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[[AAlllleeggaattoo  ““AA””]]  
  

DDiisscciipplliinnaarree  ddii  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ZZTTLL  MMaarrzzaammeemmii  ––  CCoommuunnee  ddii  PPaacchhiinnoo  
  
AArrtt..  11    --  DDeeffiinniizziioonnii  

SSii  iinntteennddee  ppeerr::  
aa))  ZZoonnaa  aa  TTrraaffffiiccoo  LLiimmiittaattoo  ((ddii  sseegguuiittoo  aabbbbrreevviiaattaa  ZZTTLL))::  ll’’aarreeaa  iinn  ccuuii  ll''aacccceessssoo  ee  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  vveeiiccoollaarree  
ssoonnoo  lliimmiittaattee  aa  oorree  pprreessttaabbiilliittee  oo  aa  ppaarrttiiccoollaarrii  ccaatteeggoorriiee  ddii  uutteennttii  ee  ddii  vveeiiccoollii  ((aarrtt..  33  cc..11  nn..5544  ddeell  DD..LLggss..  nn..228855  
ddeell  3300//0044//11999922  NNuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa));;  

bb))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  SSoossttiittuuttiivvaa  ddii  CCeerrttiiffiiccaazziioonnii  ((AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee))::  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa  ee  ssoottttoossccrriittttaa  
ddaallll’’iinntteerreessssaattoo,,  pprrooddoottttaa  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmaallii  cceerrttiiffiiccaazziioonnii,,  rreellaattiivvaa  aaggllii  ssttaattii,,  qquuaalliittàà  ppeerrssoonnaallii  ee  ffaattttii  
eelleennccaattii  ddaallll’’aarrtt..  4466  ddeell  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..444455  ((TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa))..  CChhii  ddiicchhiiaarraa  iill  ffaallssoo  ddeeccaaddee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ddaall  bbeenneeffiicciioo  
ootttteennuuttoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  eedd  èè  ssooggggeettttoo  aallllee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  ccooddiiccee  ppeennaallee  ee  ddaallllee  lleeggggii  
ssppeecciiaallii  iinn  mmaatteerriiaa..  
cc))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  SSoossttiittuuttiivvaa  ddii  AAttttoo  ddii  NNoottoorriieettàà::  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa  ee  ssoottttoossccrriittttaa  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo  
ccoonncceerrnneennttee  ssttaattii,,  ffaattttii  oo  qquuaalliittàà  ppeerrssoonnaallii  ((nnoonn  ccoommpprreessii  ttrraa  qquueellllii  pprreevviissttii  ppeerr  ll’’aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee)),,  aanncchhee  ssee  
rreellaattiivvii  aadd  aallttrrii  ssooggggeettttii,,  cchhee  ssiiaannoo  aa  ddiirreettttaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  sstteessssoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4477  ddeell  DD..PP..RR..  
2288//1122//22000000  nn..444455  ((TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  
aammmmiinniissttrraattiivvaa))..  CChhii  ddiicchhiiaarraa  iill  ffaallssoo  ddeeccaaddee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ddaall  bbeenneeffiicciioo  ootttteennuuttoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  eedd  èè  ssooggggeettttoo  aallllee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  ccooddiiccee  ppeennaallee  ee  ddaallllee  lleeggggii  ssppeecciiaallii  iinn  mmaatteerriiaa..  

dd))  PPeerrmmeessssoo  ((PPaassss))  ––  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  iinn  ddeerrooggaa  tteemmppoorraanneeaa  oo  ppeerrmmaanneennttee  aall  ddiivviieettoo  ddii  ttrraannssiittoo  ee//oo  ssoossttaa  
iinn  ZZ..TT..LL..  

ee))  CCoonnttrraasssseeggnnoo  ––  DDooccuummeennttoo  ddaa  eessppoorrrree  nneell  vveeiiccoolloo,,  vvaalliiddoo  ppeerr  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  PPeerrmmeessssoo..  

ff))  RReessiiddeennttee  ––  PPeerrssoonnaa  cchhaa  hhaa  ddiimmoorraa  aannaaggrraaffiiccaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  oo  iinn  aallttrraa  ssttrraaddaa  aallttrriimmeennttii  
iinnaacccceessssiibbiillee  ssee  nnoonn  aattttrraavveerrssoo  llee  ssttrraaddee  ffaacceennttii  ppaarrttee  ddeellllee  ZZTTLL  ddii  MMaarrzzaammeemmii  --  CCoommuunnee  ddii  PPaacchhiinnoo..  

gg))  DDoommiicciilliiaattoo  ––  PPeerrssoonnaa  cchhee  uussuuffrruuiissccee  ddii  llooccaallii  aadd  uussoo  aabbiittaazziioonnee  ((uunniittàà  aabbiittaattiivvaa  aauuttoonnoommaa))..  IIll  ddiirriittttoo  aall  
ppeerrmmeessssoo  ssii  aaccqquuiissiissccee  pprroodduucceennddoo  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  aaffffiittttoo  oo  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  ccoommooddaattoo  dd’’uussoo  ggrraattuuiittoo,,  
rreeggoollaarrmmeennttee  rreeggiissttrraattii;;  

hh))  CCoonnvviivveennttee  ––  PPeerrssoonnaa  cchhee  ccooaabbiittaa  ccoonn  aallttrraa  nneellllaa  sstteessssaa  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree..  IIll  ddiirriittttoo  aall  ppeerrmmeessssoo  ssii  
aaccqquuiissiissccee  pprroodduucceennddoo  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  ccoonnvviivveennzzaa  ee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aavveerr  pprreesseennttaattoo  ddeennuunncciiaa  
aallll’’uuffffiicciioo  TTrriibbuuttii;;  

ii))  NNuucclleeoo  AAbbiittaattiivvoo  ––  GGrruuppppoo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ccooaabbiittaannoo  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  uunniittàà  aabbiittaattiivvaa  aauuttoonnoommaa,,  ppuurr  nnoonn  
aappppaarrtteenneennddoo  aall  mmeeddeessiimmoo  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree;;  

ll))  SSoossttaa  bbrreevvee  ––  SSoossttaa  ddeell  vveeiiccoolloo  ppeerr  1155  mmiinnuuttii..  

AArrtt..  22  --  FFiinnaalliittàà  eedd  aammbbiittii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  

11..  IIll  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree  rreeggoollaa  iill  rriillaasscciioo  ddeeii  ppeerrmmeessssii  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  vveeiiccoollii  nneeii  sseettttoorrii  ddeellllaa  zzoonnaa  aa  
ttrraaffffiiccoo  lliimmiittaattoo,,  ddeellllee  aarreeee  ppeeddoonnaallii  ee  ddeellllee  aarreeee  aassssooggggeettttaattee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  tteelleeccaammeerree  ee//oo  ddeeii  ddiissssuuaassoorrii  
mmoobbiillii  rreettrraattttiillii,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii  ee  ddeelliimmiittaattii  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddii  ggiiuunnttaa  ccoommuunnaallee,,  aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  
pprreevvaalleennzzaa  ppeeddoonnaallee,,  ddeellllaa  qquuaalliittàà  aammbbiieennttaallee  ee  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  vvaalloorree  ssttoorriiccoo--aarrttiissttiiccoo..  

22..  AAii  ffiinnii  ddeellll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree,,  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  eeqquuiippoolllleennttii  aallllaa  pprroopprriieettàà  ddeell  vveeiiccoolloo::    

aa))  iill  ppoosssseessssoo  iinn  ffoorrzzaa  ddii  ccoonnttrraattttoo  ((ddii  lleeaassiinngg,,  ddii  nnoolleeggggiioo,,  aanncchhee  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee,,  ddii  uussuuffrruuttttoo))  

bb))  iill  ppoosssseessssoo  ddii  vveeiiccoolloo  aazziieennddaallee,,  aaffffiiddaattoo  iinn  uussoo  eesscclluussiivvoo  aallll’’aavveennttee  ddiirriittttoo  aall  ppeerrmmeessssoo  ddaallllaa  ddiittttaa  oo  eennttee  
ddaa  ccuuii  ddiippeennddee,,  nneell  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  uunnoo,,  aanncchhee  ssee  ggiiàà  ttiittoollaarree  ddii  aallttrrii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerr  vveeiiccoollii  ddii  
pprroopprriieettàà..    

cc))  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  vveeiiccoolloo  aappppaarrtteenneennttee  aadd  uunn  ppaarreennttee  ffiinnoo  aall  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  iinn  lliinneeaa  ccoollllaatteerraallee  
((ccoommpprreessoo  iill  ccoonniiuuggee  nnoonn  sseeppaarraattoo)),,  aaffffiiddaattoo  iinn  uussoo  eesscclluussiivvoo,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  iill  rriicchhiieeddeennttee  nnoonn  ssiiaa  
pprroopprriieettaarriioo  ddii  aallttrrii  aauuttoovveeiiccoollii  oo  nnoonn  ssiiaa  ttiittoollaarree  ddii  aallttrrii  ppeerrmmeessssii..  
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33..  II  mmoottoovveeiiccoollii  ee  ii  cciicclloommoottoorrii,,  ccoossìì  ccoommee  ddeeffiinniittii  ddaaggllii  aarrtttt..  5522  ee  5533  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  ((ddeeccrreettoo  
lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855)),,  ssoonnoo  eeqquuiippaarraattii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree,,  aaggllii  
aauuttoovveeiiccoollii..  

44..  II  vveeiiccoollii  aa  ttrraazziioonnee  aanniimmaallee  eedd  ii  vveelloocciippeeddii  ((bbiicciicclleettttee)),,  ccoossìì  ccoommee  ddeeffiinniittii  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  4499  ee  5500  ddeell  CCooddiiccee  
ddeellllaa  SSttrraaddaa  ((ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855)),,  ssoonnoo  aauuttoorriizzzzaattii  aa  ttrraannssiittaarree  nneellllaa  ZZTTLL  sseennzzaa  rriillaasscciioo  
ddii  aallccuunn  ppeerrmmeessssoo..  AAii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  aanniimmaallii  ee//oo  ddii  vveeiiccoollii  aa  ttrraazziioonnee  aanniimmaallee,,  èè  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  ddii  pprroovvvveeddeerree  
ppeerrssoonnaallmmeennttee  aallllaa  rriimmoozziioonnee  iimmmmeeddiiaattaa  eedd  aall  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  oorrddiinnaarriiee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iiggiieennee  ee  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  
ssttrraaddaa  oovvvveerroo  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  eessccrreezziioonnee  aall  ssuuoolloo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aanniimmaallee  
ccoonnddoottttoo..  II  ttrraassggrreessssoorrii  ssaarraannnnoo  ssaannzziioonnaattii  ee  aa  tteerrmmiinnii  ddii  lleeggggee  ee  ll’’eennttee  pprroovvvveeddeerràà  aall  rreeccuuppeerroo  ccooaattttiivvoo  ddeellllee  
eevveennttuuaallii  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ppeerr  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  lluuoogghhii..          

AArrtt..  33  --  CCoonnddiizziioonnii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  aacccceessssoo  ee  ssoossttaa  

11..  LL’’aacccceessssoo  aallllee  ZZoonnee  aa  TTrraaffffiiccoo  LLiimmiittaattoo  ee  nneellllee  ssttrraaddee  ssoottttooppoossttee  aa  ddiivviieettoo  ddii  ttrraannssiittoo  aaii  vveeiiccoollii  nnoonn  aaddiibbiittii  aa  
ttrraassppoorrttoo  ddii  ppeerrssoonnee,,  èè  ccoonnsseennttiittoo  uunniiccaammeennttee  aaii  ssooggggeettttii  eedd  aaii  vveeiiccoollii  mmuunniittii  ddii  aappppoossiittoo  ppeerrmmeessssoo  ((PPaassss))..  

22..  IIll  ppeerrmmeessssoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  ddii  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa..    

33..  IIll  ttrraannssiittoo  ee  llaa  ssoossttaa  iinn  ZZTTLL  aaii  ttiittoollaarrii  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo,,  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  uunniiccaammeennttee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  
sseeggnnaalleettiiccaa  vveerrttiiccaallee  eedd  oorriizzzzoonnttaallee  vviiggeennttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  sstteessssaa..  

44..  LL’’aacccceessssoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL,,  iinn  oorrddiinnee  aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  ooppeerraattiivvee  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  aattttiivviittàà  ddeellllaa  
sstteessssaa,,  èè  ccoonnsseennttiittoo  uunniiccaammeennttee  aaii  ssooggggeettttii  eedd  aaii  vveeiiccoollii  mmuunniittii  ddii  aappppoossiittoo  ppeerrmmeessssoo  ((PPaassss))..    

55..  IIll  ppeerrmmeessssoo  ddii  nnoorrmmaa  èè  ccoorrrreellaattoo  aaii  vveeiiccoollii  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  nnuummeerroo  ddii  ttaarrggaa  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  
ccoonnttrraasssseeggnnoo  iinnvvaalliiddii  cchhee  èè  nnoommiinnaallee..  PPeerr  aallccuunnee  ttiippoollooggiiee  ddii  ppeerrmmeessssoo  aallll’’aavveennttee  ddiirriittttoo  ppoottrràà  eesssseerree  
rriillaasscciiaattoo  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ssuu  ppiiùù  vveeiiccoollii  llee  ccuuii  ttaarrgghhee  ((mmaaxx  dduuee))  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoommuunniiccaattee  
aallll’’aattttoo  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  sstteessssoo..    

66..  PPeerr  aallccuunnee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ppeerrmmeessssoo  iill  ttrraannssiittoo  ppuuòò  eesssseerree  vviinnccoollaattoo  aall  rriissppeettttoo  ddii  ppeerrccoorrssii  oobbbblliiggaattii  ee  ddeellllaa  
ssoossttaa  ssoolloo  iinn  aallccuunnee  vviiee,,  sseemmpprree  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ddii  sseeggnnaalleettiiccaa..  

77..  IIll  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunnaa  ttaarriiffffaa,,  ssaallvvoo  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ssttaabbiilliittoo  
ddiivveerrssaammeennttee  ppeerr  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  ((ggrraattuuiittàà,,  ppaaggaammeennttoo  ssoollee  ssppeessee  aammmmiinniissttrraattiivvee,,  eecccc……))..  

88..  NNeellllee  ZZoonnee  aa  TTrraaffffiiccoo  LLiimmiittaattoo,,  ddii  nnoorrmmaa,,  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ssoossttaa..  LLaa  ssoossttaa  aauuttoorriizzzzaattaa  iinn  ddeerrooggaa  
tteemmppoorraanneeaa  ppeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  eessiiggeennzzee  ((eess::CCaarriiccoo  ee  SSccaarriiccoo,,  ttrraassllooccoo  eecccc..))  ddeevvee  aavvvveenniirree  nneeggllii  ssppaazzii  ccoonnsseennttiittii  ee  
nneellllee  oorree  ccoonnsseennttiittee..  II  ppoosssseessssoorrii  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoollooggiiaa  ddii  ppeerrmmeessssoo,,  nneellllee  ssoollee  ffaassccee  oorraarriiee  dduurraannttee  llee  qquuaallii  
nnoonn  èè  vviiggeennttee  llaa  lliimmiittaazziioonnee  aallllaa  cciirrccoollaazziioonnee,,  ppoossssoonnoo  ssoossttaarree,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ccoonn  ll’’oobbbblliiggoo  ddeell  ddiissccoo  
oorraarriioo  ssee  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  sseeggnnaalleettiiccaa..  

99..  PPeerr  ddeetteerrmmiinnaattee  ppaarrttiiccoollaarrii  ccaatteeggoorriiee  ddii  vveeiiccoollii  aauuttoorriizzzzaattii  aallll’’aacccceessssoo,,  aallttrriimmeennttii  rriiccoonnoosscciibbiillii  ((aammbbuullaannzzee,,  
ttaaxxii,,  aauuttoobbuuss,,  vveeiiccoollii  ddii  FFoorrzzee  ddii  PPoolliizziiaa,,  ddeellllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  ddii  EEnnttii  ppuubbbblliiccii  oo  eesseerrcceennttii  ffuunnzziioonnii  
ppuubbbblliicchhee,,  eecccc..)),,  nnoonn  èè  pprreevviissttoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo..  NNeellllaa  ZZTTLL  aassssooggggeettttaattaa  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’aacccceessssoo  
mmeeddiiaannttee  tteelleeccaammeerree,,  llee  ttaarrgghhee  ddeeii  vveeiiccoollii  ssoopprraa  mmeennzziioonnaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnsseerriittee  nneellllaa  lliissttaa  bbiiaannccaa  ddeell  
pprrooggrraammmmaa  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeeii  vveeiiccoollii  iinn  ttrraannssiittoo  ttrraannnnee  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  ll’’oorrddiinnaannzzaa  nnee  vviieettii  eesspprreessssaammeennttee  
ll’’aacccceessssoo..  

1100..  LLee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo  rriicchhiieessttii  ddaa  pprriivvaattii  ddaa  aattttuuaarrssii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL,,  aalllloorrqquuaannddoo  aattttiivvaa,,  
ssoonnoo  aammmmeessssee  uunniiccaammeennttee  nneeggllii  ssttaallllii  aappppoossiittaammeennttee  aaddiibbiittii  aa  ttaallee  ssccooppoo,,  ddaallllee  oorree  1188,,0000  aallllee  oorree  1199..0000  ddii  
ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii..  

SSoonnoo  eesseennttaattii  ii  mmeeddiiccii  iinn  vviissiittaa  ddoommiicciilliiaarree  uurrggeennttee  aa  ppaazziieennttii  rreessiiddeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL..  

AArrtt..  44  --  MMooddaalliittàà  ddii  rriillaasscciioo  ee  rriinnnnoovvoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  

11..  PPeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeeii  ccoonnttrraasssseeggnnii,,  ggllii  aavveennttii  ddiirriittttoo  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree,,  aaggllii  uuffffiiccii  pprreeppoossttii,,  aappppoossiittaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo  cchhee  aatttteessttii  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaall  pprreesseennttee  ddiissppoossiittiivvoo,,  iinn  
ccaarrttaa  sseemmpplliiccee,,  sseeccoonnddoo  llaa  mmoodduulliissttiiccaa  pprreeddiissppoossttaa  ddaaggllii  sstteessssii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  aall  rriillaasscciioo..  
22..  TTuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  rriicchhiieessttii  aa  ccoorrrreeddoo  ddii  iissttaannzzaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aauuttoocceerrttiiffiiccaattii  qquuaalloorraa  rriieennttrriinnoo  nneellll’’eelleennccoo  
ddeeii  ddooccuummeennttii  aauuttoocceerrttiiffiiccaabbiillii  aaii  sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455..  IInn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  ggllii  sstteessssii  ddooccuummeennttii  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattii  iinn  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa..  
33..  OOggnnii  ttiippoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ccoonnsseennttee  mmooddaalliittàà  ddiiffffeerreennttii  ddii  aacccceessssoo,,  ttrraannssiittoo  ee  ssoossttaa,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllee  
ssppeecciiffiicchhee  OOrrddiinnaannzzee  ddii  ““DDiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  nneellllee  ZZTTLL””..  
44..  EEvveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  ddii  rriillaasscciioo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneellll’’eelleennccoo  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  pprreevviissttee  ddaall  
pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ssoottttooppoossttee  aall  vvaagglliioo  ddeell  CCoommaannddoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee..  NNeell  ccaassoo  ddii  
eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  iill  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppoottrràà  eesssseerree  rriillaasscciiaattoo,,  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddeell  CCoommaannddaannttee  ddeellllaa  
PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ee//oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo..  AAllllaa  ffiinnee  ddii  ooggnnii  aannnnoo  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  ppeerrmmeessssoo  aaccccoorrddaattee  iinn  ddeerrooggaa,,    
ccoossttiittuuiirraannnnoo  pprrooppoossttaa  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  GGiiuunnttaallee  ddii  mmooddiiffiiccaa  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee    
DDiisscciipplliinnaarree..  
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55..  SSuu  ooggnnii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  aall  mmaassssiimmoo  22  nnuummeerrii  ddii  ttaarrggaa..    
66..  SSuull  rreettrroo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ssoonnoo  rriippoorrttaattee  llee  aavvvveerrtteennzzee  ee  llaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo..  
77..  LL’’UUffffiicciioo  pprroovvvveeddee  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ppeerriiooddiiccaa  ddeellllaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  cchhee  hhaannnnoo  ggeenneerraattoo  iill  rriillaasscciioo  ddeeii  
ccoonnttrraasssseeggnnii,,  ddiissaabbiilliittaannddoo  dd’’uuffffiicciioo  ii  ppeerrmmeessssoo  iinntteessttaattii  aa  ppeerrssoonnee  nnoonn  ppiiùù  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmeeddeessiimmii..  
NNeessssuunnaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  èè  ddoovvuuttaa  aaii  ttiittoollaarrii  iinn  ccaassoo  ddii  ccaanncceellllaazziioonnee..  
88..  OOggnnii  ccoonnttrraasssseeggnnoo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  ppeerr  ddiissaabbiillii,,  èè  vvaalliiddoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssoollaarree  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  vviieennee  
pprroorrooggaattoo  aannnnuuaallmmeennttee  ddiieettrroo  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  aatttteessttaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa  22  ee  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo  
aatttteessttaannttee  iill  ppeerrdduurraarree  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ddaattoo  lluuooggoo  aall  rriillaasscciioo..  NNeellll’’iippootteessii  ddii  ppeerrddiittaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  oo  
ddii  oommeessssoo  ppaaggaammeennttoo  eennttrroo  llaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ii  nnuummeerrii  ddii  ttaarrggaa  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  vveerrrraannnnoo  ccaanncceellllaattii  
ddaallll’’aarrcchhiivviioo  ccoonn  oobbbblliiggoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’iinntteessttaattaarriioo,,  ddii  iimmmmeeddiiaattaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ddooccuummeennttoo..  
99..  IIll  ttiittoollaarree  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  tteennuuttoo  aadd  eeffffeettttuuaarree  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  nnoorrmmaa  eennttrroo  iill  3300  GGiiuuggnnoo  ddeellll’’aannnnoo  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo,,  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  iinn  eessssoo  rriippoorrttaattii..  
1100..  TTrraassccoorrssoo  iill  tteerrmmiinnee  iinnddiiccaattoo,,  iill  ttiittoollaarree  ppoottrràà  ootttteenneerree  iill  rriinnnnoovvoo  aannnnuuaallee  ddeelllloo  sstteessssoo  eeffffeettttuuaannddoo,,  iinn  
qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ssuucccceessssiivvoo,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerroo  aammmmoonnttaarree  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  aannnnuuaa  ssttaabbiilliittaa,,  iill  vveerrssaammeennttoo  
ddeellllee  ssppeessee  ddii  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ppeerrddeennddoo  ttuuttttaavviiaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  ffaarr  vvaalleerree  llaa  rreettrrooaattttiivviittàà  ddii  vvaalliiddiittàà  ddeell  ppeerrmmeessssoo  
mmeeddeessiimmoo;;  

AArrtt..  55  --  MMooddiiffiicchhee  oo  ssoossttiittuuzziioonnii  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  

11..  EEvveennttuuaallii  mmooddiiffiicchhee  ee//oo  ccaammbbii  ddii  ttaarrggaa  ssuuii  ccoonnttrraasssseeggnnii  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ssoonnoo  ddaa  rriicchhiieeddeerree  
mmeeddiiaannttee  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellll’’aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  pprreevviiaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ddaa  ssoossttiittuuiirree  ee  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ccaarrttaa  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  ccoonn  ii  nnuuoovvii  ddaattii  ddaa  aaggggiioorrnnaarree..  

22..  NNeell  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà  ddii  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  vveeiiccoolloo  mmuunniittoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ccoonn  uunn  aallttrroo  ppeerr  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  
ddeelllloo  sstteessssoo  ccaauussaa  ddaannnneeggggiiaammeennttoo,,  rriiccoovveerroo  iinn  ooffffiicciinnaa  mmeeccccaanniiccaa  eecccc....  èè  ppoossssiibbiillee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriillaasscciioo  ddii  uunn  
ppeerrmmeessssoo  tteemmppoorraanneeoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellll’’aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  pprreevviiaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  
iinn  ddoottaazziioonnee  cchhee  ssaarràà  rreessttiittuuiittoo  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddii  qquueelllloo  tteemmppoorraanneeoo  oo  aallllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeelllloo  sstteessssoo  ssee  iinn  aannttiicciippoo  
rriissppeettttoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa..  

33..  NNeeii  ccaassii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  11  ee  22  pprreecceeddeennttii,,  llaa  rriicchhiieessttaa  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  aanncchhee  vviiaa  ffaaxx  oo  ppoossttaa  
eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  aallllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee,,  ccoonn  oobbbblliiggoo  ddii  pprreesseennttaarrssii  eennttrroo  llee  4488  oorree  ssuucccceessssiivvee..  

44..  IInn  ccaassoo  ddii  ddeetteerriioorraammeennttoo,,  cchhee  nnee  aalltteerrii  llaa  lleeggggiibbiilliittàà  oo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  iill  ttiittoollaarree  èè  tteennuuttoo  aa  rreessttiittuuiirree  iill  
ccoonnttrraasssseeggnnoo  aallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  ee  aa  rriicchhiieeddeerrnnee  iill  dduupplliiccaattoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellll’’aappppoossiittaa  
mmoodduulliissttiiccaa..  

55..  IIll  rriillaasscciioo  ddii  dduupplliiccaattoo  oo  nnuuoovvoo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aa  sseegguuiittoo  ddii  mmooddiiffiiccaa  oo  ssoossttiittuuzziioonnee  vveeiiccoolloo,,  èè  ssooggggeettttoo  aallllaa  
ccoonnsseeggnnaa  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  rriillaasscciiaattoo,,  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  ccaarrttaa  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  ccaassoo  ddii  
ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  vveeiiccoolloo  ee  iinn  ttuuttttii  ii  ccaassii  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa,,  ssee  ddoovvuuttii..  

66..  EE’’  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ddii  eessppoossiizziioonnee  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnii  nnoonn  
oorriiggiinnaallii  oo  ccoonnttrraaffffaattttii..  

AArrtt..  66  --  UUttiilliizzzzoo  ddeell  ppeerrmmeessssoo    

11..  IIll  ppeerrmmeessssoo  èè  vvaalliiddoo  mmeeddiiaannttee  eessppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aabbiittaaccoolloo  ddeell  vveeiiccoolloo,,  ssuull  
ppaarraabbrreezzzzaa  oo  ssuull  ccrruussccoottttoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  rreennddeerrlloo  bbeenn  vviissiibbiillee  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaabbiillee  
ddaaggllii  aaddddeettttii  aall  ccoonnttrroolllloo..  

22..  IInn  ttuuttttii  ii  ccaassii  ddii  ppeerrmmeessssoo  ssooggggeettttoo  aa  lliimmiittaazziioonnee  oorraarriiaa  ddeellllaa  ssoossttaa,,  vvii  èè  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eessppoorrrree  iill  ddiissccoo  oorraarriioo,,  
ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  cchhiiaarraa  ddeellll’’oorraa  ddii  iinniizziioo  ssoossttaa,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aabbiittaaccoolloo  ddeell  vveeiiccoolloo,,  ssuull  ppaarraabbrreezzzzaa  oo  ssuull  
ccrruussccoottttoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  rreennddeerrlloo  vviissiibbiillee  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaabbiillee  ddaaggllii  aaddddeettttii  aall  ccoonnttrroolllloo..  
33..  SSoonnoo  eesseennttaattii  ddaallll’’eessppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ii  ttiittoollaarrii  ddii  ppeerrmmeessssoo  ppeerr  ii  vveeiiccoollii  cchhee  nnoonn  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  
cchhiiuussuurraa  aa  cchhiiaavvee  ddeellll’’aabbiittaaccoolloo  ((eess..  mmoottoocciiccllii,,  cciicclloommoottoorrii  eecccc……))  eedd  ii  ttiittoollaarrii  ddii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ssoolloo  ttrraannssiittoo..  

44..  IInn  ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  nnoonn  èè  iimmppoossttoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eessppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo,,  lloo  sstteessssoo  ddeevvee  eesssseerree  iinn  ooggnnii  
ccaassoo  eessiibbiittoo  aa  rriicchhiieessttaa  ddeeggllii  aaggeennttii  aaddddeettttii  aall  ccoonnttrroolllloo..  

55..  II  ttiittoollaarrii  ddeeii  ppeerrmmeessssoo  ssoonnoo  tteennuuttii  aall  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ttrraassccrriittttee  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo..  

66..  IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  aavvrràà  aallccuunnaa  vvaalliiddiittàà  ssee  eessppoossttoo  ssuu  aallttrrii  vveeiiccoollii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  aauuttoorriizzzzaattii..  

77..  II  ccoonnttrraasssseeggnnii  ddeeccaadduuttii  ((ccuuii  iill  ttiittoollaarree  aabbbbiiaa  ppeerrssoo  ddiirriittttoo))  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriiccoonnsseeggnnaattii  aallll’’uuffffiicciioo..  

AArrtt..  77  --  FFuurrttoo  oo  ssmmaarrrriimmeennttoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  

11..  IInn  ccaassoo  ddii  ffuurrttoo  oo  ssmmaarrrriimmeennttoo,,  iill  ttiittoollaarree  oo  ll’’aasssseeggnnaattaarriioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  oo  ddeellllaa  tteesssseerraa//rraaddiiooccoommaannddoo  
ddoovvrràà  pprreesseennttaarree,,  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  dduupplliiccaattoo,,  ddeennuunncciiaa  pprreessssoo  iill  CCoommaannddoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  

22..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  aanncchhee  sseennzzaa  ll’’iinntteerreessssee  aall  dduupplliiccaattoo,,  iill  ttiittoollaarree  oo  ll’’aasssseeggnnaattaarriioo  ssaarraannnnoo  tteennuuttii  aa  ccoommuunniiccaarree  iill  
ffuurrttoo  oo  lloo  ssmmaarrrriimmeennttoo  pprreessssoo  iill  CCoommaannddoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  oo  aadd  aallttrraa  AAuuttoorriittàà  ddii  PPuubbbblliiccaa  SSiiccuurreezzzzaa  ee  
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aallll’’UUffffiicciioo  CCoommuunnaallee  pprreeppoossttoo  aall  rriillaasscciioo,,  ppeerrcchhéé  pprroovvvveeddaa  aallll’’iimmmmeeddiiaattaa  ddiissaattttiivvaazziioonnee  ddeellllaa  pprreecceeddeennttee  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

AArrttiiccoolloo  88  --  IIppootteessii  ddii  aacccceessssoo    
11..  SSuussssiissttoonnoo  qquuaattttrroo  iippootteessii  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  ddii  vveeiiccoollii  nneellllaa  ZZTTLL  ccoommee  ssoottttoo  eelleennccaattii::  

aa))  PPeerrmmeessssoo  ccoonn  CCoonnttrraasssseeggnnii  ppeerrmmaanneennttii;;  

bb))  PPeerrmmeessssoo  ccoonn  CCoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii;;  

cc))  AAcccceessssoo  mmoommeennttaanneeoo  ccoonn  ssuucccceessssiivvaa  RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee;;  

dd))  LLiibbeerroo  AAcccceessssoo;;  

AArrttiiccoolloo  99  --  CCOONNTTRRAASSSSEEGGNNII  PPEERRMMAANNEENNTTII  ––  GGeenneerraalliittàà  

11..  SSoonnoo  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerrmmaanneennttii  qquueellllii  aavveennttii  uunnaa  vvaalliiddiittàà  aannnnuuaallee,,  ccoonn  ssccaaddeennzzaa  ccoommuunnqquuee  aall  3311  
ddiicceemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  ddii  rriillaasscciioo,,  rriinnnnoovvaabbiillii  aanncchhee  ccoonn  ccoommuunniiccaazziioonnee  ffaaxx  oo  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ssee  
aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallllaa  pprreessccrriittttaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  oo  aattttrraavveerrssoo  rriicchhiieessttaa  ssccrriittttaa,,  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ppeerrssiisstteennzzaa  
ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii..  FFaannnnoo  eecccceezziioonnee  ii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerr  ddiissaabbiillii  ddiisscciipplliinnaattii  ddaall  RReeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ee  
ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  ((aarrtt..  338811  DDPPRR  1166..1122..11999922,,  nn..  449955))..  

AArrttiiccoolloo  1100  --  TTiittoollaarree  ddii  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  
FFiinnaalliittàà::  

11..  TTrraannssiittoo  aauuttoorriizzzzaattoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  ssuull  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’aarreeaa  pprriivvaattaa,,  oovvvveerroo  iill  
vvaannoo  ddii  rriimmeessssaa  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo,,  pprreecclluussaa  ooggnnii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa..  
22..  EE’’  ccoonncceessssaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeelllloo  sstteessssoo  ppoossttoo  aauuttoo,,  aa  rroottaazziioonnee,,  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  22  ((dduuee))  vveeiiccoollii,,  
ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  ttiittoollaarree  oo  ddii  ccoommppoonneennttii  iill  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo  ddeell  ttiittoollaarree  ddeell  rriiccoovveerroo..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  EEsssseerree  rreessiiddeennttii  iinn  llooccaalliittàà  MMaarrzzaammeemmii,,  FFrraazziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  PPaacchhiinnoo  ((SSRR));;  

bb))  AAvveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn’’aarreeaa  pprriivvaattaa,,  oovvvveerroo  uunn  vvaannoo  ddii  rriimmeessssaa  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo..  LLaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddiissppoonniibbiillee  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ddeevvee  eesssseerree  ddii  mm..  11,,0000  xx  22,,0000  ppeerr  cciicclloommoottoorrii  oo  mmoottoocciiccllii  ee  ddii  mm..  22,,0000  xx  
55,,0000  ppeerr  aauuttoovveeiiccoollii..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  NNeell  ccaassoo  ddii  vvaannii  aaddiibbiittii  aa  rriimmeessssaa  ee  ddii  aarreeee  pprriivvaattee,,  ll’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprroodduurrrree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  
aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ddaa  ccuuii  rriissuullttii  llaa  eeffffeettttiivvaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ((pprroopprriieettàà,,  llooccaazziioonnee  oo  ccoommooddaattoo  dd’’uussoo))  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo,,  
aalllleeggaannddoo  aanncchhee  llaa  ppllaanniimmeettrriiaa  ccoonn  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ttooppoonnoommaassttiiccaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo,,  ssoottttoossccrriittttaa,,  nneell  ccaassoo  ddii  
ssppaazzii  ccoommuunnii,,  ddaallll’’aammmmiinniissttrraattoorree  ddeelllloo  ssttaabbiillee  oo  ddaa  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii,,  oovvvveerroo  ii  tteerrzzii  aavveennttii  ttiittoolloo..  LL’’uuffffiicciioo  rriillaasscceerràà  
uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  ooggnnii  ppoossttoo  aauuttoo  ddiissppoonniibbiillee..  

22..  NNeell  ccaassoo  ddii  ggaarraaggee  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aabbbboonnaammeennttoo  mmeennssiillee  oo  aannnnuuaallee  ii  ccoonnttrraasssseeggnnii  
vveennggoonnoo  rriillaasscciiaattii  aall  ttiittoollaarree  ddeell  ggaarraaggee..  IIll  ttiittoollaarree  ddeell  ggaarraaggee  ddeevvee  ttrraassmmeetttteerree  aallll’’UUffffiicciioo  eennttrroo  iill  3311  ggeennnnaaiioo  
ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ddaallllaa  qquuaallee  rriissuullttii  iill  nnuummeerroo  ddeeii  ppoossttii  aauuttoo  
ddiissppoonniibbiillii  ee  ll’’eelleennccoo  ddeeggllii  aabbbboonnaattii  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ee  ddeell  nnuummeerroo  ddii  ttaarrggaa  ddeeggllii  
aauuttoovveeiiccoollii  ddaaggllii  sstteessssii  uuttiilliizzzzaattii..  IIll  ttiittoollaarree  ddeevvee  aallttrreessìì  ffoorrnniirree  tteemmppeessttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee,,  
cceessssaazziioonnee,,  ssoossppeennssiioonnee  ddeeggllii  aabbbboonnaammeennttii  iinnddiiccaannddoo  ii  ddaattii  ddeeii  pprreecceeddeennttii  ee  nnuuoovvii  uuttiilliizzzzaattoorrii..  

33..  IIll  ttiittoollaarree  ddeell  ggaarraaggee  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  iinnoollttrree  ccoonnsseennttiirree  llaa  ssoossttaa  oorraarriiaa  ddeeii  cclliieennttii,,  mmeeddiiaannttee  
aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ttaarriiffffaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  aappppoossiittii  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaall  
ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  1133..  

AArrttiiccoolloo  1111  --  TTiittoollaarrii  ddii  ppoossttoo  aauuttoo  ssiittoo  iinn  zzoonnee  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ccoonnffiinnee  ccoonn  llaa  ZZTTLL    
FFiinnaalliittàà::  

11..  CCoonnsseennttiirree  iill  ttrraannssiittoo  aaii  ppoosssseessssoorrii  ddii  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa  nneellllee  ssttrraaddee  aallttrriimmeennttii  iinnaacccceessssiibbiillii,,  ssee  nnoonn  
aattttrraavveerrssoo  llee  ssttrraaddee  ffaacceennttii  ppaarrttee  ddeellllee  ZZTTLL  ddeell  CCoommuunnee  ddii  PPaacchhiinnoo  ––  FFrraazziioonnee  ddii  MMaarrzzaammeemmii..  

RReeqquuiissiittii::  

11..  PPoosssseessssoo  ddii  uunn  ppoossttoo  aauuttoo  nneellllee  ssttrraaddee  iinnddiivviidduuaattee  nneellll’’OOrrddiinnaannzzaa  DDiirriiggeennzziiaallee  rreellaattiivvaa  aallllaa  ““DDiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  
ZZoonnaa  aa  TTrraaffffiiccoo  LLiimmiittaattoo””  qquuaallii  iinnaacccceessssiibbiillii  ccoonn  llaa  nnoorrmmaallee  vviiaabbiilliittàà..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  II  rreessiiddeennttii,,  ii  ddoommiicciilliiaattii,,  ggllii  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii  eedd  ii  lliibbeerrii  pprrooffeessssiioonniissttii  cchhee  aabbiittaannoo  oo  hhaannnnoo  sseeddee  ddeellllaa  
pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  nneellllee  vviiee  ccoonnssiiddeerraattee  lliimmiittrrooffee  aallllaa  ZZTTLL,,  ccoommee  iinnddiivviidduuaattee  nneellll’’OOrrddiinnaannzzaa  DDiirriiggeennzziiaallee  vviiggeennttee  
rreellaattiivvaa  aallllaa  ““DDiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  ZZoonnaa  aa  TTrraaffffiiccoo  LLiimmiittaattoo””,,  qquuaallii  iinnaacccceessssiibbiillii  ccoonn  llaa  nnoorrmmaallee  vviiaabbiilliittàà,,  ppoossssoonnoo  
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rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  ddii  ttrraannssiittoo  aallllee  sstteessssee  ccoonnddiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ii  ttiittoollaarrii  ddii  
ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL..    

AArrttiiccoolloo  1122  --  RReessiiddeennttii  aannaaggrraaffiiccii  iinn  ZZTTLL  pprriivvii  ddii  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa    
FFiinnaalliittàà::  

11..  TTrraannssiittoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  iill  lluuooggoo  ddii  aabbiittaazziioonnee  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ssoossttaa  bbrreevvee  ((1155  mmiinnuuttii  ccoonn  oobbbblliiggoo  ddii  eessppoossiizziioonnee  ddiissccoo  oorraarriioo))  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  vviiggeennzzaa  
ddeellllaa  ZZTTLL..  
22..  IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo,,  bbeennssìì  ccoonnsseennttee  ddii  ffrruuiirree  ddeeggllii  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  
iinnddiiccaattii  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  sstteessssoo  ee  rreeaalliizzzzaattii  ssuu  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa  ffuuoorrii  ddaallllaa  ZZTTLL,,  ffiinnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo  ddeellllaa  
ddiissppoonniibbiilliittàà,,  nneellllee  ssoollee  ffaassccee  oorraarriiee  nneellllee  qquuaallii  èè  vviiggeennttee  llaa  lliimmiittaazziioonnee  aallllaa  cciirrccoollaazziioonnee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  
nnoorrmmee  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  oovvee  ppeerrmmeessssoo  ddaallllaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee..  
33..  EE’’  ccoonncceessssaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nneellllee  aarreeee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  aa  rroottaazziioonnee  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  
ddii  22  ((dduuee))  vveeiiccoollii,,  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  ttiittoollaarree  oo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  iill  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo  ddeell  ttiittoollaarree  ddeell  rriiccoovveerroo..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  

aa))  eesssseerree  rreessiiddeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  

bb))  nnoonn  aavveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  rriisseerrvvaattoo  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprroodduurrrree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  cchhee  aatttteessttii::  
aa))  llaa  rreessiiddeennzzaa  ee  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo;;  
bb))  llaa  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  uunn  ggaarraaggee  pprriivvaattoo  oo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  
cc))  llaa  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa  oo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ddeessttiinnaattaa  aa  ppaarrcchheeggggiioo  aallll’’iinntteerrnnoo  
ddeellllaa  ZZTTLL;;  
dd))  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellll’’aauuttoovveeiiccoolloo  uuttiilliizzzzaattoo  ddaa  sséé  sstteessssoo  iinn  mmooddoo  eesscclluussiivvoo  ee//oo  ddaaii  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  
aabbiittaattiivvoo;;  
ee))  llaa  ttaarrggaa  ddeellll’’eevveennttuuaallee  sseeccoonnddoo  vveeiiccoolloo  ddaa  iinnsseerriirree  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  llaa  rroottaazziioonnee  ssuull  ppoossttoo  aauuttoo  
ffuuoorrii  ddaallllaa  ZZTTLL;;  
ff))  ddii  nnoonn  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aallttrrii  ccoonnttrraasssseeggnnii  rriillaasscciiaattii  aa  sséé  oo  aadd  aallttrrii  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo..  

22..  GGllii  ssppaazzii  iinnddiivviidduuaattii  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aa  ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo  oodd  oonneerroossoo..  

33..  LL’’UUffffiicciioo  rriillaasscciiaa  uunn  ssoolloo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  ooggnnii  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo..  

44..  PPeerr  llaa  ssoossttaa  bbrreevvee  ddeeii  rreessiiddeennttii  aannaaggrraaffiiccii  iinn  ZZTTLL  pprriivvii  ddii  ppoossttoo  aauuttoo  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa,,  ll’’UUffffiicciioo  ppuuòò  rriillaasscciiaarree  
uunn  uulltteerriioorree  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  ooggnnii  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo..  IIll  nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnii  rriillaasscciiaattii  ppeerr  lloo  
sstteessssoo  nnuucclleeoo  aabbiittaattiivvoo  nnoonn  ppuuòò,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aall  nnuummeerroo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ttiittoollaarrii  ddii  ppaatteennttee  
ddii  gguuiiddaa..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nneessssuunn  ccoommppoonneennttee  ssiiaa  ttiittoollaarree  ddii  ppaatteennttee  ddii  gguuiiddaa  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà,,  ppoottrràà  eesssseerree  
rriillaasscciiaattoo  uunn  ssoolloo  ccoonnttrraasssseeggnnoo..  

AArrttiiccoolloo  1133  --  CCOONNTTRRAASSSSEEGGNNII  TTEEMMPPOORRAANNEEII  ––  GGeenneerraalliittàà  

11..  SSoonnoo  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  qquueellllii  ccoonn  vvaalliiddiittàà  mmaassssiimmaa  ddii  1100  ((ddiieeccii))  oorree..  

22..  SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  aanncchhee  qquueellllii  aavveennttii  uunnaa  vvaalliiddiittàà  ddaa  11  ((uunnoo))  aa  3300  ((ttrreennttaa))  
ggiioorrnnii,,  pprreevviioo  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  aammmmiinniissttrraattiivvee  ee  ddii  uunnaa  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  oo  ddeellllee  ssoollee  ssppeessee  
aammmmiinniissttrraattiivvee  ssee  iill  vveeiiccoolloo  ssoossttaa  iinn  aarreeaa  pprriivvaattaa..  
LL’’aacccceessssoo  aallllaa  ZZTTLL  ssaarràà  iinn  ttaall  ccaassoo  vviinnccoollaattoo  aall  vvaarrccoo  oo  aaii  vvaarrcchhii  iinnddiiccaattii  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo..  

33..  SSoonnoo  iinnoollttrree  ccoonnssiiddeerraattii  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  aanncchhee  qquueellllii  aavveennttii  uunnaa  vvaalliiddiittàà  ssuuppeerriioorree  aa  uunn  mmeessee  ee  
ccoommuunnqquuee  ccoonn  ssccaaddeennzzaa  mmaassssiimmaa  aall  3300  SSeetttteemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  ddii  rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo..  TTaallii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ssoonnoo  
rriillaasscciiaattii  ssoollaammeennttee  ssee  ccoorrrreellaattii  aadd  uunn’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ccoonncceessssiioonnee  oo  DD..II..AA..  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  
aarreeaa  ddii  ccaannttiieerree  oo  aarreeaa  pprriivvaattaa  rriicceettttiivvaa  aanncchhee  ddeell  vveeiiccoolloo,,  aall  ccoossttoo  ddeellllee  ssoollee  ssppeessee  aammmmiinniissttrraattiivvee..  PPeerr  llaa  
sstteessssaa  aarreeaa  ddii  ccaannttiieerree  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii  ppeerrmmeessssoo  aanncchhee  aallllee  ddiittttee  ffoorrnniittrriiccii  ddii  sseerrvviizzii  aattttiinneennttii  aall  
ccaannttiieerree  ((eess..::  ffaalleeggnnaammii,,  eelleettttrriicciissttii,,  iiddrraauulliiccii,,  eecccc……))  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  llaa  rriicchhiieessttaa  ssiiaa  pprreesseennttaattaa  ddaall  ttiittoollaarree  
ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ccoonn  iinnddiiccaattoo  iill  ppeerriiooddoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ddiittttaa..  II  vveeiiccoollii  
ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinntteessttaattii  aallllee  ddiittttee  ee  ll’’aacccceessssoo  aallllaa  ZZTTLL  ssaarràà,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  vviinnccoollaattoo  aall  vvaarrccoo  oo  aaii  vvaarrcchhii  iinnddiiccaattii  
nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo..  

MMooddaalliittàà  ee  tteerrmmiinnii  ddii  RRiillaasscciioo::  

11..  II  pprreeddeettttii  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..1133,,  ssoonnoo  rriillaasscciiaattii  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  mmaassssiimmoo  ddii  3300  ((ttrreennttaa))  
ggiioorrnnii  ddaall  ddeeppoossiittoo  pprroottooccoollllaattoo  ddeellllaa  iissttaannzzaa  ddii  rriicchhiieessttaa..  
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22..  II  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  ccoonn  vvaalliiddiittàà  mmaassssiimmaa  ddii  1100  ((ddiieeccii))  oorree,,  qquueellllii  rriiffeerriittii  aall  ssoolloo  ttrraannssiittoo  ee  qquueellllii  
rriiffeerriittii  aadd  ooppeerraazziioonnii  ddii  ttrraassllooccoo  ppeerr  uunnaa  dduurraattaa  mmaassssiimmaa  ddii  33  ((ttrree))  ggiioorrnnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii  aallll’’aattttoo  
ddeellllaa  rriicchhiieessttaa,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  èè  rriicchhiieessttoo  nnuullllaa  oossttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee..  
33..  II  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  nnoonn  vveennggoonnoo  rriillaasscciiaattii  ppeerr  llaa  zzoonnaa  iinntteerreessssaattaa  ddaall  mmeerrccaattoo  sseettttiimmaannaallee  nneellllaa  
ggiioorrnnaattaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeelllloo  sstteessssoo,,  ddaallllee  oorree  66,,0000  aallllee  oorree  1144,,0000,,  oo  ddaa  aallttrree  mmaanniiffeessttaazziioonnii  oodd  eevveennttii  cchhee  ssii  
ssvvoollggoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ZZTTLL..  
44..  II  ccoonnttrraasssseeggnnii  tteemmppoorraanneeii  nnoonn  ssoonnoo  rriinnnnoovvaabbiillii..  IInn  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  uunnaa  nnuuoovvaa  
rriicchhiieessttaa..  
55..  PPeerr  ssiittuuaazziioonnii  nnoonn  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii  ppeerrmmeessssii  tteemmppoorraanneeii,,  
pprreevviioo  nnuullllaa  oossttaa  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  oo  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  CCoommaannddoo  sstteessssoo  ddii  PPoolliizziiaa  LLooccaallee..    
66..  IIll  DDiirriiggeennttee  CCoommaannddaannttee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ddeeffiinniissccee,,  ccoonn  aappppoossiittaa  ddeetteerrmmiinnaa,,  llaa  mmoodduulliissttiiccaa  eedd  ii  rreellaattiivvii  
ccoonnttrraasssseeggnnii..  

AArrttiiccoolloo  1144  --  AAuuttooccaarrrrii  ccoonn  mmaassssaa  ccoommpplleessssiivvaa  aa  ppiieennoo  ccaarriiccoo  ssuuppeerriioorree  aa  33,,55tt::  
FFiinnaalliittàà::  

11..  TTrraannssiittoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  iill  lluuooggoo  ddoovvee  eeffffeettttuuaarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  
uurrggeennttii  ee//oo  ccoonnttiinnuuaattiivvii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  
vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ZZTTLL..  IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo..  

RReeqquuiissiittii::  

22..  PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  

aa))  eesssseerree  iissccrriittttii  aaggllii  aallbbii  pprrooffeessssiioonnaallii  oo  dd’’iimmpprreessaa;;  
bb))  aavveerree  ttiittoolloo  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  llaavvoorrii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ZZTTLL  oo  AAPPUU..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

33..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprroodduurrrree  aall  SSeettttoorree  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee,,  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  
nnoottoorriieettàà  aatttteessttaannttee  ii  mmoottiivvii  ee  llee  nneecceessssiittàà  ooppeerraattiivvee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL//AAPPUU..  
VVeerriiffiiccaattaa  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii,,  ii  ccoonnttrraasssseeggnnii  vveennggoonnoo  rriillaasscciiaattii  ccoonn  nnuullllaa  oossttaa  ddeell  SSeettttoorree  
MMaannuutteennzziioonnii  ((vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  ssuullllee  ssuuppeerrffiiccii  ccaarrrraabbiillii  ppeerr  mmaassssaa  aa  ppiieennoo  ccaarriiccoo  ee  ssaaggoommee))  ppeerr  iill  
tteemmppoo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  aallll’’aattttiivviittàà  ddaa  ssvvoollggeerree  ee  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  66  ((sseeii))  mmeessii  ppeerr::  
ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo  mmeerrccii  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddooccuummeennttaattaa  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii  ee//oo  aacccceessssoo  aa  ccaannttiieerrii  eeddiillii  oo  ssttrraaddaallii  iinn  ccoorrssoo  
dd’’ooppeerraa,,  rreeggoollaarrmmeennttee  aauuttoorriizzzzaattii,,  ccoonn  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaannttiieerree  oo  ssuu  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo,,  ssee  mmuunniittii  ddii  
rreeggoollaarree  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo..  
cc..  II  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa,,  ccoommpprreennssiivvii  ddii  ssppeessee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  aammmmoonnttaannoo  aadd  €€  3300,,0000  ppeerr  iill  
rriillaasscciioo  ee  uulltteerriioorrii  €€  3300,,0000  ppeerr  ooggnnii  mmeessee  ddii  vvaalliiddiittàà..  

AArrttiiccoolloo  1155  --  SSoocciieettàà,,  IImmpprreessee,,  aarrttiiggiiaannii  eedd  aassssiimmiillaattii  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  uurrggeennttee  

FFiinnaalliittàà::  

11..  TTrraannssiittoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  iill  lluuooggoo  ddoovvee  eeffffeettttuuaarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  
uurrggeennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ZZTTLL::  
SSoocciieettàà  ddii  tteelleeffoonniiaa  mmoobbiillee  ee  ffiissssaa  ––  PPoossttee  ee  TTeelleeggrraaffii  ––  GGeessttoorree  ddeellll’’EEnneerrggiiaa  EElleettttrriiccaa,,  nnoonncchhéé  ddiittttee  iinn  aappppaallttoo  
pprreevviiaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’EEnnttee  aappppaallttaattoorree;;  
IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  eesssseerree  iissccrriittttii  aaggllii  aallbbii  pprrooffeessssiioonnaallii  oo  dd’’iimmpprreessaa;;  
bb))  nnoonn  aavveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  rriisseerrvvaattoo  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo;;  
cc))  aavveerree  ttiittoolloo  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  llaavvoorrii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ZZTTLL  oo  AAPPUU..  
IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  LLee  SSoocciieettàà,,  IImmpprreessee,,  aarrttiiggiiaannii  eedd  aassssiimmiillaattii  cchhee  ssvvoollggoonnoo  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  uurrggeennttee  aallll’’iinntteerrnnoo  
ddeellllee  ZZTTLL//AAPPUU,,  ppoottrraannnnoo  rriivvoollggeerrssii  ddiirreettttaammeennttee  aallll’’  UUffffiicciioo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddii  aappppoossiittoo  ppeerrmmeessssoo  tteemmppoorraanneeoo,,  
ccoommppiillaannddoo  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  cchhee  aatttteessttii  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ooppeerraarree  iinntteerrvveennttii  ddii  
mmaannuutteennzziioonnee  uurrggeennttee,,  oollttrree  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’  aarrtt..  1133..  
22..  NNoonn  ppoottrràà  eesssseerree  aasssseeggnnaattoo  ppiiùù  ddii  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  llee  IImmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii  ccoonn  iinnsseerriittii  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  
dduuee  nnuummeerrii  ddii  ttaarrggaa  ddii  aauuttoovveeiiccoollii  uuttiilliizzzzaattii  iinn  bbaassee  aallllee  eessiiggeennzzee  ooppeerraattiivvee  ddeellll’’iimmpprreessaa..  

AArrttiiccoolloo  1166  

OOppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii  ttiittoollaarrii  ddii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiicchhee  ssiittee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ZZTTLL//AAPPUU..  

FFiinnaalliittàà::  
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11..  TTrraannssiittoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  iill  lluuooggoo  ddoovvee  eeffffeettttuuaarree  rriiffoorrnniimmeennttii  
uurrggeennttii  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  bbrreevvee  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ZZTTLL..  
IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo,,  bbeennssìì  ccoonnsseennttee  ddii  ffrruuiirree  ddeeggllii  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  iinnddiiccaattii  
nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  oo  nneellllee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ppeerr  ll’’OOccccuuppaazziioonnee  SSuuoolloo  ee  AArreeee  PPuubbbblliicchhee  iinn  bbaassee  aallllee  eessiiggeennzzee  
ooppeerraattiivvee  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  eesssseerree  ttiittoollaarrii  ddii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ccoommmmeerrcciiaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  
bb))  nnoonn  aavveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  rriisseerrvvaattoo  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo;;  
cc))  nnoonn  aavveerree  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriiffoorrnniimmeennttoo  ddaa  ssttrraaddee  nnoonn  ccoommpprreessee  nneellllee  ZZTTLL..  

DDoommaannddaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  QQuueessttoo  ttiippoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  rriillaasscciiaabbiillee  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  iill  
rriiffoorrnniimmeennttoo  uurrggeennttee  ddii  mmeerrccii  nneellllee  oorree  iinn  ccuuii  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo..  
22..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprroodduurrrree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  iinn  ccuuii  ssii  aatttteessttaa,,  llaa  ttiittoollaarriittàà  
ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa,,  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  ccoonn  uurrggeennzzaa  ll’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ddii  mmeerrccii,,  eevveennttuuaallmmeennttee  
aalllleeggaannddoo  iiddoonneeaa  ddooccuummeennttaazziioonnee..  
33..  PPeerr  ooggnnii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  rriillaasscciiaattoo  uunn  ssoolloo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aavveennttee  vvaalliiddiittàà  ppeerr  iill  tteemmppoo  
ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  llee  ooppeerraazziioonnii..  

AArrttiiccoolloo  1177  --  OOppeerraattoorrii  ddii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiicchhee  ccoonn  eessiiggeennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  oo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  
FFiinnaalliittàà::  

TTrraannssiittoo  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  iinnddiiccaattaa  nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  nneecceessssiittàà  ooppeerraattiivvee  uurrggeennttii  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  
bbrreevvee  ssuullllaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ZZTTLL..  
IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  nnoonn  ddàà  ddiirriittttoo  aallllaa  rriisseerrvvaa  ddeell  ppoossttoo  aauuttoo,,  bbeennssìì  ccoonnsseennttee  ddii  ffrruuiirree  ddeeggllii  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  iinnddiiccaattii  
nneell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  oo  nneellllee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ppeerr  ll’’OOccccuuppaazziioonnee  SSuuoolloo  ee  AArreeee  PPuubbbblliicchhee  iinn  bbaassee  aallllee  eessiiggeennzzee  
ooppeerraattiivvee  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa,,  lliimmiittaattaammeennttee  aall  ppeerriiooddoo  oorraarriioo  ccoonncceessssoo..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  ppoosssseeddeerree  llaa  sseeddee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ((ppeerr  llee  ssoollee  aazziieennddee  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ee  
ttrraassppoorrttoo  nnoonn  èè  nneecceessssaarriioo  ttaallee  rreeqquuiissiittoo));;  
bb))  nnoonn  aavveerree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ppoossttoo  rriisseerrvvaattoo  nneell  qquuaallee  rriiccoovveerraarree  iill  vveeiiccoolloo;;  
cc))  aatttteessttaarree  llee  nneecceessssiittàà  ooppeerraattiivvee  uurrggeennttii  ee//oo  ccoonnttiinnuuaattiivvee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  QQuueessttoo  ttiippoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  rriillaasscciiaabbiillee  aa::  CCaassee  ddii  rriippoossoo,,  IImmpprreessee  FFuunneebbrrii,,  TTrraassppoorrttoo  ddii  mmaatteerriiaallii  
pprreezziioossii,,  TTrraassppoorrttoo  aarrmmii  oo  mmaatteerriiaallee  eesspplloossiivvoo,,  TTrraassppoorrttoo  mmeeddiicciinnaallii  uurrggeennttii,,  AAzziieennddaa  SSaanniittaarriiaa  LLooccaallee,,  
AAzziieennddee  ddii  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  oo  ccoonncceessssiioonnaarriiee  ddii  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  mmuunniittee  ddii  ssccrriittttee  oo  sstteemmmmii  cchhee  llii  rreennddaannoo  
iiddeennttiiffiiccaabbiillii,,  PPuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii,,  FFiilliiaallii  ddii  bbaanncchhee  ccoonn  sseeddee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL,,  CCoorrrriieerrii  eesspprreessssoo  ppeerr  
ccoonnsseeggnnee  uurrggeennttii,,  TTrraassppoorrttoo  mmaatteerriiaallii  ddeeppeerriibbiillii..  
22..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprroodduurrrree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  aatttteessttaannttee  llee  nneecceessssiittàà  ooppeerraattiivvee  
uurrggeennttii  ee//oo  ccoonnttiinnuuaattiivvee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL,,  eevveennttuuaallmmeennttee  aalllleeggaannddoo  iiddoonneeaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  iinn  rreellaazziioonnee  
aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddii  iinntteeggrriittàà  ddeellllee  mmeerrccii,,  ddeeii  ddiissaaggii  ppaarrttiiccoollaarrii  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  eecccc..  
33..  VViissttaa  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii,,  ll’’UUffffiicciioo  rriillaasscciiaa  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aavveennttee  vvaalliiddiittàà  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssoollaarree  iinn  ccoorrssoo  
aallll’’aattttoo  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ssuull  qquuaallee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rreeggiissttrraattii  mmaassssiimmoo  dduuee  nnuummeerrii  ddii  ttaarrggaa..  
44..  GGllii  ooppeerraattoorrii,,  ppeerr  mmaanntteenneerree  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeeii  ccoonnttrraasssseeggnnii  rriillaasscciiaattii,,  ddeevvoonnoo  ccoommuunniiccaarree  aannnnuuaallmmeennttee  eennttrroo  
iill  3311  ggeennnnaaiioo,,  aallll’’uuffffiicciioo  pprreeppoossttoo,,  ll’’eelleennccoo  ccoonn  llee  ttaarrgghhee  ddeeii  rriissppeettttiivvii  vveeiiccoollii  ee  ddeevvoonnoo  ffoorrnniirree  tteemmppeessttiivvaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ooggnnii  mmooddiiffiiccaa  iinnddiiccaannddoo  ii  ddaattii  ddeeii  pprreecceeddeennttii  ee  nnuuoovvii  uuttiilliizzzzaattoorrii,,  iinncclluussoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  
ddiirriittttii  ddii  SSeeggrreetteerriiaa,,  aallttrrii  oonneerrii  ssee  ddoovvuuttii..  
55..  OOppeerraattoorrii  eeccoonnoommiiccoo--ccoommmmeerrcciiaallii  ddii  ooggggeettttii  pprreezziioossii::  
aa))  II  ttiittoollaarrii  ddii  nneeggoozzii  ddii  ooggggeettttii  pprreezziioossii  ssiittuuaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  zzoonnee  aa  ttrraaffffiiccoo  lliimmiittaattoo  ppoossssoonnoo  sseeggnnaallaarree  
aallll’’UUffffiicciioo  ddii  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ll’’aacccceessssoo  ddeell  vveeiiccoolloo  ddii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  ooggggeettttii  pprreezziioossii,,  cchhee  hhaa  nneecceessssiittàà  ddii  
rraaggggiiuunnggeerree  iill  nneeggoozziioo  dduurraannttee  ggllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa  ddeeggllii  sstteessssii..  
bb))  LLaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  mmoommeennttaanneeoo  ccoommppeettee  aall  ttiittoollaarree  cchhee  èè  tteennuuttoo  aadd  aannnnoottaarree  ttaarrggaa  ddeell  
vveeiiccoolloo,,  oorraa  ee  ddaattaa  ddii  aarrrriivvoo,,  nnoonncchhéé  aadd  aappppoorrrree  iill  pprroopprriioo  ttiimmbbrroo  aannnnuullllaannddoolloo  mmeeddiiaannttee  ffiirrmmaa..  
cc))  UUnnaa  ccooppiiaa  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ddeevvee  eesssseerree  eessppoossttaa  ssuull  vveeiiccoolloo  sstteessssoo  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ttrraatttteennuuttaa  ddaall  
ttiittoollaarree;;  llaa  sseeccoonnddaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattaa  aallllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  eennttrroo  llee  4488  oorree  ssuucccceessssiivvee  aallll’’aacccceessssoo,,  aanncchhee  
ttrraammiittee  ffaaxx  oo  ppoossttaa  cceerrttiiffiiccaattaa  eelleettttrroonniiccaa..  

AArrttiiccoolloo  1188  --  MMeeddiiccii  iinn  vviissiittaa  ddoommiicciilliiaarree..  AAllttrroo  PPeerrssoonnaallee  SSaanniittaarriioo  
FFiinnaalliittàà::  
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11..  TTrraannssiittoo  ddeellllee  aauuttoo  pprriivvaattee  ddeeii  mmeeddiiccii  ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  iill  SS..SS..NN..,,  ddeeii  mmeeddiiccii  vveetteerriinnaarrii  ee  ddeeii  mmeeddiiccii  ffiissccaallii  
oo  iissppeettttiivvii  ee  aallttrroo  PPeerrssoonnaallee  SSaanniittaarriioo,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  llee  vviissiittee  aa  ddoommiicciilliioo  ddeeii  ppaazziieennttii  rreessiiddeennttii  iinn  ZZTTLL;;  
NNeell  ccaassoo  ddii  vviissiittaa  oo  iinntteerrvveennttoo  uurrggeennttee  llaa  ssoossttaa  èè  ccoonnsseennttiittaa  aanncchhee  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  lliimmiittii  ttrraacccciiaattii  ppuurrcchhéé  nnoonn  
aarrrreecchhii  iinnttrraallcciioo  oo  ppeerriiccoolloo  aallllaa  cciirrccoollaazziioonnee  vveeiiccoollaarree  ee  ppeeddoonnaallee..  
DDii  nnoorrmmaa  ssoonnoo  ccoonncceessssii::  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  aauuttoovveeiiccoolloo,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ddii  uunnaa  sseeccoonnddaa  
ttaarrggaa,,  eedd  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  mmoottoocciicclloo  oo  cciicclloommoottoorree..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  eesssseerree  mmeeddiiccii  ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  iill  SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  NNaazziioonnaallee  [[mmeeddiiccii  ddii  ffaammiigglliiaa]],,  vveetteerriinnaarrii,,  ppeeddiiaattrrii  
[[ppeeddiiaattrrii  ddii  ffaammiigglliiaa]],,  mmeeddiiccii  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  aassssiisstteennzziiaallee,,  ccoonn  ppaazziieennttii  rreessiiddeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  

IInn  aalltteerrnnaattiivvaa::  

bb))  aappppaarrtteenneerree  aallllee  ccaatteeggoorriiee  ddii  SSaanniittaarrii  aabbiilliittaattii  aallll’’aassssiisstteennzzaa  uurrggeennttee  ddoommiicciilliiaarree  ccoonn  ppaazziieennttii  rreessiiddeennttii    
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  

cc))  eesssseerree  mmeeddiiccii  ffiissccaallii  oo  iissppeettttiivvii  ccoonn  ppaazziieennttii  rreessiiddeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  IIll  MMeeddiiccoo  cchhee  hhaa  ppaazziieennttii  ccoonnvveennzziioonnaattii  rreessiiddeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ddeevvee  pprroodduurrrree  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  
ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  aatttteessttaannttee  ddii  eesssseerree  iissccrriittttoo  aallll’’OOrrddiinnee  ddeeii  MMeeddiiccii  CChhiirruurrgghhii  eedd  OOddoonnttooiiaattrrii  ddeellllaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa  ee  ddii  aavveerree  ppaazziieennttii  ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  rreessiiddeennzzaa  ffiissssaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  cciittaannddoo  iill  
nnuummeerroo  ddeellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  MMeeddiiccii  CChhiirruurrgghhii  eedd  OOddoonnttooiiaattrrii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  
SSiirraaccuussaa  cchhee  aatttteessttii  iill  ppoosssseessssoo  ddeell  ssuuddddeettttoo  rreeqquuiissiittoo..  
22..  LL’’OOrrddiinnee  ddeeii  MMeeddiiccii  ee  CChhiirruurrgghhii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa  ffoorrnniissccee  aallll’’UUffffiicciioo  pprreeppoossttoo,,  eennttrroo  iill  3311  ggeennnnaaiioo  
ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ll’’eelleennccoo  ddeeii  mmeeddiiccii  ddii  bbaassee  tteennuuttii  ppeerr  lleeggggee  aadd  eeffffeettttuuaarree  vviissiittee  ddoommiicciilliiaarrii  aa  ppaazziieennttii  
ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  rreessiiddeennzzaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL..  
33..  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’uussoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ddii  MMeeddiiccii  ee  SSaanniittaarrii  ssee  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  iimmppeeggnnaattii  
aadd  eeffffeettttuuaarree  vviissiittee  ddoommiicciilliiaarrii..  
44..  PPeerr  iill  mmeeddiiccoo  oo  iill  SSaanniittaarriioo  cchhee  hhaa  iill  pprroopprriioo  aammbbuullaattoorriioo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ssoonnoo  aapppplliiccaabbiillii  llee  nnoorrmmee  ddii  
ccuuii  aallll’’aarrtt..  1122..  

AArrttiiccoolloo  1199  --  PPeerrmmeessssoo  ppeerr  aassssiisstteennzzaa  aa  ppeerrssoonnee  bbiissooggnnoossee  iinn  ZZTTLL  

FFiinnaalliittàà::  

11..  CCiirrccoollaazziioonnee  ddaallllee  oorree  0000..0000  aallllee  oorree  2244..0000  nneellllaa  ssoollaa  zzoonnaa  ee  ccoonn  aacccceessssoo  ddaall  vvaarrccoo  iinnddiiccaattoo  nneell  
ccoonnttrraasssseeggnnoo..  LLaa  ssoossttaa  ddeevvee  aavvvveenniirree  nneeggllii  aappppoossiittii  ssppaazzii  iinnddiivviidduuaattii  ddaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee  ppeerr  iill  ssoolloo  tteemmppoo  
aauuttoorriizzzzaattoo  ((tteemmppoo  mmaassssiimmoo  6600  mmiinnuuttii))..  
SSoonnoo  ccoonncceessssii  ddii  nnoorrmmaa  22  ((dduuee))  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerr  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee..  
LLee  aassssoocciiaazziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii,,  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ssoocciiaallee,,  llee  aassssoocciiaazziioonnii  eedd  ii  mmiinniissttrrii  ddii  
ccuullttoo  ppeerr  aassssiisstteennzzaa  ssppiirriittuuaallee,,  ssoonnoo  ccoommpprreessee  nneellllee  ccaatteeggoorriiee  ddeeii  rriicchhiieeddeennttii  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllee  rreeaallii  nneecceessssiittàà  ee  
ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesstteennssiioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  ccoonnttrraasssseeggnnii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  vvaalliiddiittàà  
ddeeggllii  sstteessssii  ppeerr  ttuuttttii  ii  vvaarrcchhii..  II  vveeiiccoollii  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinntteessttaattii  aallllee  sstteessssee..  
II  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii  aanncchhee  aaii  vveeiiccoollii  pprriivvaattii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  ddaallllee  aassssoocciiaazziioonnii  
aassssiisstteennzziiaallii,,  lliimmiittaattaammeennttee  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ppeerr  iill  ““SSEERRVVIIZZIIOO  AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE””  ccoonn  llaa  lliimmiittaazziioonnee  ddii  uunn  
ssoolloo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ee  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eessppoossiizziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo..  
II  ffiissiiootteerraappiissttii  ee  llee  oosstteettrriicchhee  AASSLL  ssoonnoo  ccoommpprreessii  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  rriicchhiieeddeennttii  iill  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ““AAssssiisstteennzzaa””,,  aa  
sseeccoonnddaa  ddeellllee  rreeaallii  nneecceessssiittàà,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesstteennssiioonnee  ddeellllaa  vvaalliiddiittàà  ppeerr  ttuuttttii  ii  vvaarrcchhii,,  mmaa  ccoonn  llaa  
lliimmiittaazziioonnee  ddii  uunn  ssoolloo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aa  ppeerrssoonnaa  ee  ppeerr  iill  ssoolloo  tteemmppoo  aauuttoorriizzzzaattoo..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  
aa))  pprreessttaarree  aassssiisstteennzzaa  ggiioorrnnaalliieerraa  aa  ppeerrssoonnaa  bbiissooggnnoossaa  rreessiiddeennttee  iinn  zzoonnaa  aa  ttrraaffffiiccoo  lliimmiittaattoo;;  
bb))  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattii  rriillaasscciiaattii  aallttrrii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  ssiittuuaazziioonnee;;  
cc))  eesssseerree  aassssoocciiaazziioonnii  oo  ccooooppeerraattiivvee  OONNLLUUSS  ccoonn  ffiinnaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallii  oo  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ssoocciiaallee;;  
dd))  eesssseerree  aassssoocciiaazziioonnii  oo  mmiinniissttrrii  ddii  ccuullttoo  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddii  aassssiisstteennzzaa  ssppiirriittuuaallee,,  ee  ccoonn  vveeiiccoollii  iinntteessttaattii  aallllee  sstteessssee;;  
ee))  eesssseerree  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  ddaa  uunnaa  aassssoocciiaazziioonnee  oo  ccooooppeerraattiivvaa  aa  ssvvoollggeerree  sseerrvviizziioo  ddoommiicciilliiaarree;;  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  IIll  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo,,  
ffaattttaa  ssuu  aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  rreellaattiivvaa::  
aa))  aallllee  ggeenneerraalliittàà  eedd  aallllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  ddeell  rriicchhiieeddeennttee;;  
bb))  aaggllii  eessttrreemmii  ddeell  vveeiiccoolloo;;  
cc))  aallllee  ggeenneerraalliittàà  eedd  aallllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  aassssiissttiittaa;;  
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dd))  aallllaa  iinneessiisstteennzzaa  ddii  aallttrrii  ppeerrmmeessssoo  rriillaasscciiaattii  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  ssiittuuaazziioonnee..  

22..  PPeerr  llee  aassssoocciiaazziioonnii,,  ffoonnddaazziioonnii  oo  ccooooppeerraattiivvee  OONNLLUUSS  ccoonn  ffiinnaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallii,,  iill  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  
ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo,,  ffaattttaa  ssuu  aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  
rreellaattiivvaa::  
aa))  aallllee  ggeenneerraalliittàà  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee,,  ffoonnddaazziioonnee  oo  ccooooppeerraattiivvaa  OONNLLUUSS  ccoonn  
ffiinnaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallii;;  
bb))  aallllaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  eedd  aaggllii  eessttrreemmii  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee,,  ffoonnddaazziioonnee  oo  ccooooppeerraattiivvaa  OONNLLUUSS  
ccoonn  ffiinnaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallii;;  
cc))  aallllee  ggeenneerraalliittàà  eedd  aallllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  ddeell  ffrruuiittoorree  ddeell  ppeerrmmeessssoo;;  
dd))  aallllee  mmoottiivvaazziioonnii  ppeerr  ccuuii  vviieennee  cchhiieessttoo  iill  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  eedd  aallllaa  dduurraattaa  ddeell  sseerrvviizziioo;;  
ee))  aallllaa  aatttteessttaazziioonnee  cchhee  iill  ffrruuiittoorree  ddeell  ppeerrmmeessssoo  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  vveeiiccoolloo  pprriivvaattoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  
sseerrvviizziioo;;  
ff))  aaggllii  eessttrreemmii  ddeell  vveeiiccoolloo..  

II  ccoonnttrraasssseeggnnii  ssaarraannnnoo  ccoommuunnqquuee  iinntteessttaattii  aallll’’aassssoocciiaazziioonnee,,  ffoonnddaazziioonnee  oo  ccooooppeerraattiivvaa  OONNLLUUSS  ccoonn  ffiinnaalliittàà  
aassssiisstteennzziiaallii..  

DDooccuummeennttii  ddaa  aalllleeggaarree::  

cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  aatttteessttaannttee  llaa  nneecceessssiittàà  qquuoottiiddiiaannaa  ddii  aassssiisstteennzzaa..  TTaallee  cceerrttiiffiiccaattoo  ddeevvee  eesssseerree  rriipprreesseennttaattoo  
ppeerr  ooggnnii  ppeerriiooddoo  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  cchhiieeddee  iill  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ccoonn  dduurraattaa  mmaaxx  aannnnuuaa,,  pprriimmaa  ddeell  rriinnnnoovvoo  ppeennaa  llaa  
ddeeccaaddeennzzaa  ddeell  ddiirriittttoo;;  

AArrttiiccoolloo  2200  --VVeeiiccoollii  aall  sseerrvviizziioo  ddii  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  iinn  ZZTTLL  
FFiinnaalliittàà::  

11..  TTrraannssiittoo  ddeellllee  aauuttoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ee  pprriivvaattee  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  ee  ggeessttoorrii  ddeellllee  mmeeddeessiimmee  
ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee..  
QQuueessttoo  ttiippoo  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  rriillaasscciiaabbiillee  aadd  AAllbbeerrgghhii,,  HHootteellss,,  BB&&BB,,  aanncchhee  ccoonn  dduurraattaa  aannnnuuaallee  ee  ssccaaddeennzzaa  aall  
3311  ddiicceemmbbrree;;  
DDii  nnoorrmmaa  ssoonnoo  ccoonncceessssii::  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  aauuttoovveeiiccoolloo,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ddii  uunnaa  sseeccoonnddaa  
ttaarrggaa,,  eedd  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  mmoottoocciicclloo  oo  cciicclloommoottoorree..  

RReeqquuiissiittii::  

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo  èè  nneecceessssaarriioo::  

aa))  eesssseerree  ttiittoollaarrii  ((pprroopprriieettaarrii  oo  ggeessttoorrii))  ddii  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ((aallbbeerrgghhii  eedd  aassssiimmiillaattii,,  rreessiiddeennccee,,  bbeedd  &&  
bbrreeaakkffaasstt,,  ee  ssiimmiillaarrii)),,  ccoonn  sseeddee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL;;  
bb))  eesssseerree  cclliieennttii  ccoonn  aallllooggggiioo  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ppeerr  ppeerriiooddii  ssuuppeerriioorrii  aa  ttrreennttaa  ggiioorrnnii;;    

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  IIll  ddiirreettttoorree  oo  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ssiittuuaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ZZTTLL  ddeevvee  pprreesseennttaarree  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  
ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  nneellllaa  qquuaallee  ddiicchhiiaarraa  iill  ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  eedd  iill  nnuummeerroo  ddii  ccaammeerree  aauuttoorriizzzzaattee  
ddaallllaa  lliicceennzzaa  ddii  eesseerrcciizziioo..  LL’’  UUffffiicciioo  rriillaasscciiaa  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaaxx  ddii  nn..  22  ccoonnttrraasssseeggnnii..  
22..  IIll  ddiirreettttoorree  oo  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeevvee  ccoommuunniiccaarree  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  cclliieennttii  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  rriicceettttiivvaa  ppeerr  
ssoossttaa  bbrreevvee  ooppeerraattiivvaa  ppeerr  iill  ccaarriiccoo  ee  lloo  ssccaarriiccoo  ddeeii  bbaaggaaggllii,,  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ppaarrii  aall  nnuummeerroo  ddeellllee  ccaammeerree  
aauuttoorriizzzzaattee  ddaallllaa  lliicceennzzaa  ddii  eesseerrcciizziioo..  LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssoonnoo  ddeessccrriittttee  aall  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  2266..  
33..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  cclliieennttee  aallllooggggiiaassssee  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ssttrruuttttuurraa  rriicceettttiivvaa  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ssuuppeerriioorree  aa  3300  
ggiioorrnnii,,  lloo  sstteessssoo  ppuuòò  ootttteenneerree  iill  ccoonnttrraasssseeggnnoo  rriisseerrvvaattoo  aaii  ddoommiicciilliiaattii,,  ccoonn  ssccaaddeennzzaa  pprreevviissttaa  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  
ppeerriiooddoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo,,  pprreevviiaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddii  aappppoossiittoo  mmoodduulloo  ee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  ttiittoollaarree  
ddeellll’’aallbbeerrggoo..  

  

  

AArrttiiccoolloo  2211  --  SSttaammppaa  ––  ggiioorrnnaalliissttii  ddii  tteessttaattee  eedd  eemmiitttteennttii  llooccaallii  
FFiinnaalliittàà::  

CCoonnsseennttiirree  aa  ggiioorrnnaalliissttii  ((ppuubbbblliicciissttii,,  ffoottooggrraaffii,,  cciinneeooppeerraattoorrii  ee  pprraattiiccaannttii))  iissccrriittttii  aallll''aallbboo,,  ll’’aacccceessssoo,,  iill  ttrraannssiittoo  ee  
llaa  ssoossttaa  ppeerr  uurrggeennttii  eessiiggeennzzee  ddii  ccrroonnaaccaa  ggiioorrnnaalliissttiiccaa..  

RReeqquuiissiittii::  

aa))  eesssseerree  ggiioorrnnaalliissttii  pprrooffeessssiioonniissttii  ((ppuubbbblliicciissttii,,  rreeppoorrtteerr,,  ffoottooggrraaffii,,  cciinneeooppeerraattoorrii))  iissccrriittttii  aallll''aallbboo,,  cchhee  
ddiimmoossttrriinnoo  ddii  ssccrriivveerree  aallmmeennoo  ppeerr  uunn  qquuoottiiddiiaannoo,,  sseettttiimmaannaallee,,  mmeennssiillee,,  aaggeennzziiee  ddii  ssttaammppaa  oo  uuffffiiccii  ssttaammppaa  ddii  
EEnnttii  ppuubbbblliiccii  oo  ddii  llaavvoorraarree  ppeerr  eemmiitttteennttii  rraaddiioo//tteelleevviissiivvee;;  
bb))  iill  ttrraannssiittoo  èè  ccoonnsseennttiittoo  aanncchhee  aaii  vveeiiccoollii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellllee  tteessttaattee  ggiioorrnnaalliissttiicchhee  ee  ddeellllee  eemmiitttteennttii  
rraaddiioo//tteelleevviissiivvee  mmeessssee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ggiioorrnnaalliissttii  sstteessssii..    



 

CCoommaannddoo  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  ––  XX  SSEETTTTOORREE    VViiaa  SS..  MMaalllliiaa,,  nn°°2222  ––  9966001188  PPAACCHHIINNOO  ((SSRR))  TTeell..   00993311  ––  884466228822  
mmaaiill::  ppmm@@ccoommuunnee..ppaacchhiinnoo..ssrr..iitt  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  aallll’’aavveerr  ddaattoo  lluuooggoo  aall  ttrraannssiittoo  iinn  ffaasscciiaa  oorraarriiaa  vviieettaattaa,,  aattttrraavveerrssoo  ii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  tteessttaattee  
ggiioorrnnaalliissttiicchhee  eedd  eemmiitttteennttii  llooccaallii  ssii  ddeevvee  ffoorrnniirree  tteemmppeessttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  
aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  aallll’’  UUffffiicciioo,,  aatttteessttaannttee  iinn  ffoorrmmaa  ddeettttaagglliiaattaa  llee  pprroopprriiee  uurrggeennttii  eessiiggeennzzee  ddii  ccrroonnaaccaa  
ggiioorrnnaalliissttiiccaa..  LLaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo,,  ddeevvee  aavvvveenniirree  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  
pprreevviissttee  ddaall  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  2277,,  iinnddiiccaannddoo  ppeerr  ooggnnii  ggiioorrnnaalliissttaa  ddaa  aaccccrreeddiittaarree  llaa  ttaarrggaa  ddeellll’’aauuttoovveeiiccoolloo  
uuttiilliizzzzaattoo  ee  iill  nnuummeerroo  ddii  iissccrriizziioonnee  aallll’’AAllbboo  ddeeii  GGiioorrnnaalliissttii  ddeell  ccoonndduucceennttee..  

AArrttiiccoolloo  2222  --  CCoommmmeerrcciioo  ssuu  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa  
FFiinnaalliittàà::  

AAcccceessssoo  aallllaa  ZZTTLL  ddaall  vvaarrccoo  ppiiùù  vviicciinnoo,,  ffiinnoo  aall  ppoosstteeggggiioo  aasssseeggnnaattoo  ppeerr  llee  ssoollee  aattttiivviittàà  ddii  ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo  ddeellllee  
mmeerrccii  ee  ddeerrrraattee,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaggllii  oorraarrii  eedd  aallllee  eeffffeettttiivvee  ggiioorrnnaattee  iinnddiiccaattee  nneellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  
ooccccuuppaazziioonnee  ddii  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa..  

RReeqquuiissiittii::  

eesssseerree  ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii  aammbbuullaannttii  aauuttoorriizzzzaattii  aadd  ooppeerraarree  ssuu  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa  rriiccaaddeennttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  
ZZTTLL..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

IIll  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo,,  ddaa  
aalllleeggaarree  aallll’’iissttaannzzaa  ddii  rriicchhiieessttaa  aatttteessttaannttee::  
--  ggeenneerraalliittàà  ee  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  ddeell  rriicchhiieeddeennttee;;  
--  eessttrreemmii  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiittttaa;;  
--  eessttrreemmii  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddii  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa;;  
--  eessttrreemmii  ddeell  vveeiiccoolloo  ddeessttiinnaattoo  eesscclluussiivvaammeennttee  aall  ttrraassppoorrttoo  mmeerrccii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  ttiittoollaarree  oo  ddeellllaa  ddiittttaa..  

LL’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aall  rriillaasscciioo  èè  iill  CCoommaannddoo  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ––  XX  SSeettttoorree,,  VViiaa  SS..nnoo  MMaalllliiaa,,  2222  PPaacchhiinnoo..  

IIll  ccoonnttrraasssseeggnnoo  èè  tteemmppoorraanneeoo  ee  vvaalliiddoo  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa  ddii  vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ZZTTLL,,  eesseennttee  ddaa  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa..  
SSccaaddee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iill  3300  SSeetttteemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  ddii  rriillaasscciioo,,  ffaattttee  ssaallvvee  rreevvoocchhee  oo  ssoossppeennssiioonnii  ddeellll’’aattttiivviittàà  cchhee  nnee  
ccoommppoorrttaannoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  oo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ccoonntteessttuuaallee;;  

AArrttiiccoolloo  2244  DDuurraattaa  ffiinnoo  aa  4488  oorree  
FFiinnaalliittàà::  

AAcccceessssii  ddii  bbrreevvee  dduurraattaa  

RReeqquuiissiittii::  

EEssiiggeennzzee  ddiivveerrssee  nnoonn  ccoonntteemmppllaattee  nneell  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree..  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  pprreesseennttaarree  rriicchhiieessttaa  rraapppprreesseennttaannddoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aacccceessssoo  aallllaa  ZZTTLL,,  eevveennttuuaallmmeennttee  
aalllleeggaannddoo  iiddoonneeaa  ddooccuummeennttaazziioonnee..  
22..  LL’’UUffffiicciioo,,  aacccceerrttaattaa  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii,,  pprroovvvveeddee  aall  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  iill  tteemmppoo  
ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  aallll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà..  
33..  II  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa,,  ccoommpprreennssiivvii  ddii  ssppeessee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  aammmmoonnttaannoo  aadd  €€  55,,0000  ppeerr  
uunn  ppeerriiooddoo  ssiinnoo  aa  ttrree  oorree  ee  ffiinnoo  aa  €€  1155,,0000  ppeerr  ppeerriiooddii  pprrooppoorrzziioonnaallmmeennttee  ssuuppeerriioorrii  ppeerr  oorraa..  
44..  SSuu  ooggnnii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppuuòò  eesssseerree  iinnsseerriittoo  uunn  ssoolloo  nnuummeerroo  ddii  ttaarrggaa..  
  
  

  

  

AArrttiiccoolloo  2255  --  EEvveennttii  ee  cceerriimmoonniiee  ((mmaattrriimmoonnii,,  bbaatttteessiimmii,,  ffuunneerraallii,,  eecccc……))  
FFiinnaalliittàà::  

AAcccceessssii  ddii  bbrreevvee  dduurraattaa  ppeerr  eevveennttii  ee  cceerriimmoonniiee;;  

RReeqquuiissiittii::  

EEssiiggeennzzee  ddii  ttrraannssiittoo  ee  ssoossttaa  bbrreevvee  ppeerr  eevveennttii  ee  cceerriimmoonniiee;;  

IIssttaannzzaa  ee  PPrroocceeddiimmeennttoo::  

11..  GGllii  iinntteerreessssaattii  ddeevvoonnoo  pprreesseennttaarree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  aallll’’UUffffiicciioo  iinnddiiccaannddoo  ppeerr  ooggnnii  
eevveennttoo  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  33  ((ttrree))  ttaarrgghhee  ddeellllee  aauuttoovveettttuurree  uuttiilliizzzzaattee  ddaaggllii  iinnvviittaattii,,  iill  vvaarrccoo  ddii  iinnggrreessssoo,,  iill  lluuooggoo  
ddeellllaa  cceerriimmoonniiaa,,  ll’’oorraarriioo  ddii  iinniizziioo..  



 

CCoommaannddoo  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  ––  XX  SSEETTTTOORREE    VViiaa  SS..  MMaalllliiaa,,  nn°°2222  ––  9966001188  PPAACCHHIINNOO  ((SSRR))  TTeell..   00993311  ––  884466228822  
mmaaiill::  ppmm@@ccoommuunnee..ppaacchhiinnoo..ssrr..iitt  

22..  VViieennee  rriillaasscciiaattoo  uunn  ccoonnttrraasssseeggnnoo  tteemmppoorraanneeoo  ppeerr  cciiaassccuunnaa  aauuttoovveettttuurraa  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  vvaarrcchhii  ee  
ddeellll’’oorraarriioo  ddii  aacccceessssoo  aallllaa  ZZTTLL,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  eevveennttuuaallee  ssoossttaa  ppeerr  iill  tteemmppoo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo..  
33..  NNeell  ccaassoo  ddii  ffuunneerraallii,,  llee  aaggeennzziiee  ffuunneebbrrii  ddeevvoonnoo  ccoommuunniiccaarree  aallll’’  UUffffiicciioo,,  nneellllee  2244  oorree  ee  nnoonn  oollttrree  llee  1100  oorree  
aanntteecceeddeennttii  ll’’eevveennttoo  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  22  (())  ttaarrgghhee  ddeellllee  aauuttoovveettttuurree  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ii  vvaarrcchhii  ddii  iinnggrreessssoo,,  iill  
lluuooggoo  ddeellllaa  cceerriimmoonniiaa,,  ll’’oorraarriioo  ddii  iinniizziioo..  
44..  IIll  rriillaasscciioo  ddeeii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ppeerr  ““EEvveennttii  ee  CCeerriimmoonniiee””  èè  eesseennttee  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddii  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa..  
55..  IInn  aasssseennzzaa  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  oo  ccoonn  rriissccoonnttrroo  nneeggaattiivvoo  ddeellllee  pprreesseennzzee,,  iill  ttrraannssiittoo  ddeeii  cclliieennttii  iinn  ZZTTLL  rriissuulltteerràà  
aabbuussiivvoo..  

AACCCCEESSSSOO  CCOONN  RREEGGOOLLAARRIIZZZZAAZZIIOONNEE  SSUUCCCCEESSSSIIVVAA  

AArrttiiccoolloo  2266  --  RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ttrraannssiittii  eennttrroo  llee  4488  oorree  ssuucccceessssiivvee  aall  ttrraannssiittoo  

11..  NNeeii  ccaassii  ddii  ttrraannssiittii  nnoonn  pprreevviiaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattii  ll’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  ccoommuunniiccaarree,,  ccoonn  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  
ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  ii  mmoottiivvii  ddeell  ttrraannssiittoo  iinnddiiccaannddoo  aallttrreessìì  iill  nnuummeerroo  ddii  ttaarrggaa  ddeellll’’aauuttoovveeiiccoolloo..  
22..  LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  oovvvveerroo  
ttrraassmmeessssaa  ttrraammiittee  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  oo  PPEECC,,  aalllleeggaannddoo  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  ffiirrmmaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  
oovvvveerroo  ppeerr  vviiaa  tteelleemmaattiiccaa  ccoonn  ssoottttoossccrriizziioonnee  mmeeddiiaannttee  llaa  ffiirrmmaa  ddiiggiittaallee  oo,,  qquuaannddoo  iill  ssoottttoossccrriittttoorree  èè  
iiddeennttiiffiiccaattoo  ddaall  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmaattiiccoo,,  ccoonn  ccaarrttaa  ddii  iiddeennttiittàà  eelleettttrroonniiccaa..  
33..  AAllllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssuuddddeettttaa  ddeevvee  eesssseerree  aalllleeggaattaa  aanncchhee  ccooppiiaa  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa  ddii  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  
sseeggrreetteerriiaa,,  ccoommpprreennssiivvii  ddii  ssppeessee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ssee  ddoovvuuttii,,  eeffffeettttuuaattoo  uunniiccaammeennttee  pprreessssoo  
ggllii  ssppoorrtteellllii  aabbiilliittaattii..  

LLIIBBEERROO  AACCCCEESSSSOO  

AArrtt..  2277  ––  LLiibbeerroo  aacccceessssoo  aallllee  ZZTTLL  

11..  AAcccceeddoonnoo  aallllaa  ZZTTLL,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  oovvee  ccoonnsseennttiittoo  ddaallllaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ee  sseennzzaa  
nneecceessssiittàà  ddii  mmuunniirrssii  ddii  aappppoossiittoo  ppeerrmmeessssoo,,  ii  vveeiiccoollii  ddii  sseegguuiittoo  eelleennccaattii::  
aa))  vveelloocciippeeddii  ((bbiicciicclleettttee));;  
bb))  mmeezzzzii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  1122  ddeell  NNuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  ((vveeiiccoollii  aaddiibbiittii  aaii  sseerrvviizzii  ddii  PPoolliizziiaa  oo  ddeell  CCoorrppoo  
NNaazziioonnaallee  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo)),,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ffaannnnoo  uussoo  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ssuupppplleemmeennttaarrii  ddii  aallllaarrmmee;;  
cc))  aauuttoobbuuss  ddii  lliinneeaa  ddeellll’’AAzziieennddaa  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  UUrrbbaannoo  nneeii  ttrraattttii  aappppoossiittaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii;;  
dd))  vveeiiccoollii  ddii  pprroopprriieettàà  ddii  EEnnttii  cchhee  ssvvoollggoonnoo  ppuubbbblliiccoo  sseerrvviizziioo,,  aaddiibbiittii  aadd  iinntteerrvveennttii  iinn  zzoonnaa,,  ppuurrcchhéé  mmuunniittii  ddii  
ssccrriittttee  cchhee  llii  rreennddaannoo  iinnddiivviidduuaabbiillii  ((NNeetttteezzzzaa  UUrrbbaannaa  ––  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  ppuurrcchhéé  nnoonn  iinntteessttaattii  aaii  pprriivvaattii))  
ee))  aauuttoovveettttuurree  uuffffiicciiaallii  ddii  EEnnttii  ppuubbbblliiccii  ddii  sseerrvviizziioo,,  mmuunniittii  ddii  ssccrriittttee  llaatteerraallii  cchhee  nnee  iinnddiivviidduuiinnoo  ffaacciillmmeennttee  ll’’EEnnttee  
PPuubbbblliiccoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  ccoommppiittii  dd’’iissttiittuuttoo  ddooccuummeennttaabbiillii  ((CCoommuunnee  ––  PPrroovviinncciiaa  ––  RReeggiioonnee  
––  OOrrggaannii  SSttaattaallii))  aa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’ooppeerraattoorree  ddii  PPoolliizziiaa  oo  ddeellll’’UUffffiicciioo::  
ff))  vveeiiccoollii  aall  sseerrvviizziioo  ddii  ppeerrssoonnee  iinnvvaalliiddee  mmuunniittee  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ((ffiigg..  VV  44  ––  DD..PP..RR..  1166..1122..11999922  nn,,  449955));;  
gg))  vveeiiccoollii  ddeellllee  gguuaarrddiiee  nnoottttuurrnnee  ee  ddeeii  ppoorrttaavvaalloorrii,,  mmuunniittee  ddii  ssccrriittttee,,  ssoolloo  ppeerr  iinntteerrvveennttii  iinn  zzoonnaa;;  
hh))  aauuttoovveeiiccoollii  bblliinnddaattii  ppeerr  uussoo  ssppeecciiaallee  ddeeggllii  IIssttiittuuttii  pprriivvaattii  ddii  vviiggiillaannzzaa;;  
ii))  aauuttoobbuuss  ttuurriissttiiccii  nneeii  ttrraattttii  aappppoossiittaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii  ccoonn  OOrrddiinnaannzzaa  ddii  ddiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee;;  
jj))  aauuttoovveeiiccoollii  aaddiibbiittii  aall  ssooccccoorrssoo  ssaanniittaarriioo  iinn  eemmeerrggeennzzaa  ((aauuttooaammbbuullaannzzee));;  
kk))  aauuttoovveeiiccoollii  aaddiibbiittii  aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddii  vveeiiccoollii;;  
22..  CCiiaassccuunn  EEnnttee  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ppuunnttii  ((cc  ––  dd  ––  ee  ––  gg  ––  hh  ))  ddeevvee  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoommuunniiccaarree  aallllaa  PPoolliizziiaa  
LLooccaallee  ll’’eelleennccoo  ddeellllee  ttaarrgghhee  ddeeii  vveeiiccoollii  ssuuddddeettttii  aaii  ffiinnii  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  sstteessssee  nneellllaa  lliissttaa  bbiiaannccaa  ddeellllee  
tteelleeccaammeerree  ppoossttee  iinn  aallccuunnii  vvaarrcchhii  ddii  aacccceessssoo  aallllee  ZZTTLL..  
33..  II  ttiittoollaarrii  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  iinnvvaalliiddii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ccoommuunniiccaarree  pprreevveennttiivvaammeennttee  aallllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee,,  ttrraammiittee  llaa  
ccoommppiillaazziioonnee  ddii  aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa,,  llaa  ttaarrggaa  ddeellll’’aauuttoovveeiiccoolloo  ddii  pprreemmiinneennttee  uuttiilliizzzzoo  aaii  ffiinnii  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  
ddeellllaa  sstteessssaa  nneellllaa  lliissttaa  bbiiaannccaa  ddeellllee  tteelleeccaammeerree  eevveennttuuaallmmeennttee  ppoossttee  aa  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  vvaarrcchhii  ddii  aacccceessssoo  aallllaa  
ZZTTLL..  NNeell  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  oo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ssuu  aauuttoovveeiiccoolloo  ccoonn  ttaarrggaa  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  ttrraassccrriittttaa  ssuull  mmoodduulloo,,  llaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  aallllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ppuuòò  aavvvveenniirree  pprriimmaa  ddeell  ttrraannssiittoo  mmeeddiiaannttee  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  
nnuummeerroo  vveerrddee  --------  oo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..2255..  

  

CCOONNTTRROOLLLLII  SSAANNZZIIOONNII  TTAARRIIFFFFEE  

AArrtt..  2299  ––  CCoonnttrroollllii  

11..  SSuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ssoottttoossccrriittttee  ddaaggllii  iinntteerreessssaattii  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeeii  
ccoonnttrraasssseeggnnii,,  vveerrrraannnnoo  eeffffeettttuuaattii  ccoonnttrroollllii  qquuaannddoo  ssoorrggoonnoo  ffoonnddaattii  dduubbbbii  ssuullllaa  vveerriiddiicciittàà  ddeellllee  sstteessssee  ee  
ccoommuunnqquuee,,  aa  ccaammppiioonnee,,  ssoorrtteeggggiiaannddoo  1100  ((ddiieeccii))  ddoommaannddee  ccoonn  ccaaddeennzzaa  bbiimmeessttrraallee..  QQuuaalloorraa  llee  ddoommaannddee  
ssiiaannoo  ggiiàà  ssttaattee  eessttrraattttee  nneeggllii  uullttiimmii  sseeii  mmeessii  ssii  pprroocceeddee  aall  uulltteerriioorree  eessttrraazziioonnee..  
22..  IIll  CCoommaannddoo  ddii  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  ppuuòò  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  eeffffeettttuuaarree  aappppoossiittii  ccoonnttrroollllii  ee  ssoopprraalllluuoogghhii  ppeerr  
rreepprriimmeerree  eevveennttuuaallii  aabbuussii,,  pprroocceeddeennddoo  aall  rriittiirroo  iimmmmeeddiiaattoo  ddeeii  ccoonnttrraasssseeggnnii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aaii  rreeqquuiissiittii  eedd  aallllee  
pprreessccrriizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  ddiisscciipplliinnaarree;;  



 

CCoommaannddoo  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  ––  XX  SSEETTTTOORREE    VViiaa  SS..  MMaalllliiaa,,  nn°°2222  ––  9966001188  PPAACCHHIINNOO  ((SSRR))  TTeell..   00993311  ––  884466228822  
mmaaiill::  ppmm@@ccoommuunnee..ppaacchhiinnoo..ssrr..iitt  

AArrtt..  3300  ––  SSaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  eedd  aacccceessssoorriiee  

11..  LLaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee//oo  llaa  ssoossttaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ZZTTLL  ee  ddeellllee  AArreeee  PPeeddoonnaallii  sseennzzaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  
ccoonnttrraasssseeggnnoo  ssoonnoo  ssaannzziioonnaattee  aa  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee..  
22..  LLaa  mmaannccaattaa  eessppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  oo  ll’’eessppoossiizziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo  iinn  mmooddoo  iilllleeggggiibbiillee,,  aanncchhee  ssee  
ppaarrzziiaallee,,  ccoommppoorrttaa  llee  sstteessssee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  nnoonn  nnee  ssoonnoo  iinn  ppoosssseessssoo..  
33..  LLaa  mmaannccaattaa  eessppoossiizziioonnee  ddeell  ddooccuummeennttoo    ccoommpprroovvaannttee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  ssoossttaa,,  ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  
ddii  ppeerrmmeessssoo  ccuuii  èè  rriisseerrvvaattoo  ttaallee  oobbbblliiggoo,,  ccoommppoorrttaa  llaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  ssoossttaannoo  iinn  ZZ..TT..LL..  sseennzzaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
44..  LLaa  mmaannccaattaa  eessppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  llee  vviissiittee  mmeeddiicchhee  ddoommiicciilliiaarrii  uurrggeennttii  oo  aassssiisstteennzzaa  ssaanniittaarriiaa  
ddoommiicciilliiaarree  ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ppeerrmmeessssoo  ccuuii  èè  rriisseerrvvaattoo  ttaallee  oobbbblliiggoo  ccoommppoorrttaa  llaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ppeerr  ccoolloorroo  
cchhee  ssoossttaannoo  iinn  ZZTTLL  sseennzzaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
55..  LLee  ccoonnddoottttee  vviieettaattee  oo  ccoonnttrraarriiee  aaggllii  oobbbblliigghhii  iimmppoossttii  ccoonn  iill  pprreesseennttee  DDiisscciipplliinnaarree,,  qquuaalloorraa  nnoonn  ssaannzziioonnaabbiillii  
ddaall  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  oo  ddaa  aallttrree  LLeeggggii,,  ssaarraannnnoo  ppeerrsseegguuiittee  mmeeddiiaannttee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  
ppeeccuunniiaarriiaa  ddaa  €€  2255,,0000  aadd  €€  550000,,0000  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  77  bbiiss  ddeell  DD..LLggss..  nn°°226677//22000000  ““TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  
ssuullll’’oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii””  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  
66..  IIll  ppeerrmmeessssoo  ppeerr  iill  ttrraannssiittoo  ee//oo  ssoossttaa  èè  rreevvooccaattoo  qquuaalloorraa  vveennggaa  aacccceerrttaattaa  llaa  mmaannccaannzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  
ddiicchhiiaarraattii  oo  cchhee  qquueessttii  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  vveerriittàà,,  oovvvveerroo  ppeerr  uussoo  iimmpprroopprriioo  ee//oo  ffrraauuddoolleennttoo..  
77..  II  ccoonnttrraasssseeggnnii  ddeeccaadduuttii  ((ccuuii  iill  ttiittoollaarree  aabbbbiiaa  ppeerrssoo  ddiirriittttoo))  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriiccoonnsseeggnnaattii  aallll’’uuffffiicciioo  
ccoommppeetteennttee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee..  
88..  IInn  ccaassoo  ddii  rreevvooccaa  oo  ddeeccaaddeennzzaa  llee  ttaarrgghhee  iissccrriittttee  nneeii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ssoonnoo  ccaanncceellllaattee  ddaallllee  lliissttee..  NNeessssuunnaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  èè  ddoovvuuttaa  aaii  ttiittoollaarrii..  
99..  AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  334477  ddeell  CCooddiiccee  ddii  PPrroocceedduurraa  PPeennaallee,,  iinn  ccaassoo  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoonnttrraaffffaazziioonnee  
ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  ddii  aallttrraa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  rriilleevvaannzzaa  ppeennaallee,,  vveerrrràà  ddaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  nnoottiizziiaa  ddii  rreeaattoo  aallllaa  
AAuuttoorriittàà  GGiiuuddiizziiaarriiaa..  

AArrtt..  3311  --  TTaarriiffffee  

11..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  aammmmiinniissttrraattiivvee  èè  ddoovvuuttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  ttiittoollaarrii  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerrmmaanneennttii..  
22..  NNoonn  èè  ddoovvuuttoo  aallccuunn  rriimmbboorrssoo  ddeellllaa  ttaarriiffffaa  vveerrssaattaa  aallll’’aattttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  qquuaalloorraa  lloo  sstteessssoo  
ppeerrddaa  ssuucccceessssiivvaammeennttee  eeffffiiccaacciiaa  aa  sseegguuiittoo  ddeell  vveenniirr  mmeennoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii..  
33..  QQuuaalloorraa,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo,,  ssii  pprreesseennttii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmooddiiffiiccaarree  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ggiiàà  
rriillaasscciiaattoo,,  llaa  nnuuoovvaa  ttaarriiffffaa  vvaa  ccoommppeennssaattaa  ccoonn  qquueellllaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee  vveerrssaattaa..  NNoonn  èè  ccoommuunnqquuee  ddoovvuuttoo  
aallccuunn  rriimmbboorrssoo..  
44..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerrmmaanneennttee,,  iinn  ffaassee  ddii  pprriimmoo  rriillaasscciioo  èè  ffrraazziioonnaabbiillee  ee  aannttiicciippaattoo  iinn  
ttrriimmeessttrrii,,  ccoonn  aarrrroottoonnddaammeennttoo  aallll’’uunniittàà  ddii  eeuurroo,,  ppeerr  eecccceessssoo  ssee  llaa  ffrraazziioonnee  ddeecciimmaallee  èè  ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorree  aa  5500  
cceenntteessiimmii  ddii  eeuurroo,,  oovvvveerroo  ppeerr  ddiiffeettttoo  ssee  èè  iinnffeerriioorree  aa  ddeettttoo  lliimmiittee..  EE’’  ppuurree  ffrraazziioonnaabbiillee  aallllee  mmeeddeessiimmee  
ccoonnddiizziioonnii,,  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  iinn  ffaassee  ddii  rriinnnnoovvoo,,  ssee  rriicchhiieessttoo  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo..  PPeerr  ppeerriiooddii  iinnffeerriioorrii  
aallll’’aannnnoo  iill  ccoonnttrraasssseeggnnoo  aavvrràà  llaa  vvaalliiddiittàà  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ttaarriiffffaa  ppaaggaattaa  ee  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  
rriinnnnoovvaattoo  ssaallvvoo  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  ddoommaannddaa..  SSoonnoo  sseemmpprree  eesscclluussee  ddaallllaa  rraatteeiizzzzaazziioonnee  llee  ssppeessee  
aammmmiinniissttrraattiivvee;;  

AArrttiiccoolloo  3322  --  NNuummeerroo  vveerrddee  

II  ppoosssseessssoorrii  ddii  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddeeaammbbuullaazziioonnee  sseennssiibbiillmmeennttee  rriiddoottttaa  ((  aarrtt..  118888  CC..dd..SS..))  qquuaalloorraa  
aavveesssseerroo  nneecceessssiittàà  ddii  oollttrreeppaassssaarree  uunn  vvaarrccoo  ccoonn  vveeiiccoolloo  nnoonn  ccoommuunniiccaattoo  pprreevveennttiivvaammeennttee  aallllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee,,  
ddeevvoonnoo  cchhiiaammaarree  iill  nnuummeerroo  vveerrddee  ddeellll''UUffffiicciioo  ________  pprreessssoo  iill  qquuaallee  ppoottrraannnnoo  aavveerree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  
pprroocceedduurraa  ddii  aannnnuullllaammeennttoo  ddeell  ppaassssaaggggiioo..  
PPeerr  ll’’aannnnuullllaammeennttoo  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo  èè  nneecceessssaarriioo  ccoommuunniiccaarree  ii  ddaattii  ddii  ppaassssaaggggiioo  eennttrroo  4488  oorree  
ddaallll''aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddeell  vvaarrccoo  eelleettttrroonniiccoo,,  iinnvviiaannddoo  iill  mmoodduulloo  ccoommppiillaattoo  aall  FFaaxx  vveerrddee  ddeellll''UUffffiicciioo..  
  
  
  


