiaa  eellaabboorraattaa  ddaallll’’UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo  aapppprroovvaattaa  ccoonn  
ddeelliibbeerraa  ccoonnssiilliiaarree  nn..  6622  ddeell  3300..1111..11999911,,  rriiccoonnffeerrmmaattee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  
ddeelliibbeerraa  ccoonnssiilliiaarree  nn..  1144  ddeell  2277..0022..11999955,,  sseeccoonnddoo  iill  sseegguueennttee  pprroossppeettttoo  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  eedd  
aarreeee  ppuubbbblliicchhee::  

  
SSTTRRAADDEE  EEDD  AARREEEE  PPUUBBBBLLIICCHHEE    

AAPPPPAARRTTEENNEENNTTII  AALLLLAA    
II  CCAATTEEGGOORRIIAA  

  
ZZOONNEE  ““AA””::  PPIIAAZZZZEE  EE  ZZOONNEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE    
  

SSTTRRAADDEE  EEDD  AARREEEE  PPUUBBBBLLIICCHHEE    
AAPPPPAARRTTEENNEENNTTII  AALLLLAA    

IIII  CCAATTEEGGOORRIIAA  
  
ZZOONNEE  ““BB””::  ZZOONNEE  UURRBBAANNEE    
  

SSTTRRAADDEE  EEDD  AARREEEE  PPUUBBBBLLIICCHHEE    
AAPPPPAARRTTEENNEENNTTII  AALLLLAA    

IIIIII  CCAATTEEGGOORRIIAA  
  
ZZOONNEE  ““CC””::  ZZOONNEE  EEXXTTRRAAUURRBBAANNEE  
  

 
 
 

Art. 21 
Determinazione della misura di tariffa base 

  
    11..  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE::  
AA))  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ssuuoolloo  ee  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii,,  llaa  mmiissuurraa  ddii  ttaarriiffffaa  aa  ggiioorrnnoo  ppeerr  mmeettrroo  
qquuaaddrraattoo  oo  mmeettrroo  lliinneeaarree  èè  ddii::  

  



OOccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo    
  

II  ccaatteeggoorriiaa  IIII  ccaatteeggoorriiaa  IIIIII  ccaatteeggoorriiaa      
££..  22..000000  ££..  11..550000  ££..  11..000000    

  
OOccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo//ssoottttoossuuoolloo      

  
II  ccaatteeggoorriiaa  IIII  ccaatteeggoorriiaa  IIIIII  ccaatteeggoorriiaa    
££..  11..220000  ££..  990000  ££..  770000    
  
  
BB))  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee,,  aanncchhee  nnoonn  ccoonnttiinnuuaattiivvee,,  aavveennttii  dduurraattaa  iinnffeerriioorree  aall  ggiioorrnnoo,,  llaa  mmiissuurraa  
ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  vvaalloorree  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  aarrttiiccoolloo  2222  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  èè  
ddeetteerrmmiinnaattaa  aa  ffaassccee  oorraarriiee::  ffiinnoo  aa  77  oorree,,  ccoonn  rriidduuzziioonnee  ddeell  5500%%;;  oollttrree  llee  77  oorree,,  ccaannoonnee  iinntteerroo..  
  
    22..  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  PPEERRMMAANNEENNTTII::  
AA))  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssuuoolloo  ee  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii,,  llaa  ttaarriiffffaa  aannnnuuaa  ppeerr  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ee  ppeerr  
mmeettrrii  lliinneeaarrii  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeell  3300  %%  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ssttaabbiilliittaa,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  
ssppeecciiffiiccaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  AA))..  
  
  

Art. 22 
Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 

 
      11  ..  IIll  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  bbeenneeffiicciioo  eeccoonnoommiiccoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iill  vvaalloorree  aattttrriibbuuiittoo  
aallll’’aattttiivviittàà  ccoonnnneessssaa  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  iill  qquuaallee  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  llaa  mmiissuurraa--bbaassee  ddii  ttaarriiffffaa  ffiissssaattaa  aallll’’aarrtt..  
2211  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
    22..  IIll  vvaalloorree  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  aannaalliittiiccaammeennttee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  pprreevviissttaa  ddaall  ssuucccceessssiivvoo  
aarrttiiccoolloo  2244  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iinnffeerriioorree  aa  00,,0022  ee  
ssuuppeerriioorree  aa  33,,0000..    
  
  

Art. 23 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie. 
  
AA  ))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  PPEERRMMAANNEENNTTII::  
  
11))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassuuoolloo  iinn  ggeenneerree 
    LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ccaavvii,,  ccoonndduuttttuurree,,  iimmppiiaannttii  ee  ccoonn  
qquuaallssiiaassii  aallttrroo  mmaannuuffaattttoo,,  ccoommpprreessee  llee  tteennddee  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ppuubbbblliiccii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaa  
pprriivvaattii,,  ssoonnoo  ccaallccoollaattee  ––  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ––  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii  oo  qquuaaddrraattii..  
LLee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ssoonnoo  ccaallccoollaattee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1188  ccoommmmaa  11  LL..  448888//9999..    



    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ccoonn  ccaarrtteelllloonnii  eedd  aallttrrii  mmeezzzzii  ppuubbbblliicciittaarrii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee  èè  ddaattaa  ddaallllee  ddiimmeennssiioonnii  ddeeii  ccaarrtteelllloonnii  ee  mmeezzzzii  mmeeddeessiimmii  rriissuullttaannttee  
ddaallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  ppeerr  llaa  ppaarrttee  aaddiibbiittaa  aa  ppuubbbblliicciittàà..  NNoonn  ssoonnoo  ccoommppuuttaabbiillii  ii  ssoosstteeggnnii  aall  ssuuoolloo..  
  
22))  OOccccuuppaazziioonnii  iinn  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee    
    SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee  qquueellllee  cchhee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaaii  tteemmppii  ee  ddaallllee  
mmooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiisscciipplliinnaattii  iinn  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo,,  hhaannnnoo  ttaallee  ssttaabbiillee  vviinnccoolloo  ddii  
ddeessttiinnaazziioonnee..  DDeettttee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  ssaarraannnnoo  eevveennttuuaallmmeennttee  iinnddiivviidduuaattee  ccoonn  aappppoossiittoo  aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo..  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  eeffffeettttuuaattee  nneellllee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ccoommppuuttaabbiillee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  rreellaattiivvaa  aall  ssiinnggoolloo  ppoossttoo  oo  ssttaanndd  aasssseeggnnaattoo  ccoonn  
aappppoossiittoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  rriillaasscciiaattoo  iinn  aaggggiiuunnttaa  aa  qquueelllloo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  
iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee..  
  
33))  OOccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  ccaarrbbuurraannttii  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  ccaarrbbuurraannttii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  
llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallll’’iinntteerraa  aarreeaa  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  rriissuullttaannttee  
ddaall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..  NNoonn  hhaannnnoo  aauuttoonnoommaa  rriilleevvaannzzaa  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  llee  
ssiinnggoollee  ccoolloonnnniinnee  mmoonnttaannttii  eedd  ii  rreellaattiivvii  sseerrbbaattooii  ssootttteerrrraanneeii,,  nnoonncchhéé  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  aallttrree  ssttrruuttttuurree  eedd  
iimmppiiaannttii  ddii  sseerrvviizziioo..  
  
  
BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE::  
  
11))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassuuoolloo    iinn  ggeenneerree  
PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  vvaallggoonnoo  ggllii  sstteessssii  ccrriitteerrii  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll’’eennttiittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ssttaabbiilliittii  aallllaa  lleetttteerraa  AA))  ppuunnttoo  11))  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  ÈÈ  ttuuttttaavviiaa  ccoonnsseennttiittoo,,  ppeerr  llee  
aattttiivviittàà  cchhee  ddaannnnoo  lluuooggoo  aadd  ooccccuuppaazziioonnii  aa  ssvviilluuppppoo  pprrooggrreessssiivvoo  ((aadd  eess..  mmaannuutteennzziioonnee,,  ppoossaa  ddii  ccaavvii  ee  
ccoonndduuttttuurree,,  eecccc..)),,  rriicchhiieeddeerree  iill  rriillaasscciioo  ddii  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rreeccaannttee  llaa  pprreevviissiioonnee  ddeellllee  
mmooddaalliittàà,,  ddeeii  tteemmppii  ee  ddeellll’’eennttiittàà  ddeellllee  ooccccuuppaazziioonnii  nneellllee  lloorroo  vvaarriiee  ffaassii  ddii  ssvviilluuppppoo..  
  
22))  OOccccuuppaazziioonnii  nneeii  mmeerrccaattii  sseettttiimmaannaallii  
PPeerr  ii  mmeerrccaattii  sseettttiimmaannaallii,,  iinnddiivviidduuaattii  ccoonn  aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommppuuttaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee  èè  
qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  aaii  ssiinnggoollii  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii..    
NNeellllee  mmoorree  ddeellllaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  ee  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ccoommppuuttaabbiillee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aacccceerrttaammeennttoo  eeffffeettttuuaattoo  ddaallll’’UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo  ccoommuunnaallee;;  iill  
CCoommaannddoo  ddii  PPoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee  vveerriiffiiccaa  ll’’aavvvveennuuttaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo..  
  
3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante 
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  aattttiivviittàà  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee  ((ccoommpprreessee  qquueellllee  rreellaattiivvee  aallllee  ffaassii  ddii  
aalllleessttiimmeennttoo  ee  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree))  oo  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddii  mmeessttiieerrii  ggiirroovvaagghhii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ccoommppuuttaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  NNeellllee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  
ssoopprraa  nnoonn  ssoonnoo  ccoommppuuttaabbiillii  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  vveeiiccoollii  ddeessttiinnaattii  aall  rriiccoovveerroo  ddii  mmeezzzzii  ee  ppeerrssoonnee..  
PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  iinn  ffoorrmmaa  iittiinneerraannttee,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  rreellaattiivvaa  aall  ssiinnggoolloo  ppoossttoo  aasssseeggnnaattoo  ccoonn  ll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  LLaa  ssoossttaa  
lluunnggoo  iill  ppeerrccoorrssoo  pprreevviissttoo,,  aannccoorrcchhèè  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee,,  nnoonn  aassssuummee  rriilleevvaannzzaa  aaii  
ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee..  



  
44))  OOccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppaallccaattuurree  ee  ccaannttiieerrii  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellll''aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppaallccaattuurree,,  ppoonntteeggggii,,  eecccc..  ffiinnaalliizzzzaattee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa,,  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ccoommppuuttaabbiillee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  
oorriizzzzoonnttaallee  aall  ssuuoolloo  ddii  ttaallii  ssttrruuttttuurree,,  oovvvveerroo  aa  qquueelllloo  mmaaggggiioorree  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  AAll  
mmeeddeessiimmoo  aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ooccccoorrrree  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoonncceessssaa  
ppeerr  uussoo  ccaannttiieerree..  
  
  

Art. 24 
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle 

concessioni/autorizzazioni 
 
  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII    II  IIII  IIIIII    
  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE    CCAATTEEGGOORRIIAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  CCAATTEEGGOORRIIAA    

          
  11))  SSppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee                      
      ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo                11,,0000    00,,6600            00,,3300  
                        
  22))  AArreeee  ddii  mmeerrccaattoo                22,,0000    11,,7700            11,,5500  
          
  33))  DDiissttrriibbuuttoorrii  ddii  
      ccaarrbbuurraannttee                  00,,5500    00,,4400            00,,3300  
          
  44))  IImmppiiaannttii  ppuubbbblliicciittaarrii                00,,5500    00,,3355            00,,2200  
            
  
    TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII    II  IIII  IIIIII    
  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE    CCAATTEEGGOORRIIAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  CCAATTEEGGOORRIIAA    

  
55))  AAttttiivviittàà  ddeelllloo    
        ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee,,  
    mmeessttiieerrii  ggiirroovvaagghhii                22,,0000    11,,6600            11,,2200  

 
  
  
  66))  CCoommmmeerrcciioo  iinn  ffoorrmmaa    
      iittiinneerraannttee                  22,,0000    11,,7700            11,,5500  
            
  77))  IImmppaallccaattuurree,,  ppoonntteeggggii  
    ee  ccaannttiieerrii  ppeerr    
    ll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa                  11,,8800    11,,7700            11,,5500  



                      
  88))  PPaassssii  ccaarrrraabbiillii  ccoommee  
          ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  11  ccoo..  22              00,,1155    00,,1155            00,,1155  
  
  99))  PPuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii                00,,7700    00,,6600            00,,4400  
  
1100))  EEsseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii              00,,7700    00,,6600            00,,4400  
  
1111))  TTeennddee,,  tteettttooiiee  ee  ssiimmiillii  
          ddii  ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii  eedd  
          eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii                00,,1155    00,,1100            00,,0055  
  
1122))  VVeettrriinnee  ddii  eesseerrcciizzii  
            ccoommmmeerrcciiaallii                    00,,5500    00,,3355            00,,2200  
  
1133))  CChhiioosscchhii,,  eeddiiccoollee  ee  
            ssiimmiillii                    00,,5500    00,,3355            00,,2200  
  
1144))  BBaanncchhii  ddii  vveennddiittaa  iinn  
          ooccccaassiioonnee  ddii  ffeesstteeggggiiaammeennttii              33,,0000    22,,0000            11,,5500  
  
1155))  MMaanniiffeessttaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  
          ssppoorrttiivvee  ee  ssiimmiillii  ccoonn  
          rriilleevvaannzzaa  eeccoonnoommiiccaa                00,,5500    00,,3355            00,,2200  
  
  

Art. 25 
Criteri ordinari di determinazione del canone 

  
    11..  LLaa  mmiissuurraa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ee  tteemmppoorraanneeee  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa  
ccoommee  sseegguuee::  
  
AA))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  PPEERRMMAANNEENNTTII  
      LLaa  mmiissuurraa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  bbaassee  pprreevviissttaa  aa  ggiioorrnnoo  ppeerr  ccaatteeggoorriiaa  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  llee  
ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ((PPTTBB))  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2211  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
eeccoonnoommiiccoo  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  ddeellll’’aarrtt..  2244..  LL’’iimmppoorrttoo  ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  uulltteerriioorrmmeennttee  mmoollttiipplliiccaattoo  
ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppeerr  336655..    
  
FFOORRMMUULLAA::  PPTTBB  xx  CCEE  xx  MMQQ  //MMLL  xx  336655  
  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ssoorrttee  oo  ssccaaddeennttii  iinn  ccoorrssoo  dd’’aannnnoo,,  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  ssiinnggoollaa  
ffrraazziioonnee  èè  qquueellllaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  BB))  ppeerr  ii  ggiioorrnnii  ddii  eeffffeettttiivvaa  ooccccuuppaazziioonnee..  
  



BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE  
      LLaa  ttaarriiffffaa  bbaassee  ((TTBB))  pprreevviissttaa  aa  ggiioorrnnoo  ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2211  vvaa  
mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  ddeellll’’aarrtt..  2244..  LL’’iimmppoorrttoo  
ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  rriippaarrttiittoo  aa  ffaassccee  oorraarriiee  ((FFOO))  ee  llaa  rriissuullttaannttee  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  
oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii..  
  
FFOORRMMUULLAA::  TTBB  xx  CCEE::  FFOO  ((ffaasscciiaa  oorraarriiaa))  xx  MMQQ//MMLL  
  
    22..  DDaallllaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee,,  ccoommee  ssoopprraa  ddeetteerrmmiinnaattoo,,  vvaa  eevveennttuuaallmmeennttee  ddeettrraattttoo  ll’’iimmppoorrttoo  
ddeellll’’oonneerree  ccoorrrriissppoossttoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  2266  ddeell  nnuuoovvoo  ccooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DDeeccrreettoo  
lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855..  
  
  

Art. 26 
Criteri particolari di determinazione del canone: 

occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 
  
    11..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ccoonn  ccaavvii  ee  
ccoonndduuttttuurree  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ccoommuunnaallee  nnoonncchhéé  ccoonn  iimmppiiaannttii  ee  mmaannuuffaattttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree,,  
ccoommpprreessii  ppoozzzzeettttii,,  ccaammeerreettttee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  ccaabbiinnee,,  eecccc..,,  llaa  mmiissuurraa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  èè  
ddeetteerrmmiinnaattaa  ccoommee  sseegguuee  ::  
--  ££  11..550000  ppeerr  uutteennttee    
    22..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  ££  11..000000..000000..  LLaa  mmeeddeessiimmaa  
mmiissuurraa  ddii  ££  11..000000..000000  èè  ddoovvuuttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  
ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ssttrruummeennttaallii  aaii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii..  GGllii  iimmppoorrttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ssoonnoo  rriivvaalluuttaattii  
aannnnuuaallmmeennttee  iinn  bbaassee  aallll’’iinnddiiccee  IISSTTAATT  ddeeii  pprreezzzzii  aall  ccoonnssuummoo  rriilleevvaattii  aall  3311  ddiicceemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  
pprreecceeddeennttee..  IIll  ccaannoonnee  èè  vveerrssaattoo  iinn  uunn’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  eennttrroo  iill  3300  aapprriillee  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo..    
  
  

Art. 27 
Agevolazioni 

    
    11..  IIll  ccaannoonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  2255  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  èè  rriiddoottttoo::  
--    ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee  ee  mmeessttiieerrii  
ggiirroovvaagghhii,,  ddeell  5500%%,,  
--    ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa,,  ddeell  5500%%;;  
--    ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ccaarrtteelllloonnii  eedd  aallttrrii  mmeezzzzii  ppuubbbblliicciittaarrii  eecccceeddeennttii  ii  55  mmtt..,,  ddeell  5500%%;;  
--  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  rreeaalliizzzzaattee  ddaaggllii  eesseerrcciizzii  ppuubbbblliiccii,,  ddeell  6600%%;;  
--  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  rreeaalliizzzzaattee  ddaaggllii  eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ddeell  5500%%;;  
--  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo,,  ddeell  5500%%;;  
--  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  tteennddee,,  tteettttooiiee  ee  ssiimmiillii  ddii  ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii  eedd  eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  

ddeell  3300%%..  
  

  

Art. 28 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

  



    11..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo,,  aallllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  nneell  
pprroossppeettttoo  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  aalllleeggaattoo  aallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  mmeeddiiaannttee  vveerrssaammeennttoo  ssuu  ccoonnttoo  
ccoorrrreennttee  ppoossttaallee  iinntteessttaattoo  aallllaa  TTeessoorreerriiaa  ccoommuunnaallee..  
    22..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddii  
ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
    33..  PPeerr  iimmppoorrttii  ssuuppeerriioorrii  aa  ££..  550000..000000  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  ssiiaa  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  
cchhee  tteemmppoorraanneeee,,  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  iinn  44  rraattee  ddii  eegguuaallee  
iimmppoorrttoo  aavveennttii  ssccaaddeennzzaa  nneeii  mmeessii  ddii  ggeennnnaaiioo,,  aapprriillee,,  lluugglliioo  eedd  oottttoobbrree  ddeellll’’aannnnoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  PPeerr  llee  
ooccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo,,  llaa  rraatteeiizzzzaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  aallllee  pprreeddeettttee  ssccaaddeennzzee  
aannccoorraa  uuttiillii  rriissppeettttoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  iinniizziioo  ddeellllee  ooccccuuppaazziioonnii  sstteessssee..  QQuuaalloorraa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  aabbbbiiaa  iinniizziioo  
ssuucccceessssiivvaammeennttee  aall  3311  lluugglliioo,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  iinn  dduuee  rraattee  ddii  uugguuaallee  iimmppoorrttoo  aavveennttii  
ssccaaddeennzzaa  rriissppeettttiivvaammeennttee  aallll’’iinniizziioo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  eedd  eennttrroo  1100  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  cceessssaazziioonnee  ddeellllaa  
mmeeddeessiimmaa..  
  
  

Art. 29 
 Sanzioni 

  
    11..  PPeerr  ll’’oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ssii  aapppplliiccaa  llaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ppeeccuunniiaarriiaa  ddii  
iimmppoorrttoo  ppaarrii  aall  110000%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  ccoonn  uunn  mmiinniimmoo  ddii  ££..  110000..000000..    
    22..  PPeerr  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeevvee  iinntteennddeerrssii,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  ll’’iinnaaddeemmppiimmeennttoo  
pprroottrraattttoo  oollttrree  1100  ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttii  ddaallllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  nneell  pprroossppeettttoo  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oonneerree  
aalllleeggaattoo  aallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..  PPaarriimmeennttii  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ll’’iippootteessii  ddii  mmaannccaattoo  
vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa  pprroottrraattttoo  oollttrree  ii  1100  ggiioorrnnii  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  
    33..  LLaa  ssaannzziioonnee  ssttaabbiilliittaa  nneell  ccoommmmaa  11  èè  rriiddoottttaa  aadd  11//44  nneell  ccaassoo  ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  oo  ddeellllee  
rraattee  ssttaabbiilliittee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22..  
    44..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  ssii  aapppplliiccaannoo,,  oollttrree  aallllee  ssaannzziioonnii  iinnnnaannzzii  pprreevviissttee,,  qquueellllee  aacccceessssoorriiee  
ssttaabbiilliittee  ddaallll’’aarrtt..  2200  ccoommmmii  44  ee  55  ddeell  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855..  LLaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  
ccoonncceessssiioonnee,,  iinntteerrvveennuuttaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1122  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ccoommppoorrttaa  ll’’eeqquuiippaarraazziioonnee  ddeellllee  
ooccccuuppaazziioonnii  eevveennttuuaallmmeennttee  pprroottrraattttee  sseennzzaa  ttiittoolloo  oo  eeffffeettttuuaattee  iinn  ddiiffffoorrmmiittàà  aallll’’aattttoo  ddii  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aa  qquueellllee  aabbuussiivvee,,  ccoonn  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  aacccceessssoorriiee  ssttaabbiilliittee  nneell  
pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo.. 

 
 

 
 

Art. 30 
 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 

  
    11..  IIll  CCoommuunnee  ccoonnttrroollllaa  ii  vveerrssaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  ee  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  iinn  ssuuoo  ppoosssseessssoo,,  
rriissuullttaannttii  ddaall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  pprroovvvveeddee  aallllaa  ccoorrrreezziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  eerrrroorrii  
mmaatteerriiaallii  oo  ddii  ccaallccoolloo,,  ddaannddoonnee  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’iinntteerreessssaattoo..  NNeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssoonnoo  
iinnddiiccaattee  llee  mmooddaalliittàà  ee  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  vveerrssaammeennttii..  
    22..  IIll  CCoommuunnee  pprroovvvveeddee,,  iinn  ccaassoo  ddii  ppaarrzziiaallee  oodd  oommeessssoo  vveerrssaammeennttoo,,  aallllaa  nnoottiiffiiccaa,,  aanncchhee  aa  mmeezzzzoo  
ppoossttaa  mmeeddiiaannttee  rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo,,  ddii  aappppoossiittii  aavvvviissii  ccoonn  iinnvviittoo  aadd  aaddeemmppiieerree  nneell  
tteerrmmiinnee  ddii  1100  ggiioorrnnii  ddaall  rriicceevviimmeennttoo..  



    33..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee,,  iill  vveerrbbaallee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  ccoossttiittuuiissccee  ttiittoolloo  ppeerr  iill  
vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  aallllaa  ccuuii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  pprroovvvveeddee  ll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  ddaannddoonnee  nnoottiizziiaa  
aallll’’iinntteerreessssaattoo..  
    44..  LLaa  rriissccoossssiioonnee  ccooaattttiivvaa  ddeell  ccaannoonnee  èè  eeffffeettttuuaattaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  5522  ccoommmmaa  66  ddeell  DDeeccrreettoo  
lleeggiissllaattiivvoo  1155  ddiicceemmbbrree  11999977  nn..  444466..    
    66..  GGllii  iinntteerreessssaattii  ppoossssoonnoo  rriicchhiieeddeerree,,  ccoonn  aappppoossiittaa  iissttaannzzaa  rriivvoollttaa  aall  CCoommuunnee,,  llee  ssoommmmee  oo  llee  
mmaaggggiioorrii  ssoommmmee  vveerrssaattee  ee  nnoonn  ddoovvuuttee  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeell  ppaaggaammeennttoo  oo  ddaa  qquueellllaa  iinn  
ccuuii  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aacccceerrttaattoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee..  
  
  

Art. 31 
Funzionario responsabile 

  
    11..  IIll  DDiirriiggeennttee  pprreeppoossttoo  aallll’’UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  pprroovvvveeddee  aallll’’eesseerrcciizziioo  
ddeellll’’aattttiivviittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ggeessttiioonnaallee,,  ssoottttoossccrriivvee  ii  rreellaattiivvii  aattttii,,  ccoommpprreessii  qquueellllii  cchhee  aauuttoorriizzzzaannoo  
rriimmbboorrssii,,  ee  nnee  ddiissppoonnee  llaa  nnoottiiffiiccaa..  
    22..  ÈÈ  iinn  ffaaccoollttàà  ddeell  DDiirriiggeennttee,,  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  
mmaatteerriiaa,,  aaffffiiddaarree  ssiinnggoollii  pprroocceeddiimmeennttii  aadd  aallttrrii  ddiippeennddeennttii  ffaacceennttii  ppaarrttee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ssttrruuttttuurraa  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa..    
  
  

Art. 32 
Disciplina transitoria 

  
    11..  LLee  ccoonncceessssiioonnii  ee  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  rriillaasscciiaattee  
aanntteerriioorrmmeennttee  aallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssoonnoo  rriinnnnoovvaattee  aa  rriicchhiieessttaa  ddeell  
ttiittoollaarree,,  sseemmpprreecchhéé  llee  sstteessssee  nnoonn  ssiiaannoo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  rreeggoollaammeennttoo  
mmeeddeessiimmoo  ee  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  uurrbbaanniissttiiccaa  ee  ppaaeessiissttiiccaa..  
    22..  PPeerr  iill  pprriimmoo  aannnnoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  llee  pprriimmee  dduuee  rraattee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2288  ccoommmmaa  33  ddeevvee  
eesssseerree  vveerrssaattaa  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  aapprriillee  22000000..    

 
 

 
 
 
 

Art. 33 
Entrata in vigore del presente regolamento  

  
11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  iill  11°°  ggeennnnaaiioo  22000000..  
  
 


