
 

 
   COMUNE DI MONTALCINO 

 

ORIGINALE

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del   29/03/2007 ore 12.00 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica 

 
Presiede CESARINI CLAUDIO  Pro Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale 

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 12      Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 4        come segue: 
 

   PRESENTI ASSENTI 
1 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X  
2 BONUCCI EDY Consigliere X  
3 BUFFI MAURIZIO Consigliere X  
4 CALIANI LUANA Consigliere X  
5 CERRETANI MAURO Consigliere X  
6 CESARINI CLAUDIO Pro Sindaco X  
7 FINESCHI ALESSANDRO Consigliere X  
8 GALLUZZI STEFANIA Consigliere  X 
9 LANDI DUILIO Consigliere X  
10 MEIATTINI PALMIERO Consigliere  X 
11 PACCAGNINI MARCO Consigliere X  
12 PESCATORI FRANCESCO Consigliere X  
13 RUBEGNI ROBERTO Consigliere  X 
14 SALADINI MARCELLO Consigliere X  
15 SALADINI MARZIO Consigliere X  
16 VERSI FRANCESCO Consigliere  X 
 
Sono presenti gli assessori non consiglieri: 
     MAGINI MARESA, PALLARI MAURO, DEL BIGO FRANCO, PACCAGNINI 
GIAMPIERO, TURCHI ROBERTO 
 
Scrutatori: BONUCCI EDY  CALIANI LUANA  SALADINI MARCELLO   
 
 
 

Atto n° 20 Seduta del  29/03/2007  
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COSAP - modificazione coefficenti 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità 

tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità  
contabile ha espresso parere FAVOREVOLE 

 
 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 



Il Pro Sindaco Presidente introduce l’argomento relazionando. 
Dopodichè: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ricordato che con proprio atto n° 14 del 29.3.2006, questo Consiglio Comunale ha introdotto con decorrenza dall’anno 
2006 la COSAP – canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – al posto della TOSAP; 
 
 Che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo specifico regolamento Comunale  della COSAP  
composto di 41 articoli oltre allegati e l’applicazione delle relative tariffe; 
 
 Ritenuto dover modificare il coefficiente per la tipologia di occupazione n. 2 “passi carrabili extraurbani” di 
cui all’art. 29 del citato regolamento, trasformandolo in 0,96 anziché 1,35, diminuendo così l’incidenza della relativa 
tariffa del 30% a metro lineare; 
 
 Con voti favorevoli: 8, contrari 4( Landi, Bonucci, Fineschi Pescatori) su 12 consiglieri presenti e votanti con 
voti resi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il nuovo Regolamento della COSAP modificando il coefficiente per la tipologia di occupazione 
n. 2 “passi carrabili extraurbani” di cui all’art. 29, trasformandolo in 0,96 anziché 1,35; 
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REGOLAMENTO  

 

DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE 

DEGLI SPAZI 

E DELLE AREE PUBBLICHE 

 

( C.O.S.A.P. ) 
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PARTE  I 
 

ISTITUZIONE DEL CANONE 
 
 

    
    11..  AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1155  DDiicceemmbbrree  11999977  nn..  444466,,  èè  iissttiittuuiittoo  nneell  CCoommuunnee  ddii  
MMOONNTTAALLCCIINNOO  iill  CCaannoonnee  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  cchhee  ssaarràà  aapppplliiccaattoo  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  
pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    
  
    22..  CCoonn  iill  tteerrmmiinnee  ““CCaannoonnee””  ss’’iinntteennddee  iill  ccaannoonnee  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ccoossìì  ccoommee  ddeeffiinniittoo  
ddaall  DD..LLggss..  iinnddiiccaattoo  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa..  
  
    33..  CCoonn  ii  tteerrmmiinnii  ““SSuuoolloo  ppuubbbblliiccoo””  ee  ““SSppaazziioo  ppuubbbblliiccoo””  ss’’iinntteennddoonnoo  llee  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  rreellaattiivvii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  
ssoottttoossttaannttii,,  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee  ee  llee  aarreeee  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ssuullllee  qquuaallii  
rriissuullttii  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa,,  nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  LLeeggggee,,  uunnaa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo..  
  
    44..  CCoonn  ii  tteerrmmiinnii  ““OOccccuuppaazziioonnee””  ee  ““OOccccuuppaarree””  ss’’iinntteennddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  aanncchhee  ddii  ffaattttoo  ddii  ssuuoolloo  
ppuubbbblliiccoo,,  ddii  ssppaazzii  ee  ddii  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  oo  ddii  bbeennii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee,,  ddeellllee  
aarreeee  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ssuullllee  qquuaallii  rriissuullttii  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa  nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  LLeeggggee,,  uunnaa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  
ppaassssaaggggiioo  ee  ddeellllee  aarreeee  mmeerrccaattaallii,,  aattttrreezzzzaattee  ee  nnoonn,,  cchhee  llii  ssoottttrraaggggaa  aallll’’uussoo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  
 
 



  
PPAARRTTEE    IIII  

PPRREEVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  RRIILLAASSCCIIOO,,  RRIINNNNOOVVOO,,  
EE  RREEVVOOCCAA  DDEEGGLLII  AATTTTII  DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  

  
  

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

  
    11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaa::  
  

AA))  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii  rriillaasscciioo,,  rriinnnnoovvoo  ee  rreevvooccaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii//aauuttoorriizzzzaazziioonnii  rreellaattiivvee  aa::  
  

11..  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ssttrraaddee,,  aarreeee  ee  rreellaattiivvii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  
ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee,,  ccoommpprreessee  llee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aaii  mmeerrccaattii  aanncchhee  aattttrreezzzzaattii;;  

22..  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  aarreeee  pprriivvaattee  ssooggggeettttee  aa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo;;  
33..  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii  ee  mmaannuuffaattttii  ssiimmiillii;;  
44..  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppuubbbblliicciittaarrii  ee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccaarrbbuurraannttii;;  
55..  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,,  ssoopprraassssuuoolloo  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  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..  PPeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ll’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprreesseennttaarree  iissttaannzzaa  aall  CCoommuunnee  iill  qquuaallee  
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,,  cchhee  vvaa  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..  
  

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  6600  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprroottooccoolllloo  ddeellllaa  
ddoommaannddaa..  
  



  
  
  
      

Art. 6 
Istruttoria 

  
    11..  LLaa  ddoommaannddaa,,  iinn  bbaassee  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  vvaa  iinnoollttrraattaa  aall  SSeettttoorree  FFiinnaannzzee  ee  TTrriibbuuttii..  IIll  SSeerrvviizziioo  
iinntteerreessssaattoo  pprroovvvveeddee  aadd  eeffffeettttuuaarree  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  aappppoossiittaa  
rriicchhiieessttaa  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  mmeeddiiaannttee  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  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  ddeell  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee  vveerriiffiiccaa  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  
ddoommaannddaa,,  pprroovvvveeddee  aadd  iinnoollttrraarrllaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaggllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  qquuaannddoo,,  ppeerr  llaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  ssii  
rreennddaa  nneecceessssaarriiaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  ppaarreerrii  tteeccnniiccii..  DDeettttii  ppaarreerrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesspprreessssii  ee  ccoommuunniiccaattii  aall  
rreessppoonnssaabbiillee  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  55  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  rriicchhiieessttaa..  
  

Art. 7 
Conclusione del procedimento 

  
    11..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee,,  tteerrmmiinnaattaa  ll’’iissttrruuttttoorriiaa,,  ccoonncclluuddee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
rriimmeetttteennddoo  ggllii  aattttii  aall  ddiirriiggeennttee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ddeell  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ddiinniieeggoo..  
  
    22..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee,,  nneellllaa  pprreevviissiioonnee  ddii  eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ddeevvee  aaccqquuiissiirree  ddaallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  
((SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii))  llaa  nnoottaa  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  aalllleeggaannddoollaa  aaggllii  aattttii  ddaa  rriimmeetttteerree  aall  
ddiirriiggeennttee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  LLaa  pprreeddeettttaa  nnoottaa  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  ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  FFiinnaannzzaa  ee  TTrriibbuuttii  pprreevviioo  
vveerrssaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddeeii  sseegguueennttii  oonneerrii::  
  

••  mmaarrccaa  ddaa  bboolllloo  
••  ssppeessee  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  
••  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  ((eevveennttuuaallmmeennttee  rriicchhiieessttoo  aa  ttiittoolloo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  ii  ddaannnnii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  

ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo))..    
  



    22..  LL’’eennttiittàà  ddeellllaa  ccaauuzziioonnee  èè  ssttaabbiilliittaa  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  iinntteerreessssaannttee  iill  ccoorrppoo  ssttrraaddaallee,,  llee  aarreeee  ee  llee  ssttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee..  LLaa  ccaauuzziioonnee,,  nnoonn  ffrruuttttiiffeerraa  ddii  iinntteerreessssii,,  
rreessttaa  vviinnccoollaattaa  aall  ccoorrrreettttoo  eesspplleettaammeennttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  iimmppoossttii  ddaall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  eedd  èè  
rreessttiittuuiittaa  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  vveerriiffiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  sstteessssoo  uuffffiicciioo  ddeellllaa  rreeggoollaarree  eesseeccuuzziioonnee  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ddeellll’’iinneessiisstteennzzaa  ddii  ddaannnnii..  
  

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  rriimmeetttteerree  
iinn  pprriissttiinnoo  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  ddaall  CCoommuunnee..    
  
  
  
  

Art. 11 
Sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.  

      
    11..  PPeerr  ssoopprraavvvveennuuttii  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee,,  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee,,  
ddeellll’’iiggiieennee,,  ddeellll’’eesstteettiiccaa  ddeellll’’aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  ddeell  ddeeccoorroo  aadd  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeell  CCoommuunnee,,  ppuuòò  eesssseerree  mmooddiiffiiccaattoo  oo  
ssoossppeessoo,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  rriillaasscciiaattoo..  
  
    22..  PPeerr  ii  mmeeddeessiimmii  mmoottiivvii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iimmppoossttee  nnuuoovvee  ccoonnddiizziioonnii,,  oovvvveerroo  lloo  ssppoossttaammeennttoo  oo  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  
iimmppiiaannttii  ee  ssttrruuttttuurree..    
  
    33..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ee  ddii  ssoossppeennssiioonnee  èè  eemmaannaattoo  ddaall  ffuunnzziioonnaarriioo  cchhee  hhaa  rriillaasscciiaattoo  llaa  
ccoonncceessssiioonnee..  
  

44..    IIll  CCoommuunnee  ppoottrràà  aallttrreessìì  ssoossppeennddeerree  tteemmppoorraanneeaammeennttee  llaa  ccoonncceessssiioonnee  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::  
  

aa))    iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  iinnddeettttee  ddaall  CCoommuunnee;;  



bb))    ppeerr  aallttrrii  mmoottiivvii  ddii  oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo  oo  ddii  ppuubbbblliiccii  ccoommiizzii  
cc))    ppeerr  ccaauussee  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..  
  

    55..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  nnoottiiffiiccaattaa  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ccoonn  aappppoossiittaa  oorrddiinnaannzzaa,,  iinn  ccuuii  ssoonnoo  
iinnddiiccaattii  ii  tteerrmmiinnii  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  ppeerreennttoorrii  ee  nnoonn  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  iinntteerrrruuzziioonnee,,  nneeppppuurree  iinn  ccaassoo  ddii  eevveennttuuaallee  rriiccoorrssoo  ddaa  
ppaarrttee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo..  
  
    66..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  aallllaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  aallllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  nnoonn  ppoottrràà  ccoorrrriissppoonnddeerree  aallccuunn  
iinnddeennnniizzzzoo..  
  
    77..  QQuuaalloorraa  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  nnoonn  iinntteennddaa  ccoonnttiinnuuaarree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  ddooppoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  
ssoossppeennssiioonnee,,  ll’’aarreeaa  ppuuòò  eesssseerree  ccoonncceessssaa  aa  ssooggggeettttii  tteerrzzii  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  rriicchhiieessttaa..  

 
 

Art. 12 
Revoca della concessione/autorizzazione 

  
    11..  AAdd  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeell  CCoommuunnee  llee  ccoonncceessssiioonnii  ppoossssoonnoo,,  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmoommeennttoo,,  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  
ssii  aacccceerrttii  llaa  iinnoosssseerrvvaannzzaa  ccuuii  llee  sstteessssee  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee..  
  
    22..  LLaa  rreevvooccaa,,  cchhee  ccoommppoorrttaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ddiirriittttoo  ccoonnnneessssoo  aallll’’aattttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
pprreecceeddeenntteemmeennttee  eemmaannaattoo,,  ttrroovvaa  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  qquuaalloorraa  vveennggaa  aa  mmaannccaarree  uunnoo  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ccuuii  ll’’aattttoo  
mmeeddeessiimmoo  eerraa  ssttaattoo  ffoorrmmaattoo,,  oovvvveerroo  ccoonnccoorrrraa  uunnoo  ddeeii  sseegguueennttii  mmoottiivvii::  
  

aa))    iinnaaddeemmppiimmeennttoo  oo  vviioollaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  iimmppoossttee  oo  pprreevviissttee  nneellll’’aattttoo  ddii  
ccoonncceessssiioonnee;;  

bb))    iill  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  
cc))    ll’’aavveerree  aarrrreeccaattoo  ddaannnnii  aallllee  pprroopprriieettàà  ccoommuunnaallii;;  
dd))    llaa  mmaannccaattaa  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  aavvuuttoo  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  eennttrroo  dduuee  mmeessii  ddaallllaa  

ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  oo  nneeii  ttrree  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  nneell  ccaassoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa;;  iill  
tteerrmmiinnee  ddii  dduuee  mmeessii  èè  rriiddoottttoo  aa  1155  ggiioorrnnii  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  nnoonn  ssttaabbiillmmeennttee  
iinnffiissssee  aall  ssuuoolloo;;  

ee))    llaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  aall  ddiivviieettoo  ddii  ssuubbccoonncceessssiioonnee  eedd  aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ssuubbiinnggrreessssoo  nneellll’’uussoo  ddeell  
bbeennee  ooggggeettttoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee;;  

ff))    ll’’uussoo  iimmpprroopprriioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  oo  iill  ssuuoo  eesseerrcciizziioo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  nnoorrmmee  ee  ii  rreeggoollaammeennttii  
vviiggeennttii  oovvvveerroo  uunn  uussoo  ddiivveerrssoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattaa  rriillaasscciiaattaa  llaa  
ccoonncceessssiioonnee;;  

  
    33..  LLee  ccoonncceessssiioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  ssee  nnoonn  ppeerr  nneecceessssiittàà  ddeeii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii..  
  
    44..  LLaa  rreevvooccaa  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ppaaggaattoo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeellllaa  mmaannccaattaa  ooccccuuppaazziioonnee  pprreevviissttaa  
ddaallllaa  lleetttteerraa  dd)),,  ddeell  ccoommmmaa  22..  NNeell  ccaassoo,,  iill  ccaannoonnee  ppaaggaattoo  iinn  aannttiicciippoo  ssuu  iissttaannzzaa  ddeell  CCoonncceessssiioonnaarriioo,,  èè  rriimmbboorrssaattoo  sseennzzaa  
iinntteerreessssii..    

 
  

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  3300  ggiioorrnnii  ddaall  ttrraassffeerriimmeennttoo  iill  
pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  pprrooppoonneennddoo  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..  
  
    44..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ssuubbeennttrroo,,  nnoonn  ssii  ffaa  lluuooggoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  
ccaannoonnee  ddoovvuuttoo..  
  
  

Art. 14 
Rinnovo della concessione/autorizzazione 

  
  
    11..  IIll  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppuuòò,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  cchhiieeddeerree  iill  rriinnnnoovvoo,,  
ggiiuussttiiffiiccaannddoonnee  ii  mmoottiivvii..  
  
    22..  LLaa  ddoommaannddaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aall  CCoommuunnee,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  44  ddeell  
rreeggoollaammeennttoo  aallmmeennoo  dduuee  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  ee  ddii  1155  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 
Rinuncia alla concessione/autorizzazione 

      
  
    11..  IIll  CCoonncceessssiioonnaarriioo  ppuuòò  rriinnuunncciiaarree  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  aappppoossiittaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddiirreettttaa  aall  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..  
  
    22..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  rriinnuunncciiaa,,  nnoonn  ssii  ffaa  lluuooggoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  
ccaannoonnee  ddoovvuuttoo..  
  
    33..  PPeerr  llaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  rreessttaannoo  ffeerrmmee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  
aallll’’aarrtt..  88  ccoommmmaa  22..  
  
  

Art. 16 
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni 

  
  



    11..  GGllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  pprroovvvveeddoonnoo  aa  rreeggiissttrraarree  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  sseegguueennddoo  
ll’’oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ddeellllaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo..  GGllii  sstteessssii  uuffffiiccii  pprroovvvveeddoonnoo,,  aallttrreessìì,,  aa  rreeggiissttrraarree  llee  ddaattee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeeii  
pprreeddeettttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nnoonncchhéé  llee  lloorroo  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii.. 
 
 

 
Art. 17 

Precedenza per le assegnazioni  
  
  

    11..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  vveennggaannoo  pprreesseennttaattee  ppiiùù  rriicchhiieessttee  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  aarreeaa,,  oovvvveerroo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ccoonncceeddiibbiillee  ppeerr  uunnoo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ssiiaa  iinnffeerriioorree  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee,,  ccoossttiittuuiissccee  ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprriioorriittàà  llaa  ddaattaa  
ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa;;  nnoonn  ddàà  ttiittoolloo  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ll’’aavveerr  ooccccuuppaattoo  ppiiùù  vvoollttee  ddii  sseegguuiittoo  iill  ppoossttoo  ddoommaannddaattoo..  
  
  
  

Art. 18 
Occupazioni d’urgenza  

  
    11..  IInn  ccaassoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ddii  oobbiieettttiivvaa  nneecceessssiittàà,,  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  sseennzzaa  
pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  sseemmpprreecchhéé  nnee  ssiiaa  ddaattaa  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  pprroovvaa  aall  CCoommuunnee  ee  ssiiaa  ccoommuunnqquuee  aattttiivvaattaa  
ddaallll’’iinntteerreessssaattoo,,  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..  3344  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee..  
  
  
  



  
PPAARRTTEE    IIIIII  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  CCAANNOONNEE  
DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE//AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  

 
 
 

 
Art. 19 

Classificazione del Comune 
  

    11..  IInn  bbaassee  aaii  ddaattii  ppuubbbblliiccaattii  ddaallll’’IISSTTAATT  ppeerr  ccuuii  llaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  aall  3311  DDiicceemmbbrree  22000011  rriissuullttaavvaa  
aassssoommmmaarree  aa  55111188  aabbiittaannttii,,  iill  CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  aaggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  èè  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  
ccllaassssee  11..11  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  6633  --  ccoommmmaa  11  --  lleetttteerraa  ff))  --  pp..ttoo  11  ddeell  DD..  LLggss..  1155//1122//11999977  nn..  444466..  

 
 

Art. 20 
Oggetto del canone 

  
    11..OOggggeettttoo  ddeellllaa  aassssooggggeettttaazziioonnee  aall  ccaannoonnee  ppeerr  llaa  ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  èè  llaa  ssoottttrraazziioonnee  --  ppeerr  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ccoommuunnqquuee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ooccccuuppaattaa  --  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  aallll’’uussoo  iinnddiissccrriimmiinnaattoo  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  lloo  
ssppeecciiffiiccoo  vvaannttaaggggiioo  ddii  ssiinnggoollii  ssooggggeettttii..  
  
    22..  EE’’  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  ooccccuuppaarree  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  nnoonncchhéé  lloo  ssppaazziioo  aadd  eessssoo  ssoovvrraassttaannttee  oo  ssoottttoossttaannttee  sseennzzaa  llaa  
pprreessccrriittttaa  ccoonncceessssiioonnee  ccoommuunnaallee  rriillaasscciiaattaa  aaii  sseennssii  ddii  LLeeggggee..  
  
    33..  QQuuaannddoo  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  rriigguuaarrddii  llee  aarreeee  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  ccoossttiittuueennttii  ssttrraaddee,,  aaii  sseennssii  ddeell  nnuuoovvoo  
ccooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  ddii  ccuuii  aall  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..228855,,  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  èè  ffaattttaa  ssaallvvaa  
ll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeettttaattee  ddaall  ccooddiiccee  sstteessssoo  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  
DD..PP..RR..  1166//1122//9922,,  nn..449955    ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee,,  ee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ll’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ppeerr  ll’’ooccccuuppaannttee  ddii  nnoonn  ccrreeaarree  ssiittuuaazziioonnii  
ddii  ppeerriiccoolloo  oo  ddii  iinnttrraallcciioo  aallllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  vveeiiccoollii  ee  ddeeii  ppeeddoonnii..  
  
    44..  SSoonnoo  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  eeffffeettttuuaattee,,  aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  nneellllee  ssttrraaddee,,  nneeii  ccoorrssii,,  
nneellllee  ppiiaazzzzee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ssuuii  bbeennii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  eedd  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee..  
  
    55..  SSoonnoo,,  ppaarriimmeennttii,,  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssppaazzii  ssoovvrraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  
ccoommpprreessee  qquueellllee  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ccoonn  ccoonndduuttttuurree  ee  iimmppiiaannttii  ddii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii..  
  
    66..  IIll  ccaannoonnee  ssii  aapppplliiccaa,,  aallttrreessìì,,  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ttrraattttii  ddii  aarreeee  pprriivvaattee  ssuullllee  qquuaallii  rriissuullttaa  ccoossttiittuuiittaa  llaa  
sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo..  LLaa  sseerrvviittùù  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaabbiilliittàà  ddeellllaa  ttaassssaa,,  ssii  iinntteennddee  vvaalliiddaammeennttee  
iissttiittuuiittaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ttiittoolloo  ccoossttiittuuttiivvoo  oo  ppeerr  uussuuccaappiioonnee..  EE’’,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ddaa  eesscclluuddeerree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllaa  
sseerrvviittùù  ppuubbbblliiccaa  ddii  ppaassssaaggggiioo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nnoonn  ssuussssiissttaa  ll’’uuttiilliittàà    ddeellll’’aarreeaa  pprriivvaattaa..  
  
    77..  SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  aarreeee  ccoommuunnaallii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  llee  ssttrraaddee  ssttaattaallii  ee  pprroovviinncciiaallii  ssiittuuaattee  
aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  cceennttrrii  aabbiittaattii,,  ccoommee  ssaanncciittoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  77,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300..44..11999922  nn..228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    88..  PPeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ll’’aarreeaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccoonncceessssaa  aa  ssooggggeettttii  tteerrzzii..  
  
    99..  EE’’  pprreessuuppppoossttoo  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  llaa  ssoottttrraazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  aallll’’uussoo  
iinnddiissccrriimmiinnaattoo  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  lloo  ssppeecciiffiiccoo  vvaannttaaggggiioo  ddii  ssiinnggoollii  ssooggggeettttii,,  qquuiinnddii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommuunnqquuee  
eeffffeettttiivvaammeennttee  ccoonncceessssaa,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ooccccuuppaattaa..  
  



    1100..  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..  
  
    1111..  NNoonn  èè  aassssooggggeettttaabbiillee  aall  ccaannoonnee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  iinnffeerriioorree  aall  mmeezzzzoo  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  oo  lliinneeaarree..  

 
 
 

Art. 21 
Esenzioni  

  
11..  SSoonnoo  eesseennttii  ddaall  ccaannoonnee::  
  

AA))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ddaa  aallttrrii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii,,  ccoommee  lloo  SSttaattoo,,  llee  RReeggiioonnii,,  llee  PPrroovviinncciiee,,  ii    
CCoommuunnii  ee  ii  lloorroo  CCoonnssoorrzzii,,  ggllii  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  8877  --  ccoommmmaa  11  --  lleetttt..  cc))  ddeell  
TT..UU..II..RR..,,  cchhee    eeffffeettttuuaannoo  ooccccuuppaazziioonnii  ffiinnaalliizzzzaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  aattttiivviittàà  aassssiisstteennzziiaallii,,  
pprreevviiddeennzziiaallii,,  ssaanniittaarriiee,,  ccuullttuurraallii,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ssppoorrttiivvee,,    nnoonncchhéé  aadd  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1166  lleetttt..  aa))  
ddeellllaa  LLeeggggee  2200//0055//11998855,,  nn..  2222;;  

BB))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  iinniizziiaattiivvee  ppaattrroocciinnaattee  ddaall  CCoommuunnee,,  aanncchhee  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aa  tteerrzzii;;  
CC))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iinnnneessttii  oo  aallllaaccccii  aadd  iimmppiiaannttii  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii;;  
DD))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaaii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  oo  ddaa  tteerrzzii  iinn  ffaavvoorree  ddeeggllii  sstteessssii;;  
EE))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ssoovvrraassttaannttii  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ffeessttoonnii,,  aaddddoobbbbii,,  lluummiinnaarriiee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  

ffeessttiivviittàà  ee  rriiccoorrrreennzzee  cciivviillii  oo  rreelliiggiioossee  lleeggaallmmeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttee;;  
FF))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ttaabbeellllee  oodd  aallttrree  aattttrreezzzzaattuurree  iinnddiiccaattiivvee  ddeeggllii  oorraarrii  ffeerrrroovviiaarrii  ee  ddeellllee  

aauuttoolliinneeee  uurrbbaannee  oodd  eexxttrraauurrbbaannee,,  oovvvveerroo  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraaddaallee,,  ffaattttoo  ssaallvvoo  ppeerr  
qquueellllee  cchhee  ccoonntteennggoonnoo  mmeessssaaggggii  ppuubbbblliicciittaarrii  ddii  qquuaallssiiaassii  ffoorrmmaa;;  

GG))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  aauuttoovveeiiccoollii  ddeessttiinnaattii  aall  sseerrvviizziioo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ddii  lliinneeaa  iinn  
ccoonncceessssiioonnee  nneeggllii  ssppaazzii  aa  ttaall  ffiinnee  ddeessttiinnaattii  ddaall  CCoommuunnee;;  

HH))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  aarreeee  cciimmiitteerriiaallii;;  
II))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  iinn  ffoorrmmaa  iittiinneerraannttee;;  
JJ))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  aattttiivviittàà  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee;;  
KK))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  iimmpprreessaa  cchhee  eesseegguuaa  iinn  aappppaallttoo  llaavvoorrii  ppeerr  ccoonnttoo  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  lliimmiittaattaammeennttee  aall  tteemmppoo  eedd  aalllloo  ssppaazziioo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarrii  ppeerr  
iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  ttaallii  llaavvoorrii,,  ddaattii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii  nneell  vveerrbbaallee  ddii  ““ccoonnsseeggnnaa  llaavvoorrii””..  

  
  

Art. 22 
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  ee,,  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. 23 
Durata delle occupazioni  

  
    11..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  ee  tteemmppoorraanneeee..  
  
    22..  SSoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  llee  ooccccuuppaazziioonnii,,  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee  ((ll’’aarreeaa  oo  lloo  ssppaazziioo  ccoonncceessssii  ddiivveennttaannoo  iinnddiissppoonniibbiillii  ppeerr  iill  
CCoommuunnee))  ,,  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..    



  
    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,,  rriissuullttaannttii  ddaall  vveerrbbaallee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  rreeddaattttoo  ddaa  uunn  ppuubbbblliiccoo  
uuffffiicciiaallee,,  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  sseemmpprree  tteemmppoorraanneeee..  
  
  

Art. 24 
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  ccllaassssiiffiiccaattoo  nneellllee  sseegguueennttii  
dduuee  ccaatteeggoorriiee  ::  
  

II    CCAATTEEGGOORRIIAA  --  CCAAPPOOLLUUOOGGOO  EE    FFRRAAZZIIOONNII    
                    IIII    CCAATTEEGGOORRIIAA  --    RRIIMMAANNEENNTTII  ZZOONNEE  

  
  

Art. 25 
Criteri per la determinazione della tariffa di base  

  
    11..  II  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ddii  bbaassee  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  ssuullllaa  ssccoorrttaa  
ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii::  
  

aa))    aallllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssttrraaddee;;  
bb))    aallll’’eennttiittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii;;  
cc))    aallllaa  dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee;;  
dd))    aall  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ddeellll’’aarreeaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ssaaccrriiffiicciioo  iimmppoossttoo  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  llaa  ssoottttrraazziioonnee  aallll’’uussoo  

ppuubbbblliiccoo  eedd  aaii  ccoossttii    ssoosstteennuuttii  ppeerr  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aarreeaa  sstteessssaa;;  
ee))    aall  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ddeellll’’aarreeaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  bbeenneeffiicciioo  rriittrraaiibbiillee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa,,  ddaall  ttiittoollaarree  ddeellllaa  

ccoonncceessssiioonnee  ee  ddaallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ooccccuuppaazziioonnee..  
      
  

Art. 26 
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  
      
€€..  22,,5500                        €€..  22,,3300    



  
  
OOccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo//ssoottttoossuuoolloo  

  
  

II  ccaatteeggoorriiaa    IIII  ccaatteeggoorriiaa  
      
€€..  11,,0000      €€..  00,,7700    

  
  
  
  
    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  ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  44,,0000%%    ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ssttaabbiilliittaa,,  ppeerr  llaa  ssppeecciiffiiccaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  

  
BB))  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssuuoolloo  ee  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  aammpplliiaammeennttoo  ddii  ssppaazziioo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  

ccoonnttiinnuuaattoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  llaa  ttaarriiffffaa  aannnnuuaa  ppeerr  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ee  mmeettrrii  lliinneeaarrii  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  
mmiissuurraa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  3300,,0000%%    ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ssttaabbiilliittaa,,  ppeerr  llaa  ssppeecciiffiiccaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr  
llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  

  
  

Art. 27 
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  ddii  bbaassee  ddii  ttaarriiffffaa  ffiissssaattaa  aallll’’aarrtt..  2266  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo..  
  
    22..  IIll  vvaalloorree  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  aannaalliittiiccaammeennttee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  pprreevviissttaa  ddaall  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  2299  ppeerr  ooggnnii  
ssiinnggoollaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  

Art. 28 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie. 
  
  
AA  ))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  PPEERRMMAANNEENNTTII::  
  
11))  PPaassssii  ccaarrrraabbiillii    uurrbbaannii  eedd  eexxttrraauurrbbaannii  --    DDeeffiinniizziioonnee  
  
    SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  qquueeii  mmaannuuffaattttii  ccoossttrruuiittii,,  
aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  aavveennttii  llaa  ssppeecciiffiiccaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ffaacciilliittaarree  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  vveeiiccoollii  aallllaa  pprroopprriieettàà  
pprriivvaattaa,,  nnoonncchhéé  ii  sseemmpplliiccii  aacccceessssii  cchhee  ssii  aapprroonnoo  ddiirreettttaammeennttee  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  sspprroovvvviissttii  ddii  qquuaallssiiaassii  mmaannuuffaattttoo..  
  
    LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ppaassssoo  ccaarrrraabbiillee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  
mmiissuurraa  ddeellll’’aappeerrttuurraa  ddeell  ppaassssoo,,  eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii,,    ppeerr  uunn  mmeettrroo  ccoonnvveennzziioonnaallee..  
  



    SSoonnoo  ssooggggeettttii  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ii  pprriivvaattii  cciittttaaddiinnii,,  llee  aazziieennddee  aaggrriiccoollee,,  llee  ssoocciieettàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  nnoonn,,  cchhee  
uuttiilliizzzziinnoo  aacccceessssii  aa  rraassoo  ee//oo  ccoonn  mmaannuuffaattttii  ssuullllee  ppuubbbblliicchhee  vviiee  iinn  zzoonnee  nnoonn  uurrbbaannee  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ttiittoolloo  aabbiittaattiivvoo  oo  
ddaallllaa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’aacccceessssoo..  
  
    SSoonnoo  eesscclluussii  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ggllii  aacccceessssii  cchhee  aabbbbiiaannoo  nnaattuurraa  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeeddoonnaallee..  
          
  
22))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  iinn  ggeenneerree  
 

aa))    llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ccaavvii,,  ccoonndduuttttuurree,,  iimmppiiaannttii  ee  ccoonn  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  
mmaannuuffaattttoo,,  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaa  pprriivvaattii,,  ssoonnoo  ccaallccoollaattee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  iinn  bbaassee  aallllaa  
lluunngghheezzzzaa  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii;;  

  
bb))    llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  tteennddee  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ppuubbbblliiccii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  ssoonnoo  ccoommmmiissuurraattee  aallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  

rriissuullttaannttee  ddaallllaa  pprrooiieezziioonnee  aall  ssuuoolloo  ddeellllee  sstteessssee..  NNeell  ccaassoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ssoottttoossttaannttee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
ssoopprraassssuuoolloo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallllee  ssppoorrggeennzzee  ddeellllaa  tteennddaa  sstteessssaa;;  

  
cc))    llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ccoonn  ccaarrtteelllloonnii  eedd  aallttrrii  mmeezzzzii  

ppuubbbblliicciittaarrii,,  èè  ddaattaa  ddaallllaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeeii  ccaarrtteelllloonnii  ee  mmeezzzzii  mmeeddeessiimmii,,  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  ppeerr  llaa  
ppaarrttee  aaddiibbiittaa  aa  ppuubbbblliicciittàà..  NNoonn  ssoonnoo  ccoommppuuttaabbiillii  ii  ssoosstteeggnnii  aall  ssuuoolloo..  

  
  
33))  OOccccuuppaazziioonnii  iinn  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee    
  
    SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee  qquueellllee  cchhee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaaii  tteemmppii  ee  ddaallllee  mmooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  
ddeellll’’aattttiivviittàà  mmeerrccaattaallee  ddiisscciipplliinnaattii  iinn  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo,,  hhaannnnoo  ttaallee  ssttaabbiillee  vviinnccoolloo  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee..    
  
    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  LLeeggggee  2288  mmaarrzzoo  11999911,,  nn..  111122,,  rreeccaannttee  ““NNoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
ccoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee””,,  ee  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee..  
  
44))  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..  
  
55))  OOccccuuppaazziioonnii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  
  
    LLee  ssuuppeerrffiiccii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ssoonnoo  ccaallccoollaattee  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  1100%%..  
  
  
  
  
  
  
  
BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE::  
  
11))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo    iinn  ggeenneerree  



  
    PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  vvaallggoonnoo  ggllii  sstteessssii  ccrriitteerrii  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll’’eennttiittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ssttaabbiilliittii  
iinnnnaannzzii  aallllaa  lleetttteerraa  AA)),,  ppuunnttoo  22)),,  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,,  iill  ccuuii  ssvvoollggiimmeennttoo  èè  rreeggoollaattoo  ddaa  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommppuuttaabbiillee  aaii  ffiinnii  
ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  aaii  ssiinnggoollii  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii..  
  
  
33))  OOccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppaallccaattuurree  ee  ccaannttiieerrii  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellll''aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  
  
                      11..  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..  
  

22..  SSee  llaa  sstteessssaa  ooccccuuppaazziioonnee  ssii  pprroottrraaee,,  aa  sseegguuiittoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddii  uunn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  
pprroosseeccuuzziioonnee,,  oollttrree  iill  tteerrmmiinnee  ssttaabbiilliittoo  nneellll’’aattttoo  oorriiggiinnaarriioo,,    iill  ccaannoonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  nneellll’’aarrtt..  3300,,    èè  
ssooggggeettttoo  aallllee  sseegguueennttii  mmaaggggiioorraazziioonnii::  

  
••  ffiinnoo  aall  3300°°  ggiioorrnnoo  ddii  pprroorrooggaa,,  mmaaggggiioorraazziioonnee  ddeell  1100%%;;  
••  oollttrree  iill  3300°°  ggiioorrnnoo  ddii  pprroorrooggaa,,  mmaaggggiioorraazziioonnee  ddeell  3300%%..  
  

  
44))  OOccccuuppaazziioonnii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  
  
    11..  LLee  ssuuppeerrffiiccii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ssoonnoo  ccaallccoollaattee  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  1100%%..  

 



 
Art. 29 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni/autorizzazioni 

 
 
        TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII                                                                                                                            
        OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE                                                                                                                                                                          CCOOEEFFFFIICCIIEENNTTEE    

  

  11))    ppaassssii  ccaarrrraabbiillii      uurrbbaannii                                                                                                                                                        00,,3377  
  
  22))   ppaassssii  ccaarrrraabbiillii      eexxttrraauurrbbaannii              11,,3355      nnuuoovvoo  00,,9966    
          
  33))    ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  
      ssoottttoossttaannttii                                                                                                                                                                      00,,2222  
          
  44))  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee                                                                                                                                00,,9900  
  
55))    aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  nnoonn  aattttrreezzzzaattee                                                                                                                00,,1122  

    
  66))    ccoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee                                                                                                                  00,,7700      
          
  77))  ddiissttrriibbuuttoorrii  ddii  
        ccaarrbbuurraannttee                                                                                                                                                                            11,,3300  
                              
    
  88))  iimmppaallccaattuurree,,  ppoonntteeggggii  
    ee  ccaannttiieerrii  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  
            ee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssuuoolloo  ppeerr  
            llaavvoorrii  iinn  ggeenneerree                                                                                                                                                              00,,3355  
              
  99))  ccaavvii,,  ccoonndduuttttuurree  
      eedd  iimmppiiaannttii  ddii    
    aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii    
    ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii                                                                                                                                                      00,,0022  
            
1100))  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  
            ssppoorrttiivvee,,  rriiccrreeaattiivvee  
            ee  ppoolliittiicchhee                                                                                                                                                                              00,,1111  
  
1111))  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ee//oo  ssoopprraassssuuoolloo  
            ccoonn  ddiissttrriibbuuttoorrii  aauuttoommaattiiccii  vvaarrii,,  ffiioorriieerree  
            ee  ssiimmiillii                                                                                                                                                                                        00,,4400  
  
ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppeerr  aammpplliiaammeennttoo  
            ssppaazziioo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee                                                                        00,,1100  
  



Art. 30 
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..  2266  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  
ddeellll’’aarrtt..  2299..  LL’’iimmppoorrttoo  ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  uulltteerriioorrmmeennttee  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii  ee  
ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppeerr  336655..    
  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ssoorrttee  oo  ssccaaddeennttii  iinn  ccoorrssoo  dd’’aannnnoo,,  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  ssiinnggoollaa  ffrraazziioonnee  èè  
qquueellllaa  aannnnuuaallee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattaa  aall  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  AA))..  
  
  
BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE  
  
      LLaa  ttaarriiffffaa  bbaassee  ((TTBB))  pprreevviissttaa  aa  ggiioorrnnoo  ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2266  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  
ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  ddeellll’’aarrtt..  2299..  ll’’iimmppoorrttoo  ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  ii  
ggiioorrnnii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ee,,  llaa  rriissuullttaannttee  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii..  
  

Art. 31 
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  ::  
  

••  €€..  00,,5522        ppeerr    uutteennzzaa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  nnuummeerroo  ddeellllee  uutteennzzee  iinn  eesssseerree  aall  3311//1122  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..    
   
  22..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  €€..  551166,,4466..  LLaa  mmeeddeessiimmaa  mmiissuurraa  ddii  €€..  
551166,,4466  èè  ddoovvuuttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ssttrruummeennttaallii  
aaii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii,,  cciiooèè  qquueellllaa  ddiirreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  aallll’’eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  rreessii  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  
ccoommmmaa..  
 
   33..  LL’’iimmppoorrttoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  vviieennee  rriivvaalluuttaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  iinn  bbaassee  aallll’’iinnddiiccee  IISSTTAATT  ddeeii  pprreezzzzii  aall  ccoonnssuummoo  
rriilleevvaattii  aall  3311  DDiicceemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee.. 
  
  
  
  
  

Art. 32 
Agevolazioni 

    
    11..  IIll  ccaannoonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  3300  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  èè  rriiddoottttoo  ddeell  3300%%  ppeerr  llee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  
iill  CCoommuunnee  iinntteennddee  ttuutteellaarree..    



  

  

Art. 33 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
  

    11..  IIll  ccaannoonnee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  vvaa  ccoorrrriissppoossttoo  aadd  aannnnoo  ssoollaarree  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriillaasscciioo  
ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    22..  IIll  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  iill  3311  MMaarrzzoo  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo;;  ssee  ttaallee  ddaattaa  ccaaddee  iinn  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo,,  iill  
vveerrssaammeennttoo  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  iill  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ffeerriiaallee  ssuucccceessssiivvoo..  
  
    33..  LLee  AAzziieennddee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3311  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddeevvoonnoo  vveerrssaarree  iill  CCaannoonnee,,  iinn  uunn’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee,,  eennttrroo  
iill  3300  aapprriillee  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo..  
  
    44..  IIll  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  mmeeddiiaannttee::  
  

aa))    vveerrssaammeennttoo  ddiirreettttoo  aallllaa  TTeessoorreerriiaa  ddeell  CCoommuunnee;;  
bb))    ssuu  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ppoossttaallee  iinntteessttaattoo  aall  CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  --  SSeerrvviizziioo  TTeessoorreerriiaa;;  

  
    55..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  
33,,  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  aallllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  nneelllloo  sstteessssoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  
  
    66..  LL’’iimmppoorrttoo  ddeell  ccaannoonnee  nnoonn  èè  ddoovvuuttoo  qquuaalloorraa  nnoonn  ssiiaa  ssuuppeerriioorree  aa  €€..  55,,0000..  

 
 

AArrtt..  3344  
OOccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  

  
  

    11..  SSii  ccoonnssiiddeerraannoo  aabbuussiivvee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  rreeggoollaarree  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    22..  RRiieennttrraannoo  nneellllee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  ppeerrmmaanneennttii  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  iimmppiiaannttii  oo  mmaannuuffaattttii  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee  
mmeennttrree  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  tteemmppoorraanneeee  ssii  pprreessuummoonnoo  eeffffeettttuuaattee  ddaall  ttrreenntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  llaa  ddaattaa  ddeell  vveerrbbaallee  
ddii  aacccceerrttaammeennttoo,,  rreeddaattttoo  ddaa  ccoommppeetteennttee  PPuubbbblliiccoo  UUffffiicciiaallee..  
  
    33..  RRiieennttrraa  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  cchhee,,  ddii  ffaattttoo,,  ssii  pprroottrraaee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ssuuppeerriioorree  aa  
qquueelllloo  ccoonnsseennttiittoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee..  
  
    44..  AAllllee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii  èè  aapppplliiccaattaa  uunn’’iinnddeennnniittàà  ppaarrii  aall  ccaannoonnee  mmaaggggiioorraattoo  ddeell  5500%%..  
  
    55..  SSoonnoo  ffaattttee  ssaallvvee  llee  ffaattttiissppeecciiee  ddiisscciipplliinnaattee  aall  ccoommmmaa  11  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
 
 

Art. 35 
 Sanzioni 

  
  

    11..  PPeerr  ll’’oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ssii  aapppplliiccaa  llaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ppeeccuunniiaarriiaa  ddii  iimmppoorrttoo  ppaarrii  aall  115500%%    

ddeell  ccaannoonnee..    
  



    22..  PPeerr  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeevvee  iinntteennddeerrssii,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  ll’’iinnaaddeemmppiimmeennttoo,,  pprroottrraattttoo  oollttrree  6600  
ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ((3311  MMaarrzzoo))..  PPaarriimmeennttii  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ll’’iippootteessii  ddii  mmaannccaattoo  
vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa  pprroottrraattttoo  oollttrree  ii  6600  ggiioorrnnii  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3311  llaa  ddaattaa  ddii  
ssccaaddeennzzaa  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  iill  3300  aapprriillee,,  ccoommee  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallll’’aarrtt..  3333..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ii  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  
ddeeccoorrrroonnoo  ddaallllaa  eevveennttuuaallee  ddaattaa  iinnddiiccaattaa  nneell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    33..  LLaa  ssaannzziioonnee  ssttaabbiilliittaa  nneell  ccoommmmaa  11,,  èè  rriiddoottttaa  ddeell  7755%%  nneell  ccaassoo  ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  oo  ddeellllee  rraattee  ssttaabbiilliittee  
eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22..  
  
    44..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3344,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  220000%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  ffeerrmmaa  
rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    55..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  ddeellll’’aarrtt..  3344,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  115500%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  
ffeerrmmaa  rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    66..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aattttuuaattee  nneell  nnoonn  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  oo  ddii  aallttrrii  oobbbblliigghhii  ssttaabbiilliittii  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  
eedd  iimmppoossttii  aall  CCoonncceessssiioonnaarriioo,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  110000%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  ffeerrmmaa  rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  
ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    77..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttoo  aaii  ccoommmmii  44,,  55  ee  66  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnvvooccaattoo  oodd  iinntteessoo  iinn  aallccuunn  ccaassoo  qquuaallee  
ssaannaattoorriiaa  ppaarrzziiaallee  oo  ttoottaallee  ddeellll’’aabbuussoo  oovvvveerroo  ddeellll’’iilllleecciittoo  ccoommmmeessssoo  ppooiicchhéé  nnoonn  ccoorrrreeggggee  llee  iirrrreeggoollaarriittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  

Art. 36 
 Accertamenti e riscossione coattiva 

  
    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  oo  oommeessssoo  vveerrssaammeennttoo,,  aallllaa  nnoottiiffiiccaa,,  aanncchhee  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa,,  mmeeddiiaannttee  
rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo,,  ddii  aappppoossiittii  aavvvviissii,,    ccoonn  iinnvviittoo  aadd  aaddeemmppiieerree  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  6600  ggiioorrnnii..  
  
    33..  LLaa  nnoottiiffiiccaa  ddeeii  pprreeddeettttii  aavvvviissii  èè  eeffffeettttuuaattaa  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellll’’oobbbblliiggaazziioonnee  
ssttaabbiilliittaa  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..    
  
    44..  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  nneell  tteerrmmiinnee  ee  ccoonn  llee  
mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ccoommmmii  22  ee  33..  
  
    55..  LLaa  rriissccoossssiioonnee  ccooaattttiivvaa  ddeellllee  ssoommmmee  ddoovvuuttee  ee  nnoonn  ppaaggaattee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ffiissssaattaa  nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssii  
eeffffeettttuuaa  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  6688  ddeell  DD..PP..RR..  2288//0011//11998888,,  nn..  4433  ee  ccoonn  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aall  DD..PP..RR..  
2299//0099//11997733,,  nn..  660022;;  cciiòò  ccoommppoorrttaa  cchhee  llaa  rriissccoossssiioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ooppeerraattaa  mmeeddiiaannttee  rruuoolloo  iinn  uunn’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  ddaaii  
CCoonncceessssiioonnaarrii  ddeell  SSeerrvviizziioo..  

 
 



 
 

Art. 37 
 Rimborsi e interessi 

      
    11..  NNeell  ccaassoo  ddii  rriicchhiieessttaa  ddii  rriimmbboorrssoo,,  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  aappppoossiittaa  iissttaannzzaa  iinn  ccaarrttaa  sseemmpplliiccee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttiittoollaarree  ddeellllaa  
CCoonncceessssiioonnee,,  ddeellllee  ssoommmmee  vveerrssaattee  ee  nnoonn  ddoovvuuttee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  uunn  aannnnoo  ddaall  ggiioorrnnoo  ddeell  ppaaggaammeennttoo,,  oovvvveerroo  ddaa  qquueelllloo  
iinn  ccuuii  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aacccceerrttaattoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee,,  ssii  pprroovvvveeddee  eennttrroo  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
ddeellllaa  ddoommaannddaa..  
  
                    22..  NNoonn  ssii  ddàà  lluuooggoo  aall  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  ssoommmmee  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aadd  €€..  55,,0000..  

 
    33..  SSuuggllii  iimmppoorrttii  ddoovvuuttii  aa  ttiittoolloo  ddii  ccaannoonnee  vveennggoonnoo  aapppplliiccaattii  ggllii  iinntteerreessssii  pprreevviissttii  ddaallllaa  LLeeggggee..  
 

Art. 38 
Funzionario responsabile 

  
    11..  IIll  ddiirriiggeennttee  pprreeppoossttoo  aall  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  pprroovvvveeddee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ggeessttiioonnaallee  ddii  ddeettttoo  oonneerree,,  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. 39 
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..  
  
    22..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  pprreevviiaa  rreellaattiivvaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee,,  ccoossttiittuuiissccee  iimmpplliicciittaa  
ccoonnffeerrmmaa  ddeeii  pprreeddeettttii  pprroovvvveeddiimmeennttii..    
 
 
 

Art. 40 
Modifiche  

  
    11..  LLee  ttaarriiffffee  ddii  bbaassee  pprreevviissttee..  ddaallll’’aarrtt..  2244,,  ssoonnoo  aaggggiioorrnnaattee  eennttrroo  iill  3311  ddiicceemmbbrree  ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ccoonn  ddeelliibbeerraa  
ddeellll’’OOrrggaannoo  ccoommppeetteennttee  eedd  eennttrreerraannnnoo  iinn  vviiggoorree  iill  11°°  GGeennnnaaiioo  ddeellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  iinn  ccuuii  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  èè  
ddiivveennuuttaa  eesseeccuuttiivvaa  aa  nnoorrmmaa  ddii  LLeeggggee..  
  
    22..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iinntteerrvveennggaannoo  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeellll’’aasssseettttoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  oo  qquuaallssiivvoogglliiaa  
vvaarriiaazziioonnee  cchhee  ccoommppoorrttii  llaa  rriiddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  ddeellllee  llooccaalliittàà,,  llee  ccoonnsseegguueennttii  vvaarriiaazziioonnii  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  
mmooddiiffiiccaa  rreeggoollaammeennttaarree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee..  
  
    33..  LLaa  mmaannccaattaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ttaarriiffffee  ccoommppoorrttaa  ll’’aauuttoommaattiiccaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquueellllee  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ll’’aannnnoo  
pprreecceeddeennttee.. 
 

Art. 41 
Entrata in vigore del presente regolamento  



  
    11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  iill  11°°  ggeennnnaaiioo  22000066..  
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PARTE  I 
 

ISTITUZIONE DEL CANONE 
 
 

    
    11..  AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1155  DDiicceemmbbrree  11999977  nn..  444466,,  èè  iissttiittuuiittoo  nneell  CCoommuunnee  ddii  
MMOONNTTAALLCCIINNOO  iill  CCaannoonnee  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  cchhee  ssaarràà  aapppplliiccaattoo  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  
pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    
  
    22..  CCoonn  iill  tteerrmmiinnee  ““CCaannoonnee””  ss’’iinntteennddee  iill  ccaannoonnee  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ccoossìì  ccoommee  ddeeffiinniittoo  
ddaall  DD..LLggss..  iinnddiiccaattoo  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa..  
  
    33..  CCoonn  ii  tteerrmmiinnii  ““SSuuoolloo  ppuubbbblliiccoo””  ee  ““SSppaazziioo  ppuubbbblliiccoo””  ss’’iinntteennddoonnoo  llee  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ee  rreellaattiivvii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  
ssoottttoossttaannttii,,  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee  ee  llee  aarreeee  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ssuullllee  qquuaallii  
rriissuullttii  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa,,  nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  LLeeggggee,,  uunnaa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo..  
  
    44..  CCoonn  ii  tteerrmmiinnii  ““OOccccuuppaazziioonnee””  ee  ““OOccccuuppaarree””  ss’’iinntteennddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  aanncchhee  ddii  ffaattttoo  ddii  ssuuoolloo  
ppuubbbblliiccoo,,  ddii  ssppaazzii  ee  ddii  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  oo  ddii  bbeennii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee,,  ddeellllee  
aarreeee  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ssuullllee  qquuaallii  rriissuullttii  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa  nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  LLeeggggee,,  uunnaa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  
ppaassssaaggggiioo  ee  ddeellllee  aarreeee  mmeerrccaattaallii,,  aattttrreezzzzaattee  ee  nnoonn,,  cchhee  llii  ssoottttrraaggggaa  aallll’’uussoo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  
 
 



  
PPAARRTTEE    IIII  

PPRREEVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  RRIILLAASSCCIIOO,,  RRIINNNNOOVVOO,,  
EE  RREEVVOOCCAA  DDEEGGLLII  AATTTTII  DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  

  
  

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

  
    11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaa::  
  

AA))  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii  rriillaasscciioo,,  rriinnnnoovvoo  ee  rreevvooccaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii//aauuttoorriizzzzaazziioonnii  rreellaattiivvee  aa::  
  

11..  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ssttrraaddee,,  aarreeee  ee  rreellaattiivvii  ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  oo  aall  
ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee,,  ccoommpprreessee  llee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aaii  mmeerrccaattii  aanncchhee  aattttrreezzzzaattii;;  

22..  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  aarreeee  pprriivvaattee  ssooggggeettttee  aa  sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo;;  
33..  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii  ee  mmaannuuffaattttii  ssiimmiillii;;  
44..  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppiiaannttii  ppuubbbblliicciittaarrii  ee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccaarrbbuurraannttii;;  
55..  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,,  ssoopprraassssuuoolloo  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  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..  PPeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ll’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprreesseennttaarree  iissttaannzzaa  aall  CCoommuunnee  iill  qquuaallee  
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,,  cchhee  vvaa  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..  
  

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  6600  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprroottooccoolllloo  ddeellllaa  
ddoommaannddaa..  
  



  
  
  
      

Art. 6 
Istruttoria 

  
    11..  LLaa  ddoommaannddaa,,  iinn  bbaassee  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  vvaa  iinnoollttrraattaa  aall  SSeettttoorree  FFiinnaannzzee  ee  TTrriibbuuttii..  IIll  SSeerrvviizziioo  
iinntteerreessssaattoo  pprroovvvveeddee  aadd  eeffffeettttuuaarree  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  aappppoossiittaa  
rriicchhiieessttaa  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  mmeeddiiaannttee  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  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  ddeell  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee  vveerriiffiiccaa  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  
ddoommaannddaa,,  pprroovvvveeddee  aadd  iinnoollttrraarrllaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaggllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  qquuaannddoo,,  ppeerr  llaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  ssii  
rreennddaa  nneecceessssaarriiaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  ppaarreerrii  tteeccnniiccii..  DDeettttii  ppaarreerrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesspprreessssii  ee  ccoommuunniiccaattii  aall  
rreessppoonnssaabbiillee  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  55  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  rriicchhiieessttaa..  
  

Art. 7 
Conclusione del procedimento 

  
    11..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee,,  tteerrmmiinnaattaa  ll’’iissttrruuttttoorriiaa,,  ccoonncclluuddee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
rriimmeetttteennddoo  ggllii  aattttii  aall  ddiirriiggeennttee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ddeell  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ddiinniieeggoo..  
  
    22..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee,,  nneellllaa  pprreevviissiioonnee  ddii  eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ddeevvee  aaccqquuiissiirree  ddaallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  
((SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii))  llaa  nnoottaa  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  aalllleeggaannddoollaa  aaggllii  aattttii  ddaa  rriimmeetttteerree  aall  
ddiirriiggeennttee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  LLaa  pprreeddeettttaa  nnoottaa  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  ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  FFiinnaannzzaa  ee  TTrriibbuuttii  pprreevviioo  
vveerrssaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddeeii  sseegguueennttii  oonneerrii::  
  

••  mmaarrccaa  ddaa  bboolllloo  
••  ssppeessee  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  
••  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  ((eevveennttuuaallmmeennttee  rriicchhiieessttoo  aa  ttiittoolloo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  ii  ddaannnnii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  

ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo))..    
  



    22..  LL’’eennttiittàà  ddeellllaa  ccaauuzziioonnee  èè  ssttaabbiilliittaa  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  iinntteerreessssaannttee  iill  ccoorrppoo  ssttrraaddaallee,,  llee  aarreeee  ee  llee  ssttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee..  LLaa  ccaauuzziioonnee,,  nnoonn  ffrruuttttiiffeerraa  ddii  iinntteerreessssii,,  
rreessttaa  vviinnccoollaattaa  aall  ccoorrrreettttoo  eesspplleettaammeennttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  iimmppoossttii  ddaall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  eedd  èè  
rreessttiittuuiittaa  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  vveerriiffiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  sstteessssoo  uuffffiicciioo  ddeellllaa  rreeggoollaarree  eesseeccuuzziioonnee  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ddeellll’’iinneessiisstteennzzaa  ddii  ddaannnnii..  
  

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  rriimmeetttteerree  
iinn  pprriissttiinnoo  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  ddaall  CCoommuunnee..    
  
  
  
  

Art. 11 
Sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.  

      
    11..  PPeerr  ssoopprraavvvveennuuttii  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee,,  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee,,  
ddeellll’’iiggiieennee,,  ddeellll’’eesstteettiiccaa  ddeellll’’aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  ddeell  ddeeccoorroo  aadd  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeell  CCoommuunnee,,  ppuuòò  eesssseerree  mmooddiiffiiccaattoo  oo  
ssoossppeessoo,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  rriillaasscciiaattoo..  
  
    22..  PPeerr  ii  mmeeddeessiimmii  mmoottiivvii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iimmppoossttee  nnuuoovvee  ccoonnddiizziioonnii,,  oovvvveerroo  lloo  ssppoossttaammeennttoo  oo  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  
iimmppiiaannttii  ee  ssttrruuttttuurree..    
  
    33..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ee  ddii  ssoossppeennssiioonnee  èè  eemmaannaattoo  ddaall  ffuunnzziioonnaarriioo  cchhee  hhaa  rriillaasscciiaattoo  llaa  
ccoonncceessssiioonnee..  
  

44..    IIll  CCoommuunnee  ppoottrràà  aallttrreessìì  ssoossppeennddeerree  tteemmppoorraanneeaammeennttee  llaa  ccoonncceessssiioonnee  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::  
  

aa))    iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  iinnddeettttee  ddaall  CCoommuunnee;;  



bb))    ppeerr  aallttrrii  mmoottiivvii  ddii  oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo  oo  ddii  ppuubbbblliiccii  ccoommiizzii  
cc))    ppeerr  ccaauussee  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..  
  

    55..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  nnoottiiffiiccaattaa  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ccoonn  aappppoossiittaa  oorrddiinnaannzzaa,,  iinn  ccuuii  ssoonnoo  
iinnddiiccaattii  ii  tteerrmmiinnii  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  ppeerreennttoorrii  ee  nnoonn  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  iinntteerrrruuzziioonnee,,  nneeppppuurree  iinn  ccaassoo  ddii  eevveennttuuaallee  rriiccoorrssoo  ddaa  
ppaarrttee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo..  
  
    66..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  aallllaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  aallllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  nnoonn  ppoottrràà  ccoorrrriissppoonnddeerree  aallccuunn  
iinnddeennnniizzzzoo..  
  
    77..  QQuuaalloorraa  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  nnoonn  iinntteennddaa  ccoonnttiinnuuaarree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  ddooppoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  
ssoossppeennssiioonnee,,  ll’’aarreeaa  ppuuòò  eesssseerree  ccoonncceessssaa  aa  ssooggggeettttii  tteerrzzii  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  rriicchhiieessttaa..  

 
 

Art. 12 
Revoca della concessione/autorizzazione 

  
    11..  AAdd  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeell  CCoommuunnee  llee  ccoonncceessssiioonnii  ppoossssoonnoo,,  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmoommeennttoo,,  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  
ssii  aacccceerrttii  llaa  iinnoosssseerrvvaannzzaa  ccuuii  llee  sstteessssee  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee..  
  
    22..  LLaa  rreevvooccaa,,  cchhee  ccoommppoorrttaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ddiirriittttoo  ccoonnnneessssoo  aallll’’aattttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
pprreecceeddeenntteemmeennttee  eemmaannaattoo,,  ttrroovvaa  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  qquuaalloorraa  vveennggaa  aa  mmaannccaarree  uunnoo  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ccuuii  ll’’aattttoo  
mmeeddeessiimmoo  eerraa  ssttaattoo  ffoorrmmaattoo,,  oovvvveerroo  ccoonnccoorrrraa  uunnoo  ddeeii  sseegguueennttii  mmoottiivvii::  
  

aa))    iinnaaddeemmppiimmeennttoo  oo  vviioollaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  iimmppoossttee  oo  pprreevviissttee  nneellll’’aattttoo  ddii  
ccoonncceessssiioonnee;;  

bb))    iill  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  
cc))    ll’’aavveerree  aarrrreeccaattoo  ddaannnnii  aallllee  pprroopprriieettàà  ccoommuunnaallii;;  
dd))    llaa  mmaannccaattaa  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  aavvuuttoo  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  eennttrroo  dduuee  mmeessii  ddaallllaa  

ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  oo  nneeii  ttrree  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  nneell  ccaassoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa;;  iill  
tteerrmmiinnee  ddii  dduuee  mmeessii  èè  rriiddoottttoo  aa  1155  ggiioorrnnii  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  nnoonn  ssttaabbiillmmeennttee  
iinnffiissssee  aall  ssuuoolloo;;  

ee))    llaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  aall  ddiivviieettoo  ddii  ssuubbccoonncceessssiioonnee  eedd  aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ssuubbiinnggrreessssoo  nneellll’’uussoo  ddeell  
bbeennee  ooggggeettttoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee;;  

ff))    ll’’uussoo  iimmpprroopprriioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  oo  iill  ssuuoo  eesseerrcciizziioo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  nnoorrmmee  ee  ii  rreeggoollaammeennttii  
vviiggeennttii  oovvvveerroo  uunn  uussoo  ddiivveerrssoo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattaa  rriillaasscciiaattaa  llaa  
ccoonncceessssiioonnee;;  

  
    33..  LLee  ccoonncceessssiioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  ssee  nnoonn  ppeerr  nneecceessssiittàà  ddeeii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii..  
  
    44..  LLaa  rreevvooccaa  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ppaaggaattoo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeellllaa  mmaannccaattaa  ooccccuuppaazziioonnee  pprreevviissttaa  
ddaallllaa  lleetttteerraa  dd)),,  ddeell  ccoommmmaa  22..  NNeell  ccaassoo,,  iill  ccaannoonnee  ppaaggaattoo  iinn  aannttiicciippoo  ssuu  iissttaannzzaa  ddeell  CCoonncceessssiioonnaarriioo,,  èè  rriimmbboorrssaattoo  sseennzzaa  
iinntteerreessssii..    

 
  

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  3300  ggiioorrnnii  ddaall  ttrraassffeerriimmeennttoo  iill  
pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  pprrooppoonneennddoo  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..  
  
    44..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ssuubbeennttrroo,,  nnoonn  ssii  ffaa  lluuooggoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  
ccaannoonnee  ddoovvuuttoo..  
  
  

Art. 14 
Rinnovo della concessione/autorizzazione 

  
  
    11..  IIll  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppuuòò,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  cchhiieeddeerree  iill  rriinnnnoovvoo,,  
ggiiuussttiiffiiccaannddoonnee  ii  mmoottiivvii..  
  
    22..  LLaa  ddoommaannddaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aall  CCoommuunnee,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  44  ddeell  
rreeggoollaammeennttoo  aallmmeennoo  dduuee  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  ee  ddii  1155  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 
Rinuncia alla concessione/autorizzazione 

      
  
    11..  IIll  CCoonncceessssiioonnaarriioo  ppuuòò  rriinnuunncciiaarree  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  aappppoossiittaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddiirreettttaa  aall  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..  
  
    22..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  rriinnuunncciiaa,,  nnoonn  ssii  ffaa  lluuooggoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  
ccaannoonnee  ddoovvuuttoo..  
  
    33..  PPeerr  llaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  rreessttaannoo  ffeerrmmee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  
aallll’’aarrtt..  88  ccoommmmaa  22..  
  
  

Art. 16 
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni 

  
  



    11..  GGllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  pprroovvvveeddoonnoo  aa  rreeggiissttrraarree  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  sseegguueennddoo  
ll’’oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ddeellllaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo..  GGllii  sstteessssii  uuffffiiccii  pprroovvvveeddoonnoo,,  aallttrreessìì,,  aa  rreeggiissttrraarree  llee  ddaattee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeeii  
pprreeddeettttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nnoonncchhéé  llee  lloorroo  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii.. 
 
 

 
Art. 17 

Precedenza per le assegnazioni  
  
  

    11..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  vveennggaannoo  pprreesseennttaattee  ppiiùù  rriicchhiieessttee  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  aarreeaa,,  oovvvveerroo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ccoonncceeddiibbiillee  ppeerr  uunnoo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ssiiaa  iinnffeerriioorree  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee,,  ccoossttiittuuiissccee  ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprriioorriittàà  llaa  ddaattaa  
ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa;;  nnoonn  ddàà  ttiittoolloo  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ll’’aavveerr  ooccccuuppaattoo  ppiiùù  vvoollttee  ddii  sseegguuiittoo  iill  ppoossttoo  ddoommaannddaattoo..  
  
  
  

Art. 18 
Occupazioni d’urgenza  

  
    11..  IInn  ccaassoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ddii  oobbiieettttiivvaa  nneecceessssiittàà,,  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  sseennzzaa  
pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  sseemmpprreecchhéé  nnee  ssiiaa  ddaattaa  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  pprroovvaa  aall  CCoommuunnee  ee  ssiiaa  ccoommuunnqquuee  aattttiivvaattaa  
ddaallll’’iinntteerreessssaattoo,,  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..  3344  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee..  
  
  
  



  
PPAARRTTEE    IIIIII  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  CCAANNOONNEE  
DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE//AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  

 
 
 

 
Art. 19 

Classificazione del Comune 
  

    11..  IInn  bbaassee  aaii  ddaattii  ppuubbbblliiccaattii  ddaallll’’IISSTTAATT  ppeerr  ccuuii  llaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  aall  3311  DDiicceemmbbrree  22000011  rriissuullttaavvaa  
aassssoommmmaarree  aa  55111188  aabbiittaannttii,,  iill  CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  aaggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  èè  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  
ccllaassssee  11..11  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  6633  --  ccoommmmaa  11  --  lleetttteerraa  ff))  --  pp..ttoo  11  ddeell  DD..  LLggss..  1155//1122//11999977  nn..  444466..  

 
 

Art. 20 
Oggetto del canone 

  
    11..OOggggeettttoo  ddeellllaa  aassssooggggeettttaazziioonnee  aall  ccaannoonnee  ppeerr  llaa  ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  èè  llaa  ssoottttrraazziioonnee  --  ppeerr  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ccoommuunnqquuee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ooccccuuppaattaa  --  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  aallll’’uussoo  iinnddiissccrriimmiinnaattoo  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  lloo  
ssppeecciiffiiccoo  vvaannttaaggggiioo  ddii  ssiinnggoollii  ssooggggeettttii..  
  
    22..  EE’’  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  ooccccuuppaarree  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  nnoonncchhéé  lloo  ssppaazziioo  aadd  eessssoo  ssoovvrraassttaannttee  oo  ssoottttoossttaannttee  sseennzzaa  llaa  
pprreessccrriittttaa  ccoonncceessssiioonnee  ccoommuunnaallee  rriillaasscciiaattaa  aaii  sseennssii  ddii  LLeeggggee..  
  
    33..  QQuuaannddoo  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  rriigguuaarrddii  llee  aarreeee  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  ccoossttiittuueennttii  ssttrraaddee,,  aaii  sseennssii  ddeell  nnuuoovvoo  
ccooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  ddii  ccuuii  aall  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..228855,,  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  èè  ffaattttaa  ssaallvvaa  
ll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeettttaattee  ddaall  ccooddiiccee  sstteessssoo  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  
DD..PP..RR..  1166//1122//9922,,  nn..449955    ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee,,  ee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ll’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ppeerr  ll’’ooccccuuppaannttee  ddii  nnoonn  ccrreeaarree  ssiittuuaazziioonnii  
ddii  ppeerriiccoolloo  oo  ddii  iinnttrraallcciioo  aallllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  vveeiiccoollii  ee  ddeeii  ppeeddoonnii..  
  
    44..  SSoonnoo  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  eeffffeettttuuaattee,,  aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  nneellllee  ssttrraaddee,,  nneeii  ccoorrssii,,  
nneellllee  ppiiaazzzzee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ssuuii  bbeennii  aappppaarrtteenneennttii  aall  ddeemmaanniioo  eedd  aall  ppaattrriimmoonniioo  iinnddiissppoonniibbiillee  ddeell  CCoommuunnee..  
  
    55..  SSoonnoo,,  ppaarriimmeennttii,,  ssooggggeettttee  aall  ccaannoonnee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssppaazzii  ssoovvrraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  
ccoommpprreessee  qquueellllee  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ccoonn  ccoonndduuttttuurree  ee  iimmppiiaannttii  ddii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii..  
  
    66..  IIll  ccaannoonnee  ssii  aapppplliiccaa,,  aallttrreessìì,,  aallllee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ttrraattttii  ddii  aarreeee  pprriivvaattee  ssuullllee  qquuaallii  rriissuullttaa  ccoossttiittuuiittaa  llaa  
sseerrvviittùù  ddii  ppuubbbblliiccoo  ppaassssaaggggiioo..  LLaa  sseerrvviittùù  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaabbiilliittàà  ddeellllaa  ttaassssaa,,  ssii  iinntteennddee  vvaalliiddaammeennttee  
iissttiittuuiittaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ttiittoolloo  ccoossttiittuuttiivvoo  oo  ppeerr  uussuuccaappiioonnee..  EE’’,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ddaa  eesscclluuddeerree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllaa  
sseerrvviittùù  ppuubbbblliiccaa  ddii  ppaassssaaggggiioo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nnoonn  ssuussssiissttaa  ll’’uuttiilliittàà    ddeellll’’aarreeaa  pprriivvaattaa..  
  
    77..  SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  aarreeee  ccoommuunnaallii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  llee  ssttrraaddee  ssttaattaallii  ee  pprroovviinncciiaallii  ssiittuuaattee  
aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  cceennttrrii  aabbiittaattii,,  ccoommee  ssaanncciittoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  77,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300..44..11999922  nn..228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    88..  PPeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ll’’aarreeaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccoonncceessssaa  aa  ssooggggeettttii  tteerrzzii..  
  
    99..  EE’’  pprreessuuppppoossttoo  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  llaa  ssoottttrraazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  aallll’’uussoo  
iinnddiissccrriimmiinnaattoo  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  lloo  ssppeecciiffiiccoo  vvaannttaaggggiioo  ddii  ssiinnggoollii  ssooggggeettttii,,  qquuiinnddii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommuunnqquuee  
eeffffeettttiivvaammeennttee  ccoonncceessssaa,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ooccccuuppaattaa..  
  



    1100..  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..  
  
    1111..  NNoonn  èè  aassssooggggeettttaabbiillee  aall  ccaannoonnee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  iinnffeerriioorree  aall  mmeezzzzoo  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  oo  lliinneeaarree..  

 
 
 

Art. 21 
Esenzioni  

  
11..  SSoonnoo  eesseennttii  ddaall  ccaannoonnee::  
  

AA))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ddaa  aallttrrii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii,,  ccoommee  lloo  SSttaattoo,,  llee  RReeggiioonnii,,  llee  PPrroovviinncciiee,,  ii    
CCoommuunnii  ee  ii  lloorroo  CCoonnssoorrzzii,,  ggllii  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  8877  --  ccoommmmaa  11  --  lleetttt..  cc))  ddeell  
TT..UU..II..RR..,,  cchhee    eeffffeettttuuaannoo  ooccccuuppaazziioonnii  ffiinnaalliizzzzaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  aattttiivviittàà  aassssiisstteennzziiaallii,,  
pprreevviiddeennzziiaallii,,  ssaanniittaarriiee,,  ccuullttuurraallii,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ssppoorrttiivvee,,    nnoonncchhéé  aadd  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1166  lleetttt..  aa))  
ddeellllaa  LLeeggggee  2200//0055//11998855,,  nn..  2222;;  

BB))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  iinniizziiaattiivvee  ppaattrroocciinnaattee  ddaall  CCoommuunnee,,  aanncchhee  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aa  tteerrzzii;;  
CC))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iinnnneessttii  oo  aallllaaccccii  aadd  iimmppiiaannttii  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii;;  
DD))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaaii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  oo  ddaa  tteerrzzii  iinn  ffaavvoorree  ddeeggllii  sstteessssii;;  
EE))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ssoovvrraassttaannttii  iill  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ffeessttoonnii,,  aaddddoobbbbii,,  lluummiinnaarriiee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  

ffeessttiivviittàà  ee  rriiccoorrrreennzzee  cciivviillii  oo  rreelliiggiioossee  lleeggaallmmeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttee;;  
FF))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ttaabbeellllee  oodd  aallttrree  aattttrreezzzzaattuurree  iinnddiiccaattiivvee  ddeeggllii  oorraarrii  ffeerrrroovviiaarrii  ee  ddeellllee  

aauuttoolliinneeee  uurrbbaannee  oodd  eexxttrraauurrbbaannee,,  oovvvveerroo  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraaddaallee,,  ffaattttoo  ssaallvvoo  ppeerr  
qquueellllee  cchhee  ccoonntteennggoonnoo  mmeessssaaggggii  ppuubbbblliicciittaarrii  ddii  qquuaallssiiaassii  ffoorrmmaa;;  

GG))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  aauuttoovveeiiccoollii  ddeessttiinnaattii  aall  sseerrvviizziioo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ddii  lliinneeaa  iinn  
ccoonncceessssiioonnee  nneeggllii  ssppaazzii  aa  ttaall  ffiinnee  ddeessttiinnaattii  ddaall  CCoommuunnee;;  

HH))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  aarreeee  cciimmiitteerriiaallii;;  
II))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  iinn  ffoorrmmaa  iittiinneerraannttee;;  
JJ))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ccoonn  aattttiivviittàà  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee;;  
KK))  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  iimmpprreessaa  cchhee  eesseegguuaa  iinn  aappppaallttoo  llaavvoorrii  ppeerr  ccoonnttoo  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  lliimmiittaattaammeennttee  aall  tteemmppoo  eedd  aalllloo  ssppaazziioo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarrii  ppeerr  
iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  ttaallii  llaavvoorrii,,  ddaattii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii  nneell  vveerrbbaallee  ddii  ““ccoonnsseeggnnaa  llaavvoorrii””..  

  
  

Art. 22 
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  ee,,  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. 23 
Durata delle occupazioni  

  
    11..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  ee  tteemmppoorraanneeee..  
  
    22..  SSoonnoo  ppeerrmmaanneennttii  llee  ooccccuuppaazziioonnii,,  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee  ((ll’’aarreeaa  oo  lloo  ssppaazziioo  ccoonncceessssii  ddiivveennttaannoo  iinnddiissppoonniibbiillii  ppeerr  iill  
CCoommuunnee))  ,,  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..    



  
    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,,  rriissuullttaannttii  ddaall  vveerrbbaallee  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee  rreeddaattttoo  ddaa  uunn  ppuubbbblliiccoo  
uuffffiicciiaallee,,  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  sseemmpprree  tteemmppoorraanneeee..  
  
  

Art. 24 
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  ccllaassssiiffiiccaattoo  nneellllee  sseegguueennttii  
dduuee  ccaatteeggoorriiee  ::  
  

II    CCAATTEEGGOORRIIAA  --  CCAAPPOOLLUUOOGGOO  EE    FFRRAAZZIIOONNII    
                    IIII    CCAATTEEGGOORRIIAA  --    RRIIMMAANNEENNTTII  ZZOONNEE  

  
  

Art. 25 
Criteri per la determinazione della tariffa di base  

  
    11..  II  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ddii  bbaassee  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  ssuullllaa  ssccoorrttaa  
ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii::  
  

aa))    aallllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssttrraaddee;;  
bb))    aallll’’eennttiittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii;;  
cc))    aallllaa  dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee;;  
dd))    aall  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ddeellll’’aarreeaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ssaaccrriiffiicciioo  iimmppoossttoo  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  llaa  ssoottttrraazziioonnee  aallll’’uussoo  

ppuubbbblliiccoo  eedd  aaii  ccoossttii    ssoosstteennuuttii  ppeerr  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aarreeaa  sstteessssaa;;  
ee))    aall  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ddeellll’’aarreeaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  bbeenneeffiicciioo  rriittrraaiibbiillee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa,,  ddaall  ttiittoollaarree  ddeellllaa  

ccoonncceessssiioonnee  ee  ddaallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ooccccuuppaazziioonnee..  
      
  

Art. 26 
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  
      
€€..  22,,5500                        €€..  22,,3300    



  
  
OOccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo//ssoottttoossuuoolloo  

  
  

II  ccaatteeggoorriiaa    IIII  ccaatteeggoorriiaa  
      
€€..  11,,0000      €€..  00,,7700    

  
  
  
  
    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  ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  44,,0000%%    ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ssttaabbiilliittaa,,  ppeerr  llaa  ssppeecciiffiiccaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  

  
BB))  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ddii  ssuuoolloo  ee  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  aammpplliiaammeennttoo  ddii  ssppaazziioo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  

ccoonnttiinnuuaattoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  llaa  ttaarriiffffaa  aannnnuuaa  ppeerr  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ee  mmeettrrii  lliinneeaarrii  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  
mmiissuurraa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  3300,,0000%%    ddeellllaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  ssttaabbiilliittaa,,  ppeerr  llaa  ssppeecciiffiiccaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr  
llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  

  
  

Art. 27 
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  ddii  bbaassee  ddii  ttaarriiffffaa  ffiissssaattaa  aallll’’aarrtt..  2266  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo..  
  
    22..  IIll  vvaalloorree  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  aannaalliittiiccaammeennttee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  pprreevviissttaa  ddaall  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  2299  ppeerr  ooggnnii  
ssiinnggoollaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  

Art. 28 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie. 
  
  
AA  ))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  PPEERRMMAANNEENNTTII::  
  
11))  PPaassssii  ccaarrrraabbiillii    uurrbbaannii  eedd  eexxttrraauurrbbaannii  --    DDeeffiinniizziioonnee  
  
    SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppaassssii  ccaarrrraabbiillii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  qquueeii  mmaannuuffaattttii  ccoossttrruuiittii,,  
aanncchhee  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  aavveennttii  llaa  ssppeecciiffiiccaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ffaacciilliittaarree  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  vveeiiccoollii  aallllaa  pprroopprriieettàà  
pprriivvaattaa,,  nnoonncchhéé  ii  sseemmpplliiccii  aacccceessssii  cchhee  ssii  aapprroonnoo  ddiirreettttaammeennttee  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  sspprroovvvviissttii  ddii  qquuaallssiiaassii  mmaannuuffaattttoo..  
  
    LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ppaassssoo  ccaarrrraabbiillee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  
mmiissuurraa  ddeellll’’aappeerrttuurraa  ddeell  ppaassssoo,,  eesspprreessssaa  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii,,    ppeerr  uunn  mmeettrroo  ccoonnvveennzziioonnaallee..  
  



    SSoonnoo  ssooggggeettttii  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ii  pprriivvaattii  cciittttaaddiinnii,,  llee  aazziieennddee  aaggrriiccoollee,,  llee  ssoocciieettàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  nnoonn,,  cchhee  
uuttiilliizzzziinnoo  aacccceessssii  aa  rraassoo  ee//oo  ccoonn  mmaannuuffaattttii  ssuullllee  ppuubbbblliicchhee  vviiee  iinn  zzoonnee  nnoonn  uurrbbaannee  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ttiittoolloo  aabbiittaattiivvoo  oo  
ddaallllaa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’aacccceessssoo..  
  
    SSoonnoo  eesscclluussii  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ggllii  aacccceessssii  cchhee  aabbbbiiaannoo  nnaattuurraa  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeeddoonnaallee..  
          
  
22))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  iinn  ggeenneerree  
 

aa))    llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ccaavvii,,  ccoonndduuttttuurree,,  iimmppiiaannttii  ee  ccoonn  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  
mmaannuuffaattttoo,,  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaa  pprriivvaattii,,  ssoonnoo  ccaallccoollaattee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  iinn  bbaassee  aallllaa  
lluunngghheezzzzaa  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii;;  

  
bb))    llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  tteennddee  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ppuubbbblliiccii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  ssoonnoo  ccoommmmiissuurraattee  aallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  

rriissuullttaannttee  ddaallllaa  pprrooiieezziioonnee  aall  ssuuoolloo  ddeellllee  sstteessssee..  NNeell  ccaassoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ssoottttoossttaannttee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
ssoopprraassssuuoolloo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallllee  ssppoorrggeennzzee  ddeellllaa  tteennddaa  sstteessssaa;;  

  
cc))    llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ccoonn  ccaarrtteelllloonnii  eedd  aallttrrii  mmeezzzzii  

ppuubbbblliicciittaarrii,,  èè  ddaattaa  ddaallllaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeeii  ccaarrtteelllloonnii  ee  mmeezzzzii  mmeeddeessiimmii,,  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  ppeerr  llaa  
ppaarrttee  aaddiibbiittaa  aa  ppuubbbblliicciittàà..  NNoonn  ssoonnoo  ccoommppuuttaabbiillii  ii  ssoosstteeggnnii  aall  ssuuoolloo..  

  
  
33))  OOccccuuppaazziioonnii  iinn  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee    
  
    SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee  qquueellllee  cchhee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaaii  tteemmppii  ee  ddaallllee  mmooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  
ddeellll’’aattttiivviittàà  mmeerrccaattaallee  ddiisscciipplliinnaattii  iinn  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo,,  hhaannnnoo  ttaallee  ssttaabbiillee  vviinnccoolloo  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee..    
  
    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  LLeeggggee  2288  mmaarrzzoo  11999911,,  nn..  111122,,  rreeccaannttee  ““NNoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
ccoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee””,,  ee  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee..  
  
44))  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..  
  
55))  OOccccuuppaazziioonnii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  
  
    LLee  ssuuppeerrffiiccii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ssoonnoo  ccaallccoollaattee  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  1100%%..  
  
  
  
  
  
  
  
BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE::  
  
11))  OOccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossuuoolloo  ee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo    iinn  ggeenneerree  



  
    PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  vvaallggoonnoo  ggllii  sstteessssii  ccrriitteerrii  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll’’eennttiittàà  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ssttaabbiilliittii  
iinnnnaannzzii  aallllaa  lleetttteerraa  AA)),,  ppuunnttoo  22)),,  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,,  iill  ccuuii  ssvvoollggiimmeennttoo  èè  rreeggoollaattoo  ddaa  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommppuuttaabbiillee  aaii  ffiinnii  
ddeell  ccaannoonnee  èè  qquueellllaa  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  aaii  ssiinnggoollii  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii..  
  
  
33))  OOccccuuppaazziioonnii  ccoonn  iimmppaallccaattuurree  ee  ccaannttiieerrii  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellll''aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  
  
                      11..  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..  
  

22..  SSee  llaa  sstteessssaa  ooccccuuppaazziioonnee  ssii  pprroottrraaee,,  aa  sseegguuiittoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddii  uunn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  
pprroosseeccuuzziioonnee,,  oollttrree  iill  tteerrmmiinnee  ssttaabbiilliittoo  nneellll’’aattttoo  oorriiggiinnaarriioo,,    iill  ccaannoonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  nneellll’’aarrtt..  3300,,    èè  
ssooggggeettttoo  aallllee  sseegguueennttii  mmaaggggiioorraazziioonnii::  

  
••  ffiinnoo  aall  3300°°  ggiioorrnnoo  ddii  pprroorrooggaa,,  mmaaggggiioorraazziioonnee  ddeell  1100%%;;  
••  oollttrree  iill  3300°°  ggiioorrnnoo  ddii  pprroorrooggaa,,  mmaaggggiioorraazziioonnee  ddeell  3300%%..  
  

  
44))  OOccccuuppaazziioonnii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  
  
    11..  LLee  ssuuppeerrffiiccii  eecccceeddeennttii  ii  mmiillllee  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ssoonnoo  ccaallccoollaattee  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  1100%%..  

 



 
Art. 29 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni/autorizzazioni 

 
 
        TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII                                                                                                                            
        OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE                                                                                                                                                                          CCOOEEFFFFIICCIIEENNTTEE    

  

  11))    ppaassssii  ccaarrrraabbiillii      uurrbbaannii                                                                                                                                                        00,,3377  
  
  22))   ppaassssii  ccaarrrraabbiillii      eexxttrraauurrbbaannii              11,,3355      nnuuoovvoo  00,,9966    
          
  33))    ssppaazzii  ssoopprraassttaannttii  ee  
      ssoottttoossttaannttii                                                                                                                                                                      00,,2222  
          
  44))  aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  aattttrreezzzzaattee                                                                                                                                00,,9900  
  
55))    aarreeee  ddii  mmeerrccaattoo  nnoonn  aattttrreezzzzaattee                                                                                                                00,,1122  

    
  66))    ccoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee                                                                                                                  00,,7700      
          
  77))  ddiissttrriibbuuttoorrii  ddii  
        ccaarrbbuurraannttee                                                                                                                                                                            11,,3300  
                              
    
  88))  iimmppaallccaattuurree,,  ppoonntteeggggii  
    ee  ccaannttiieerrii  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  
            ee  ooccccuuppaazziioonnii  ddeell  ssuuoolloo  ppeerr  
            llaavvoorrii  iinn  ggeenneerree                                                                                                                                                              00,,3355  
              
  99))  ccaavvii,,  ccoonndduuttttuurree  
      eedd  iimmppiiaannttii  ddii    
    aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii    
    ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii                                                                                                                                                      00,,0022  
            
1100))  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  
            ssppoorrttiivvee,,  rriiccrreeaattiivvee  
            ee  ppoolliittiicchhee                                                                                                                                                                              00,,1111  
  
1111))  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ee//oo  ssoopprraassssuuoolloo  
            ccoonn  ddiissttrriibbuuttoorrii  aauuttoommaattiiccii  vvaarrii,,  ffiioorriieerree  
            ee  ssiimmiillii                                                                                                                                                                                        00,,4400  
  
ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppeerr  aammpplliiaammeennttoo  
            ssppaazziioo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee                                                                        00,,1100  
  



Art. 30 
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..  2266  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  
ddeellll’’aarrtt..  2299..  LL’’iimmppoorrttoo  ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  uulltteerriioorrmmeennttee  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii  ee  
ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppeerr  336655..    
  
    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ssoorrttee  oo  ssccaaddeennttii  iinn  ccoorrssoo  dd’’aannnnoo,,  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  ppeerr  ssiinnggoollaa  ffrraazziioonnee  èè  
qquueellllaa  aannnnuuaallee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattaa  aall  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  AA))..  
  
  
BB))  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNII  TTEEMMPPOORRAANNEEEE  
  
      LLaa  ttaarriiffffaa  bbaassee  ((TTBB))  pprreevviissttaa  aa  ggiioorrnnoo  ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2266  vvaa  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  
ccooeeffffiicciieennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ((CCEE))  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  ddeellll’’aarrtt..  2299..  ll’’iimmppoorrttoo  ccoossìì  ootttteennuuttoo  vvaa  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  ii  
ggiioorrnnii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ee,,  llaa  rriissuullttaannttee  mmoollttiipplliiccaattaa  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  oo  ddeeii  mmeettrrii  lliinneeaarrii..  
  

Art. 31 
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  ::  
  

••  €€..  00,,5522        ppeerr    uutteennzzaa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  nnuummeerroo  ddeellllee  uutteennzzee  iinn  eesssseerree  aall  3311//1122  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..    
   
  22..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  €€..  551166,,4466..  LLaa  mmeeddeessiimmaa  mmiissuurraa  ddii  €€..  
551166,,4466  èè  ddoovvuuttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ssttrruummeennttaallii  
aaii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii,,  cciiooèè  qquueellllaa  ddiirreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  aallll’’eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  rreessii  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  
ccoommmmaa..  
 
   33..  LL’’iimmppoorrttoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  vviieennee  rriivvaalluuttaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  iinn  bbaassee  aallll’’iinnddiiccee  IISSTTAATT  ddeeii  pprreezzzzii  aall  ccoonnssuummoo  
rriilleevvaattii  aall  3311  DDiicceemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee.. 
  
  
  
  
  

Art. 32 
Agevolazioni 

    
    11..  IIll  ccaannoonnee,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  3300  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  èè  rriiddoottttoo  ddeell  3300%%  ppeerr  llee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  
iill  CCoommuunnee  iinntteennddee  ttuutteellaarree..    



  

  

Art. 33 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
  

    11..  IIll  ccaannoonnee  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  vvaa  ccoorrrriissppoossttoo  aadd  aannnnoo  ssoollaarree  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriillaasscciioo  
ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    22..  IIll  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  iill  3311  MMaarrzzoo  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo;;  ssee  ttaallee  ddaattaa  ccaaddee  iinn  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo,,  iill  
vveerrssaammeennttoo  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  iill  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ffeerriiaallee  ssuucccceessssiivvoo..  
  
    33..  LLee  AAzziieennddee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3311  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddeevvoonnoo  vveerrssaarree  iill  CCaannoonnee,,  iinn  uunn’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee,,  eennttrroo  
iill  3300  aapprriillee  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo..  
  
    44..  IIll  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  mmeeddiiaannttee::  
  

aa))    vveerrssaammeennttoo  ddiirreettttoo  aallllaa  TTeessoorreerriiaa  ddeell  CCoommuunnee;;  
bb))    ssuu  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ppoossttaallee  iinntteessttaattoo  aall  CCoommuunnee  ddii  MMOONNTTAALLCCIINNOO  --  SSeerrvviizziioo  TTeessoorreerriiaa;;  

  
    55..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  vvaa  eeffffeettttuuaattoo,,  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  
33,,  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  aallllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  nneelllloo  sstteessssoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  
  
    66..  LL’’iimmppoorrttoo  ddeell  ccaannoonnee  nnoonn  èè  ddoovvuuttoo  qquuaalloorraa  nnoonn  ssiiaa  ssuuppeerriioorree  aa  €€..  55,,0000..  

 
 

AArrtt..  3344  
OOccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  

  
  

    11..  SSii  ccoonnssiiddeerraannoo  aabbuussiivvee  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  rreeggoollaarree  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    22..  RRiieennttrraannoo  nneellllee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  ppeerrmmaanneennttii  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  iimmppiiaannttii  oo  mmaannuuffaattttii  ddii  ccaarraatttteerree  ssttaabbiillee  
mmeennttrree  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  tteemmppoorraanneeee  ssii  pprreessuummoonnoo  eeffffeettttuuaattee  ddaall  ttrreenntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  llaa  ddaattaa  ddeell  vveerrbbaallee  
ddii  aacccceerrttaammeennttoo,,  rreeddaattttoo  ddaa  ccoommppeetteennttee  PPuubbbblliiccoo  UUffffiicciiaallee..  
  
    33..  RRiieennttrraa  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  cchhee,,  ddii  ffaattttoo,,  ssii  pprroottrraaee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ssuuppeerriioorree  aa  
qquueelllloo  ccoonnsseennttiittoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee..  
  
    44..  AAllllee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii  èè  aapppplliiccaattaa  uunn’’iinnddeennnniittàà  ppaarrii  aall  ccaannoonnee  mmaaggggiioorraattoo  ddeell  5500%%..  
  
    55..  SSoonnoo  ffaattttee  ssaallvvee  llee  ffaattttiissppeecciiee  ddiisscciipplliinnaattee  aall  ccoommmmaa  11  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
 
 

Art. 35 
 Sanzioni 

  
  

    11..  PPeerr  ll’’oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ssii  aapppplliiccaa  llaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ppeeccuunniiaarriiaa  ddii  iimmppoorrttoo  ppaarrii  aall  115500%%    

ddeell  ccaannoonnee..    
  



    22..  PPeerr  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ddeevvee  iinntteennddeerrssii,,  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii,,  ll’’iinnaaddeemmppiimmeennttoo,,  pprroottrraattttoo  oollttrree  6600  
ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ((3311  MMaarrzzoo))..  PPaarriimmeennttii  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  ll’’iippootteessii  ddii  mmaannccaattoo  
vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa  pprroottrraattttoo  oollttrree  ii  6600  ggiioorrnnii  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3311  llaa  ddaattaa  ddii  
ssccaaddeennzzaa  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  iill  3300  aapprriillee,,  ccoommee  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallll’’aarrtt..  3333..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ii  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  
ddeeccoorrrroonnoo  ddaallllaa  eevveennttuuaallee  ddaattaa  iinnddiiccaattaa  nneell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ccoonncceessssiioonnee..  
  
    33..  LLaa  ssaannzziioonnee  ssttaabbiilliittaa  nneell  ccoommmmaa  11,,  èè  rriiddoottttaa  ddeell  7755%%  nneell  ccaassoo  ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  oo  ddeellllee  rraattee  ssttaabbiilliittee  
eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22..  
  
    44..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3344,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  220000%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  ffeerrmmaa  
rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    55..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  ddeellll’’aarrtt..  3344,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  115500%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  
ffeerrmmaa  rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  
mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    66..  PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aattttuuaattee  nneell  nnoonn  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  oo  ddii  aallttrrii  oobbbblliigghhii  ssttaabbiilliittii  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  
eedd  iimmppoossttii  aall  CCoonncceessssiioonnaarriioo,,  ssii  aapppplliiccaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ppaarrii  aall  110000%%  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo,,  ffeerrmmaa  rreessttaannttee  qquueellllaa  ssttaabbiilliittaa  
ddaallll’’aarrtt..  2200,,  ccoommmmii  44  ee  55,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922,,  nn..  228855  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
  
    77..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttoo  aaii  ccoommmmii  44,,  55  ee  66  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnvvooccaattoo  oodd  iinntteessoo  iinn  aallccuunn  ccaassoo  qquuaallee  
ssaannaattoorriiaa  ppaarrzziiaallee  oo  ttoottaallee  ddeellll’’aabbuussoo  oovvvveerroo  ddeellll’’iilllleecciittoo  ccoommmmeessssoo  ppooiicchhéé  nnoonn  ccoorrrreeggggee  llee  iirrrreeggoollaarriittàà  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  

Art. 36 
 Accertamenti e riscossione coattiva 

  
    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  oo  oommeessssoo  vveerrssaammeennttoo,,  aallllaa  nnoottiiffiiccaa,,  aanncchhee  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa,,  mmeeddiiaannttee  
rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo,,  ddii  aappppoossiittii  aavvvviissii,,    ccoonn  iinnvviittoo  aadd  aaddeemmppiieerree  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  6600  ggiioorrnnii..  
  
    33..  LLaa  nnoottiiffiiccaa  ddeeii  pprreeddeettttii  aavvvviissii  èè  eeffffeettttuuaattaa  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellll’’oobbbblliiggaazziioonnee  
ssttaabbiilliittaa  nneellll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..    
  
    44..  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  nneell  tteerrmmiinnee  ee  ccoonn  llee  
mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ccoommmmii  22  ee  33..  
  
    55..  LLaa  rriissccoossssiioonnee  ccooaattttiivvaa  ddeellllee  ssoommmmee  ddoovvuuttee  ee  nnoonn  ppaaggaattee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ffiissssaattaa  nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssii  
eeffffeettttuuaa  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  6688  ddeell  DD..PP..RR..  2288//0011//11998888,,  nn..  4433  ee  ccoonn  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aall  DD..PP..RR..  
2299//0099//11997733,,  nn..  660022;;  cciiòò  ccoommppoorrttaa  cchhee  llaa  rriissccoossssiioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ooppeerraattaa  mmeeddiiaannttee  rruuoolloo  iinn  uunn’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  ddaaii  
CCoonncceessssiioonnaarrii  ddeell  SSeerrvviizziioo..  

 
 



 
 

Art. 37 
 Rimborsi e interessi 

      
    11..  NNeell  ccaassoo  ddii  rriicchhiieessttaa  ddii  rriimmbboorrssoo,,  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  aappppoossiittaa  iissttaannzzaa  iinn  ccaarrttaa  sseemmpplliiccee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttiittoollaarree  ddeellllaa  
CCoonncceessssiioonnee,,  ddeellllee  ssoommmmee  vveerrssaattee  ee  nnoonn  ddoovvuuttee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  uunn  aannnnoo  ddaall  ggiioorrnnoo  ddeell  ppaaggaammeennttoo,,  oovvvveerroo  ddaa  qquueelllloo  
iinn  ccuuii  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aacccceerrttaattoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  rreessttiittuuzziioonnee,,  ssii  pprroovvvveeddee  eennttrroo  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
ddeellllaa  ddoommaannddaa..  
  
                    22..  NNoonn  ssii  ddàà  lluuooggoo  aall  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  ssoommmmee  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aadd  €€..  55,,0000..  

 
    33..  SSuuggllii  iimmppoorrttii  ddoovvuuttii  aa  ttiittoolloo  ddii  ccaannoonnee  vveennggoonnoo  aapppplliiccaattii  ggllii  iinntteerreessssii  pprreevviissttii  ddaallllaa  LLeeggggee..  
 

Art. 38 
Funzionario responsabile 

  
    11..  IIll  ddiirriiggeennttee  pprreeppoossttoo  aall  SSeerrvviizziioo  ccoommppeetteennttee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  pprroovvvveeddee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ggeessttiioonnaallee  ddii  ddeettttoo  oonneerree,,  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. 39 
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..  
  
    22..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  pprreevviiaa  rreellaattiivvaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee,,  ccoossttiittuuiissccee  iimmpplliicciittaa  
ccoonnffeerrmmaa  ddeeii  pprreeddeettttii  pprroovvvveeddiimmeennttii..    
 
 
 

Art. 40 
Modifiche  

  
    11..  LLee  ttaarriiffffee  ddii  bbaassee  pprreevviissttee..  ddaallll’’aarrtt..  2244,,  ssoonnoo  aaggggiioorrnnaattee  eennttrroo  iill  3311  ddiicceemmbbrree  ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ccoonn  ddeelliibbeerraa  
ddeellll’’OOrrggaannoo  ccoommppeetteennttee  eedd  eennttrreerraannnnoo  iinn  vviiggoorree  iill  11°°  GGeennnnaaiioo  ddeellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  iinn  ccuuii  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  èè  
ddiivveennuuttaa  eesseeccuuttiivvaa  aa  nnoorrmmaa  ddii  LLeeggggee..  
  
    22..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iinntteerrvveennggaannoo  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeellll’’aasssseettttoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  oo  qquuaallssiivvoogglliiaa  
vvaarriiaazziioonnee  cchhee  ccoommppoorrttii  llaa  rriiddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  ddeellllee  llooccaalliittàà,,  llee  ccoonnsseegguueennttii  vvaarriiaazziioonnii  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  
mmooddiiffiiccaa  rreeggoollaammeennttaarree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee..  
  
    33..  LLaa  mmaannccaattaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ttaarriiffffee  ccoommppoorrttaa  ll’’aauuttoommaattiiccaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquueellllee  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ll’’aannnnoo  
pprreecceeddeennttee.. 
 

Art. 41 
Entrata in vigore del presente regolamento  



  
    11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  iill  11°°  ggeennnnaaiioo  22000066..  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
Fto CESARINI CLAUDIO 

Il Segretario Generale 
FtoDott. LUCIO LUZZETTI 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 
 
dal ___________________         al ______________________          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
□ In quanto dichiarata immediatamente seguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: ________________ 
 
 
Il Segretario Generale  ( LUCIO LUZZETTI ) 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 LUCIO LUZZETTI 
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