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CCOODDIICCEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  DDEEII  DDIIPPEENNDDEENNTTII  

CCOOMMUUNNAALLII  

  
  

AArrtt..  11  

PPrriinncciippii  ggeenneerraallii  

11..  IIll  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteeggrraattiivvoo  èè  ddeettttaattoo  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  ffiissssaattii  
ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  pprreevviissiioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  5544  ddeell  DD..LLggss..  
nn..  116655//22000011  eedd  aall  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133..  AAii  ffiinnii  ddeellllaa  ssuuaa  rreeddaazziioonnee  ssii  èè  tteennuuttoo  ddoovveerroossoo  ccoonnttoo  ddeellllee  
iinnddiiccaazziioonnii  eesspprreessssee  nneellllee  LLiinneeee  gguuiiddaa  ddeellllaa  CCIIVVIITT  ((ooggggii  AANNAACC))  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  
7755  ddeell  2244  oottttoobbrree  22001133..  

22..  EEssssoo  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo,,  nneellllaa  pprreesseennttee  rriinnnnoovvaattaa  sstteessuurraa,,  aa  ggaarraannttiirree  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  
ddeeii  sseerrvviizzii  eerrooggaattii,,  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  ddoovveerrii  ccoossttiittuuzziioonnaallii  ddii  
ddiilliiggeennzzaa,,  lleeaallttàà,,  iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  sseerrvviizziioo  eesscclluussiivvoo  aallllaa  ccuurraa  ddeellll’’iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  nnoonncchhéé  ddii  
iinnddiippeennddeennzzaa  ee  ddii  aasstteennssiioonnee  iinn  ccaassoo  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii..  

33..  IIll  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  

44..  SSii  sseeggnnaallaannoo,,  ppeerr  iill  rriilliieevvoo  cchhee  aassssuummoonnoo  ee  sseennzzaa  cchhee  ddaa  cciiòò  ssccaattuurriissccaa  uunnaa  eelleennccaazziioonnee  
eessaauussttiivvaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  sseegguueennttii  oobbbblliigghhii  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee::  

aa))  sseerrvviirree  iill  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  eedd  aaggiirree  eesscclluussiivvaammeennttee  ccoonn  ttaallee  ffiinnaalliittàà;;  
bb))  ccoonniiuuggaarree  ll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellll’’aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ccoonn  llaa  eeccoonnoommiicciittàà  ddeellllaa  sstteessssaa  eedd  iill  

ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoossttii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  ddiilliiggeennzzaa  ddeell  bbuuoonn  ppaaddrree  ddii  ffaammiigglliiaa;;  
cc))  ggaarraannttiirree  llaa  ppaarriittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellll’’aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  dduunnqquuee  

ll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellll’’iimmppaarrzziiaalliittàà;;    
dd))  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  aallttrree  PPuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii;;  
ee))  ggaarraannttiirree  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  ll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  llaa  lleeaallttàà  nneell  ccoommppoorrttaammeennttoo  vveerrssoo  ii  ccoolllleegghhii,,  ii  

ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellll’’aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa;;  
ff))  nnoonn  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  ffiinnaalliittàà  ppeerrssoonnaallee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ccuuii  ssii  èè  iinn  ppoosssseessssoo  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  sseerrvviizziioo  

ee  llee  pprreerrooggaattiivvee  ccoonnnneessssee  aall  rruuoolloo  rriivveessttiittoo..  
  

AArrtt..  22  

AAmmbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  

11..  IIll  pprreesseennttee  ccooddiiccee,,  uunniittaammeennttee  aall  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133  ssuu  ccuuii  ssii  ffoonnddaa,,  ssii  aapppplliiccaa  aa  ttuuttttii  ii  
ddiippeennddeennttii  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddeellll’’eennttee,,  aaii  ssooggggeettttii  cchhee  ccoonn  lloo  sstteessssoo  hhaannnnoo  
rraappppoorrttii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  eedd  aaii  llaavvoorraattoorrii  ssoocciiaallmmeennttee  uuttiillii  ee  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  
uuttiilliizzzzaattii  ddaallll’’eennttee..  

22..  EEssssoo,,  uunniittaammeennttee  aall  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133,,  ssii  aapppplliiccaa  iinnoollttrree  --  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ppeerr  
ccoonnttoo  ddeellll’’eennttee  --  aaii  ddiippeennddeennttii,,  aaii  ccoollllaabboorraattoorrii  eedd  aaii  ssooggggeettttii  ccoommuunnqquuee  uuttiilliizzzzaattii  ddaallllee  ssoocciieettàà  
ffoorrnniittrriiccii  ddii  bbeennii  oo  sseerrvviizzii  oovvvveerroo  cchhee  rreeaalliizzzzaannoo  ooppeerree  iinn  ffaavvoorree  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee..  AA  ttaall  ffiinnee  nneeii  
ccoonnttrraattttii  oovvvveerroo  nneellllee  ccoonnvveennzziioonnii  ssttiippuullaattee  ccoonn  llee  sstteessssee  vveennggoonnoo  iinnsseerriittee  ccllaauussoollee  ppeerr  llaa  
eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllee  ccoonntteessttaazziioonnii,,  llaa  iirrrrooggaazziioonnee  ddii  ssaannzziioonnii  ee  llaa  eevveennttuuaallee  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo..  

33..  LLaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ccoonn  ccoollllaabboorraattoorrii  eesstteerrnnii  ee  ssoocciieettàà  ffoorrnniittrriiccii  ddii  bbeennii  oo  sseerrvviizzii  
oovvvveerroo  cchhee  rreeaalliizzzzaannoo  ooppeerree  iinn  ffaavvoorree  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  vvaa  ddii  nnoorrmmaa  pprreevviissttaa  --  ee  ddiissppoossttaa  --  nneellllee  
iippootteessii  ddii  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  iinnffrraazziioonnii  ddii  ggrraavviittàà  ccoommppaarraabbiillii  aa  qquueellllee  cchhee,,  oovvee  aacccceerrttaattee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  
ddiippeennddeennttee,,  mmoottiivveerreebbbbeerroo  iill  ssuuoo  lliicceennzziiaammeennttoo..  

44..  CCoonnssiiddeerraattaa  llaa  ssuuaa  nnaattuurraa  mmeerraammeennttee  iinntteeggrraattiivvaa  iill  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ssii  aaffffiiaannccaa  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  
nnoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  rriicchhiiaammaattaa  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ddeettttaagglliiaannddoollaa  iinn  aallccuunnii  aassppeettttii  ppeerr  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeellllee  
ssppeecciiffiicciittàà  ddeellll’’eennttee  mmaa  sseennzzaa  aappppoorrttaarrvvii  ddeerroogghhee  cchhee  ssaarreebbbbeerroo  iinn  ooggnnii  ccaassoo  pprriivvee  ddii  lleeggiittttiimmiittàà..    
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AArrtt..  33  

PPrroocceedduurree  ddii  aaddoozziioonnee  ee  mmooddiiffiiccaa  

11..  IIll  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ee  llee  ssuuee  vvaarriiaazziioonnii  ssoonnoo  aaddoottttaattee  ddaallllaa  ggiiuunnttaa  ccoonn  ssppeecciiffiiccaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ee  
ssoonnoo  ddiirreettttaammeennttee  rraaccccoorrddaattee  aallllee  sscceellttee  ccoonntteennuuttee  nneell  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  
ccoorrrruuzziioonnee  aaggggiioorrnnaattoo  ccoonn  ccaaddeennzzaa  aannnnuuaallee..  

22..  LLaa  bboozzzzaa  ddii  ccooddiiccee  ee  llee  pprrooppoossttee  ddii  mmooddiiffiiccaa  ssoonnoo  pprreeddiissppoossttee  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee,,  sseennttiittoo  ll’’uuffffiicciioo  ppeerr  ii  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ((oovvee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  
ddeettttoo  uuffffiicciioo  nnoonn  ccooiinncciiddaa  ccoonn  iill  RRPPCCTT))  ee  aaccqquuiissiittii  ii  ppaarreerrii  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa..  
SSuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ccooddiiccee  ee  ssuullllee  pprrooppoossttee  ddii  mmooddiiffiiccaa  vveennggoonnoo  rraaccccoollttii  ii  ppaarreerrii  ddeellll’’OOrrggaanniissmmoo  
IInnddiippeennddeennttee  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  ee  ddeeii  ssooggggeettttii  ssiinnddaaccaallii  rraapppprreesseennttaattii  aa  lliivveelllloo  ddii  EEnnttee..    

33..  IIll  ccooddiiccee,,  ddooppoo  eesssseerree  ssttaattoo  aaddoottttaattoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ggiiuunnttaa,,  èè  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett  
ddeellll’’eennttee..  

44..  CCooppiiaa  ddeell  ccooddiiccee  ee  ddeellllee  ssuuee  mmooddiiffiicchhee  èè  ccoonnsseeggnnaattaa  aaii  ddiippeennddeennttii,,  ccoollllaabboorraattoorrii,,  LLSSUU,,  LLPPUU  eedd  
aaii  ssooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattii  ddaallll’’eennttee  eedd  èè  iinnvviiaattoo  aallllee  ssoocciieettàà  ccoonnttrroollllaattee  ddaallll’’eennttee  eedd  aa  qquueellllee  ffoorrnniittrriiccii  ddii  
bbeennii  oo  sseerrvviizzii  oovvvveerroo  cchhee  rreeaalliizzzzaannoo  ooppeerree  iinn  ffaavvoorree  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

  
AArrtt..  44  

AAttttuuaazziioonnee  

11..  AAllll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteeggrraattiivvoo  nneellll’’eennttee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  
aallllee  aattttiivviittàà  aa  ppiiùù  eelleevvaattoo  rriisscchhiioo  ddii  ccoorrrruuzziioonnee,,  eedd  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuuaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ssoovvrraaiinntteennddee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..    

22..  LL’’aapppplliiccaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  èè  vveerriiffiiccaattaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssiinnggoollii  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa..  

33..  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  èè  aassssiiccuurraattaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aappppoossiittii  iinnccoonnttrrii,,  
aavveennttii  ccoommee  ooggggeettttoo  aanncchhee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133..  

  
AArrtt..  55  

SSaannzziioonnii  ppeerr  iinnffrraazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee  

  
11..  LLaa  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  ddaall  pprreesseennttee  ccooddiiccee  iinntteeggrraa  ccoommppoorrttaammeennttii  ccoonnttrraarrii  aaii  

ddoovveerrii  dd’’uuffffiicciioo  eedd  èè  ffoonnttee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarree..  
22..  AAii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ttiippoo  ee  ddeellll’’eennttiittàà  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ccoonnccrreettaammeennttee  

aapppplliiccaabbiillee,,  llaa  vviioollaazziioonnee  èè  ssppeecciiffiiccaammeennttee  vvaalluuttaattaa  iinn  ooggnnii  ssiinnggoolloo  ccaassoo  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallllee  ppaarrttiiccoollaarrii  
cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  ssii  èè  vveerriiffiiccaattaa,,  aallllee  ccoonnccrreettee  ggrraavviittàà  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  eedd  eennttiittàà  ddeell  pprreeggiiuuddiizziioo,,  
aanncchhee  mmoorraallee,,  ddeerriivvaattoonnee  aall  ddeeccoorroo  oo  aall  pprreessttiiggiioo  ddeellll’’eennttee,,  nnoonncchhéé  aallll’’eevveennttuuaallee  rreecciiddiivvaa..  

33..  FFeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  pprreevviissiioonnii  ddeell  DDLLggss  nn..  116655//22000011,,  ddeeii  ccoonnttrraattttii  rreeggiioonnaallii  ddeell  CCoommppaarrttoo  uunniiccoo--  
nnii  lliimmiittii  ddeellllaa  lloorroo  ccoonnffoorrmmiittàà  aall  ddiissppoossttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  5555  ccoommmmaa  22  ddeell  cciittaattoo  ddeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ee  
ddeell  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133,,  nnoonn  ddeerrooggaabbiillii  ddaall  pprreesseennttee  aattttoo,,  ee  llaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa,,  
ssoonnoo  pprreevviissttee  llee  sseegguueennttii  ssaannzziioonnii::  

aa))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  iissccrriizziioonnee  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  oo  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  nneeii  ccaassii  iinn  ccuuii  llee  sstteessssee  ppoossssaannoo  ccoonnccrreettaammeennttee  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  
aattttiivviittàà  ddii  uuffffiicciioo,,  iinntteeggrraannddoo  uunn’’iippootteessii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ppootteennzziiaallee,,  ee  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  
ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  mmuullttaa  ffiinnoo  aa  44  oorree;;  

bb))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  rraappppoorrttii,,  ddiirreettttii  oo  iinnddiirreettttii,,  ddii  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ssooggggeettttii  pprriivvaattii  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmooddoo  rreettrriibbuuiittii  cchhee  lloo  sstteessssoo  aabbbbiiaa  oo  aabbbbiiaa  aavvuuttoo  
nneeggllii  uullttiimmii  ttrree  aannnnii,,  iinntteeggrraannttee  uunn’’iippootteessii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ppootteennzziiaallee,,  ee  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  
ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ffiinnoo  
aa  1100  ggiioorrnnii;;  
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cc))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ttrraacccciiaabbiilliittàà,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  
ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  mmaassssiimmaa  ddeell  rriimmpprroovveerroo  
ssccrriittttoo  oo  cceennssuurraa;;  

dd))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeell  ddiivviieettoo  ddii  ssffrruuttttaarree  iinnddeebbiittaammeennttee  llaa  ppoossiizziioonnee  rriiccooppeerrttaa  
nneellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  ootttteenneerree  ccoonnccrreettee  uuttiilliittàà,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  
pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ffiinnoo  aa  1100  ggiioorrnnii;;  

ee))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  vviioollaazziioonnee  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà  ddeell  ssuuppeerraammeennttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ddeeii  tteerrmmiinnii  ddii  
ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  nnoonncchhéé  nneeii  ccaassii  ddii  rriittaarrddoo  oo  ddii  aaddoozziioonnee  ddii  
ccoommppoorrttaammeennttii  ttaallii  ddaa  ffaarr  rriiccaaddeerree  ssuu  aallttrrii  ddiippeennddeennttii  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  oo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  
ddeecciissiioonnii  ddii  pprroopprriiaa  ssppeettttaannzzaa,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  ppuunnttuuaallmmeennttee  pprreevviissttii  
ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  aapppplliiccaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  mmaassssiimmaa  ddeellllaa  mmuullttaa  ffiinnoo  aa  44  oorree;;  

ff))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  vviioollaazziioonnee  ddii  eennttiittàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeell  ssuuppeerraammeennttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ddeeii  
tteerrmmiinnii  ddii  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  nnoonncchhéé  nneeii  ccaassii  ddii  rriittaarrddoo  oo  ddii  aaddoozziioonnee  
ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ttaallii  ddaa  ffaarr  rriiccaaddeerree  ssuu  aallttrrii  ddiippeennddeennttii  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  oo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  
ddeecciissiioonnii  ddii  pprroopprriiaa  ssppeettttaannzzaa,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  ppuunnttuuaallmmeennttee  pprreevviissttii  
ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  aapppplliiccaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  mmaassssiimmaa  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ffiinnoo  aa  1100  ggiioorrnnii;;  

gg))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà  ddeeii  ddiivviieettii  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  aa  ffiinnii  pprriivvaattii  ddeell  mmaatteerriiaallee  oo  
ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  ccuuii  ssii  ddiissppoonnee  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo,,  nnoonncchhéé  ddeeii  sseerrvviizzii  tteelleemmaattiiccii  ee  tteelleeffoonniiccii  
ddeellll’’uuffffiicciioo  oovvvveerroo  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddeellll’’eennttee,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  
pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeell  rriimmpprroovveerroo  vveerrbbaallee;;  

hh))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddii  eennttiittàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeeii  ddiivviieettii  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  aa  ffiinnii  pprriivvaattii  ddeell  mmaatteerriiaallee  
oo  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  ccuuii  ssii  ddiissppoonnee  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo,,  nnoonncchhéé  ddeeii  sseerrvviizzii  tteelleemmaattiiccii  ee  
tteelleeffoonniiccii  ddeellll’’uuffffiicciioo  oovvvveerroo  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddeellll’’eennttee,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  
nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  mmuullttaa  ffiinnoo  aa  44  oorree;;  

ii))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  aasstteennssiioonnee  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ggrraattuuiittaammeennttee  
ooffffeennssiivvee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ccoommee  ttaallii  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeell  
lleeggiittttiimmoo  ddiirriittttoo  ddii  ccrriittiiccaa  rriiccoonndduucciibbiillee  aallll’’aarrtt..  2211  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  
ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  mmuullttaa  ffiinnoo  aa  44  oorree;;  

jj))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttiittoollaarree  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeell  vviinnccoolloo  aadd  eeffffeettttuuaarree  llee  
ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1133  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  
ppaarrtteecciippaazziioonnii  aazziioonnaarriiee,,  aaggllii  aallttrrii  iinntteerreessssii  ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  ppoossssaannoo  ppoorrlloo  iinn  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  
ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee//oo  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppaarreennttii  ee  aaffffiinnii  eennttrroo  iill  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo,,  ccoonniiuuggee  oo  
ccoonnvviivveennttee  cchhee  eesseerrcciittaannoo  aattttiivviittàà  cchhee  llii  ppoonnggaannoo  iinn  ccoonnttaattttii  ffrreeqquueennttii  ccoonn  ll’’uuffffiicciioo,,  ffeerrmmee  
rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  mmuullttaa  
ffiinnoo  aa  44  oorree;;    

kk))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeell  ddiivviieettoo  ddii  rreennddeerree  nnoottaa  llaa  iiddeennttiittàà  ddeeii  ddiippeennddeennttii  cchhee  hhaannnnoo  sseeggnnaallaattoo  
iilllleecciittii,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  
ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ffiinnoo  aa  1100  ggiioorrnnii;;  

ll))  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vviioollaazziioonnee  ddeell  ddiivviieettoo  ddii  pprroodduurrrree  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ddiippeennddeennttii  cchhee  
hhaannnnoo  sseeggnnaallaattoo  iilllleecciittii,,  oovvee  ggllii  sstteessssii  nnoonn  hhaannnnoo  uunn  rriilliieevvoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ee  oovvee  nnoonn  ssii  ddeetteerrmmiinniinnoo  
llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  iirrrrooggaazziioonnee  ddii  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  nneeii  ccaassii  
pprreevviissttii  ddaallll’’oorrddiinnaammeennttoo,,  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ddaa  1111  ggiioorrnnii  aa  66  
mmeessii..  

44..  NNeell  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnii  ccoommppiiuuttee  ddaa  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellll’’eennttee  vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
rreessppoonnssaabbiillee  ccoommppeetteennttee  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ccoonntteessttaazziioonnee  cchhee  ppuuòò  ddeetteerrmmiinnaarree,,  iinn  bbaassee  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  
ddaallll’’aarrtt..  22,,  ccoo..  33  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee,,  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo..  NNeell  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnii  ccoommppiiuuttee  ddaa  
ppeerrssoonnaallee//ccoollllaabboorraattoorrii  ddii  ssoocciieettàà  cchhee  hhaannnnoo  rraappppoorrttii  ccoonn  ll’’eennttee  vviieennee  mmoossssaa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  
ccoonntteessttaazziioonnee  cchhee  ppuuòò  ddeetteerrmmiinnaarree,,  eegguuaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22,,  ccoo..  33,,  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  
ccoonnttrraattttoo..  AAppppoossiittee  ccllaauussoollee  ssoonnoo  iinnsseerriittee  nneeii  ccoonnttrraattttii..  

55..  AAii  ffiinnii  ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ccooddiiccii  ddii  
ccoommppoorrttaammeennttoo,,  ll’’uuffffiicciioo  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  aallll’’AAuuttoorriittàà  nnaazziioonnaallee  
aannttiiccoorrrruuzziioonnee  ppaarreerree  ffaaccoollttaattiivvoo..  
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AArrtt..  66  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  

11..  II  ssooggggeettttii  ccuuii  ssii  aapppplliiccaa  iill  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ccoommuunniiccaannoo  aall  pprroopprriioo  rreessppoonnssaabbiillee  eennttrroo  1100  ggiioorrnnii  
llaa  iissccrriizziioonnee  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  oo  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  ppoossssaannoo  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  
ddaallll’’uuffffiicciioo  ccuuii  ssoonnoo  aasssseeggnnaattii..  

22..  SSoonnoo  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ccoonnssiiddeerraattee  ccoommpprreessee  nneell  vviinnccoolloo  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa  11  llee  iissccrriizziioonnii  
aadd  aassssoocciiaazziioonnii  cchhee  rriicceevvoonnoo  ccoonnttrriibbuuttii  ddii  qquuaalluunnqquuee  nnaattuurraa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’eennttee  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuffffiicciioo  
ccuuii  iill  ddiippeennddeennttee  èè  aasssseeggnnaattoo..  

33..  LLee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii  rreellaattiivvaammeennttee  aaii  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa  èè  eeffffeettttuuaattaa  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  

44..  II  vviinnccoollii  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ccoommmmii  nnoonn  ssii  aapppplliiccaannoo  ppeerr  llee  iissccrriizziioonnii  aa  ppaarrttiittii  ppoolliittiiccii  eedd  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii..  

55..  NNeellllaa  ffaassee  ddii  pprriimmaa  aapppplliiccaazziioonnee  ttaallee  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii  
ddaallllaa  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee..  

AArrtt..  77  

OObbbblliiggoo  ddii  aasstteennssiioonnee  

11..  IInn  ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  66  bbiiss  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  224411//11999900,,  
aallll’’aarrttiiccoolloo  77  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133  oo  aadd  aallttrraa  nnoorrmmaa  vviiggeennttee,,  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  sseeggnnaallaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  
uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  aattttuuaallee  oo  ppootteennzziiaallee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aasstteennssiioonnee,,  ii  ddiippeennddeennttii  
ddeevvoonnoo  ttrraassmmeetttteerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  pprroopprriioo  ttiittoollaarree  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  uunnaa  aappppoossiittaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  iinn  ccuuii  ssppeecciiffiiccaannoo  llee  rraaggiioonnii  ppoossttee  aa  bbaassee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  sseeggnnaallaazziioonnee..  DDii  ttaallii  
ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  ddeeii  ssuuooii  eessiittii  èè  ddaattaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  
ccoorrrruuzziioonnee..  

22..  LLee  iippootteessii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  aattttuuaallee  ((oo  rreeaallee))  ccooiinncciiddoonnoo  ccoonn  qquueellllee  eelleennccaattee  nneell  pprriimmoo  
ppeerriiooddoo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  77,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  DDPPRR  6622//22001133  ee  ccoonn  qquueellllee  eevveennttuuaallmmeennttee  pprreevviissttee  ddaa  
nnoorrmmaattiivvee  sseettttoorriiaallii..  IInn  ttaallii  eevveenniieennzzee  ll’’aasstteennssiioonnee  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa  eedd  hhaa  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo,,  ffaattttaa  ssaallvvaa  
llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  iill  ssooggggeettttoo  ccuuii  vviieennee  iinnoollttrraattaa  llaa  sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  aauuttoorriizzzzaarree  ccoommuunnqquuee  lloo  
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  mmoottiivvaannddoo  ppuunnttuuaallmmeennttee  llaa  pprroopprriiaa  ddeecciissiioonnee,,  qquuaalloorraa  ll’’iinntteerreessssee  pprriivvaattoo  
ccooiinnvvoollttoo  ssiiaa  iinn  ccoonnccrreettoo  iirrrriilleevvaannttee  oovvvveerroo  iill  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ssiiaa  aallttrriimmeennttii  ssoossttiittuuiibbiillee  ee  iill  mmaannccaattoo  
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ppoossssaa  ccaauussaarree  uunn  ggrraavvee  nnooccuummeennttoo  aallll’’EEnnttee  ee  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa..  LL’’eevveennttuuaallee  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  vvaa  ttrraassmmeessssaa  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ppeerr  llee  
vveerriiffiicchhee  ddeell  ccaassoo..  

33..  LLee  iippootteessii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssee  ppootteennzziiaallee  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  qquueellllee  ddiisscciipplliinnaattee  ddaaggllii  
aarrttiiccoollii  55,,  ccoo..  11,,  66,,  ccoo..  11,,  1133,,  ccoo..  33,,  ee  1144  ddeell  DDPPRR  6622//22001133,,  nnoonncchhéé  aa  ssiittuuaazziioonnii  rriiccoolllleeggaabbiillii  aallllaa  
ssppeecciiffiiccaa  ffuunnzziioonnee  ssvvoollttaa  ddaall  ddiippeennddeennttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’EEnnttee  cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  iinnddiippeennddeennttii  ee  
ccoommuunnqquuee  aanntteecceeddeennttii  rriissppeettttoo  aallll’’aavvvviioo  ddii  uunn  ssiinnggoolloo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ppoossssaannoo  rraaggiioonneevvoollmmeennttee  
iimmppaattttaarree  ssuu  ddeecciissiioonnii  ffuuttuurree  ((eess..  ddeell  lleeggaammee  ddii  ppaarreenntteellaa  oo  ccoonniiuuggiioo  ttrraa  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’uuffffiicciioo  
tteeccnniiccoo  ee  uunn  iimmpprreennddiittoorree  aattttiivvoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo))..  IInn  ttaallii  eevveennttuuaalliittàà,,  oollttrree  cchhee  iinn  qquueellllaa  pprreevviissttaa  ddaall  
sseeccoonnddoo  ppeerriiooddoo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  77,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  DDPPRR  6622//22001133,,  ssuullllaa  sseeggnnaallaazziioonnee  ddeecciiddee  
mmoottiivvaattaammeennttee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllee  cciirrccoossttaannzzee..  

44..  II  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  eeffffeettttuuaannoo  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  aall  
rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  IInn  ttaallii  ccaassii  ooppeerraa  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ccoonn  llee  rreeggoollee  
pprreevviissttee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ssuullll’’oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii..  

55..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  rraaccccoogglliiee  iinn  uunn  aappppoossiittoo  rreeggiissttrroo  ii  ccaassii  ddii  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ee  ggllii  eessiittii..  
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AArrtt..  88  

PPrreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  

11..  LLee  pprreevviissiioonnii  ddeell  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  oobbbblliigghhii  ppeerr  ii  
ddiippeennddeennttii  eedd  ii  rreessppoonnssaabbiillii  dd’’aarreeaa  ee  llaa  lloorroo  vviioollaazziioonnee  ddeetteerrmmiinnaa  ccoommuunnqquuee  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddii  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarrii..    

22..  II  ddiippeennddeennttii  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ddeennuunncciiaa  aallll’’aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ee  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  aall  pprroopprriioo  
ssuuppeerriioorree  ggeerraarrcchhiiccoo  ddii  eevveennttuuaallii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  iilllleecciittoo  nneellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  ccuuii  ssiiaannoo  vveennuuttii  aa  
ccoonnoosscceennzzaa..  II  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ddeennuunncciiaa  aallll’’aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa  
ee  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  

33..  LLaa  iiddeennttiittàà  ddeeii  ddiippeennddeennttii  cchhee  eeffffeettttuuaannoo  ttaallii  ddeennuunnccee  ee  sseeggnnaallaazziioonnii  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  rreessaa  nnoottaa,,  
ssaallvvoo  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  cciiòò  èè  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  lleeggiissllaattoorree..  AA  ttaall  ffiinnee  ii  ttiittoollaarrii  ddii  
ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  aassssuummoonnoo  ttuuttttee  llee  mmiissuurree  nneecceessssaarriiee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  pprreevviissiioonnii  
nnoorrmmaattiivvee  eedd  aa  qquueellllee  ccoonntteennuuttee  nneell  PPiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  
nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  qquueessttii  ddiippeennddeennttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aassssuunnttee  ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  nnoonn  
aabbbbiiaannoo  ccoonnsseegguueennzzee  nneeggaattiivvee,,  aanncchhee  iinnddiirreettttee,,  ppeerr  llaa  lloorroo  aattttiivviittàà..    

44..  TTuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  cchhiiaammaattii  aa  ccoollllaabboorraarree  aattttiivvaammeennttee  ccoonn  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeell  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllee  mmiissuurree  
aaddoottttaattee..    

AArrtt..  99  

TTrraassppaarreennzzaa  ee  ttrraacccciiaabbiilliittàà  

11..  LLee  pprreevviissiioonnii  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  ppeerr  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ll’’iinntteeggrriittàà  ccoossttiittuuiissccoonnoo  oobbbblliigghhii  
ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  rreessppoonnssaabbiillii  dd’’aarreeaa  ee  llaa  lloorroo  vviioollaazziioonnee  ddeetteerrmmiinnaa  ccoommuunnqquuee  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddii  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarrii..    

22..  LL’’eennttee  aassssuummee  llee  iinniizziiaattiivvee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ttrraacccciiaabbiilliittàà  ddeeii  pprroocceessssii  ddeecciissiioonnaallii  
aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  lloorroo  rriippeettiibbiilliittàà..  AA  ttaallee  ssccooppoo  vviieennee  pprreevviissttoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ffoorrnniittuurraa  iinn  
mmooddoo  rreeggoollaarree  ee  ccoommpplleettoo,,  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ddeeii  ddaattii  ee  ddeeggllii  aattttii  ooggggeettttoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee..  DDeell  
rriissppeettttoo  ddii  qquueessttaa  pprreessccrriizziioonnee  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  nneellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ee  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddii  
ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  mmaannaaggeerriiaallii..  

  
AArrtt..  1100  

CCoommppoorrttaammeennttii  nneeii  rraappppoorrttii  pprriivvaattii  

11..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeessttiinnaattaarriioo  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  nnoonn  ddeevvee  ssffrruuttttaarree,,  nnéé  mmeennzziioonnaarree  llaa  ppoossiizziioonnee  
cchhee  rriiccoopprree  nneellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  ootttteenneerree  uuttiilliittàà  cchhee  nnoonn  ggllii  ssppeettttiinnoo..  

22..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeessttiinnaattaarriioo  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  nnoonn  ddeevvee  aassssuummeerree  aallccuunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  
ppoossssaa  ggrraattuuiittaammeennttee  nnuuoocceerree  aallll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

  
AArrtt..  1111  

CCoommppoorrttaammeennttii  iinn  sseerrvviizziioo  
11..  II  ddeessttiinnaattaarrii  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ddeevvoonnoo  uuttiilliizzzzaarree  llaa  ddiilliiggeennzzaa  ddeell  bbuuoonn  ppaaddrree  ddii  ffaammiigglliiaa  ((aarrtt..  

11117766  cc..cc..  

22..  NNeellllaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee,,  eessssii  rriissppeettttaannoo  ll’’oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssii  oorrddiinnii  ddii  
pprriioorriittàà  ssttaabbiilliittii  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  

  
AArrtt..  1122  

TTiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa    

11..  II  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  aassssuummeerree  aatttteeggggiiaammeennttii  lleeaallii  ee  ttrraassppaarreennttii,,  
tteessii  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee,,  nnoonncchhéé  aadd  aaddoottttaarree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  
eesseemmppllaarree  eedd  iimmppaarrzziiaallee  nneeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  ccoolllleegghhii,,  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellll’’aazziioonnee  
aammmmiinniissttrraattiivvaa..  
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22..  EEssssii  ddeevvoonnoo  aassssuummeerree  ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  iill  bbeenneesssseerree  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  ccoonn  
ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  iinnssttaauurraazziioonnee  ddii  rraappppoorrttii  ccoorrddiiaallii  ee  rriissppeettttoossii  ttrraa  ii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  
ggaarraanntteennddoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  iimmmmeeddiiaattoo  nneeii  ccaassii  ddii  ccoonnfflliittttoo  cchhee  ssii  ddeetteerrmmiinnoo  ttrraa  ggllii  sstteessssii..  DDeevvoonnoo  
iinnoollttrree  aassssuummeerree  llee  iinniizziiaattiivvee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  
ppeerrssoonnaallee..  DDeevvoonnoo  iinnoollttrree  aasssseeggnnaarree  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddeellllee  pprraattiicchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn’’eeqquuaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeell  
ccaarriiccoo  ddii  llaavvoorroo,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà,,  ddeellllee  aattttiittuuddiinnii  ee  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aa  
ddiissppoossiizziioonnee  ee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  ddeevvoonnoo  ggaarraannttiirree  uunnaa  eeqquuaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo..  DDeevvoonnoo  
aaffffiiddaarree  ggllii  iinnccaarriicchhii  aaggggiiuunnttiivvii  iinn  bbaassee  aallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee,,  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  
rroottaazziioonnee..  DDeellllaa  vviioollaazziioonnee  ddii  qquueessttee  pprreevviissiioonnii,,  ffeerrmmaa  rreessttaannddoo  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
ddiisscciipplliinnaarree  oo  ddii  aallttrroo  ggeenneerree  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  nneellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeii  
ffaattttoorrii  rriiffeerriittii  aallllee  ccaappaacciittàà  mmaannaaggeerriiaallii..  

33..  EEssssii  aallll’’aattttoo  ddeell  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ccoommuunniiccaannoo,,  eennttrroo  ii  1100  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii,,  aall  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  PPrreevveennzziioonnee  ddeellllaa  CCoorrrruuzziioonnee  llee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  aazziioonnaarriiee  ee  ggllii  aallttrrii  iinntteerreessssii  
ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  ppoossssoonnoo  ppoorrlloo  iinn  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  cchhee  ssvvoollggee  ee  ssee  hhaannnnoo  
ppaarreennttii  ee  aaffffiinnii  eennttrroo  iill  22°°  ggrraaddoo,,  ccoonniiuuggee  oo  ccoonnvviivveennttee  cchhee  eesseerrcciittaannoo  aattttiivviittàà  ppoolliittiicchhee  ,,  
pprrooffeessssiioonnaallii  oo  eeccoonnoommiicchhee  cchhee  llii  ppoonnggaannoo  iinn  ccoonnttaattttii  ffrreeqquueennttii  ccoonn  iill  SSeettttoorree  cchhee  ddoovvrràà  ddiirriiggeerree  oo  
cchhee  ssiiaannoo  ccooiinnvvoollttii  nneellllee  ddeecciissiioonnii  ee  nneellllee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aall  SSeettttoorree..  IInn  ffaassee  ddii  pprriimmaa  aapppplliiccaazziioonnee  
ttaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoonnoo  ffoorrnniittee  eennttrroo  ii  3300  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  aallllaa  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee..  

  
AArrtt..  1133  

CCoonnttrraattttii  

11..  NNeellllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddii  aaccccoorrddii  oo  nneellllaa  ssttiippuullaa  ddii  ccoonnttrraattttii  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellll’’eennttee,,  nnoonncchhéé  nneellllaa  
eesseeccuuzziioonnee,,  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddeettttaattee  ddaall  DD..PP..RR..  nn..  6622//22001133::  

aa))  èè  vviieettaattoo  iill  rriiccoorrssoo  aallll’’iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ddii  tteerrzzii  ee  llaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  oo  pprroommeessssaa  ddii  uuttiilliittàà  aa  ttiittoolloo  ddii  
iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee,,  ffaattttii  ssaallvvii  ii  ccaassii  ddeecciissii  ddaallll’’eennttee  ddii  rriiccoorrssoo  aa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  pprreevviissttee  iinn  ssppeecciiffiiccii  
aallbbii;;  

bb))  èè  vviieettaattoo  aall  ttiittoollaarree  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddii  ccoonncclluuddeerree  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  
ccoonnttrraattttii  ddii  aappppaallttoo,,  ffoorrnniittuurraa,,  sseerrvviizziioo,,  ffiinnaannzziiaammeennttoo  oo  aassssiiccuurraazziioonnee  ccoonn  llee  iimmpprreessee  ccoonn  llee  qquuaallii  
aabbbbiiaa  ssttiippuullaattoo  ccoonnttrraattttii  aa  ttiittoolloo  pprriivvaattoo  oo  rriicceevvuuttoo  aallttrree  uuttiilliittàà  nneell  bbiieennnniioo  pprreecceeddeennttee,,  aadd  
eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  ccoonncclluussii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..11334422  cc..cc..  ((ccoonnttrraattttii  ccoonncclluussii  mmeeddiiaannttee  mmoodduullii  oo  
ffoorrmmuullaarrii))  nnoonncchhéé  ddii  qquueellllii  cchhee,,  ppeerr  iill  lloorroo  ccaarraatttteerree  qquuoottiiddiiaannoo  oo  ccoommuunnqquuee  oorrddiinnaarriioo  ((eess..::  ppiiccccoollii  
aaccqquuiissttii,,  rriiffoorrnniimmeennttii  eecccc..)),,  nnoonn  ssoonnoo  ttaallii  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  aallccuunn  ccoonnfflliittttoo  iinn  bbaassee  aa  uunn  sseemmpplliiccee  
ccrriitteerriioo  ddii  rraaggiioonneevvoolleezzzzaa..  AAll  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  ccaassii  ddaa  uullttiimmoo  cciittaattii  eeggllii  ssii  ddeevvee  aasstteenneerree,,  ddaannddoonnee  
ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  

22..  II  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ggaarraannttiissccoonnoo  iill  rriissppeettttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  ppuubbbblliicciittàà  nneellllee  
pprroocceedduurree  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  ccuuii  aaffffiiddaarree  bbeennii,,  sseerrvviizzii  eedd  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee,,  
qquuaalluunnqquuee  nnee  ssiiaa  ll’’iimmppoorrttoo,,  nnoonncchhéé  ddii  sscceellttaa  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ccrriitteerrii  sseelleettttiivvii  pprreeddeetteerrmmiinnaattii,,  rraaggiioonneevvoollii  
ee  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  mmiigglliioorree  ttuutteellaa  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ddeellll’’eennttee..  

  
AArrtt..  1144  

VViiggiillaannzzaa,,  oonneerrii  eedd  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  

11..  LLee  aattttiivviittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa  ee  ccoonnttrroolllloonneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ddiippeennddeennttii  aaddddeettttii  aaii  ssiinnggoollii  uuffffiiccii  ssoonnoo  
ssvvoollttee  ddaaii  rriissppeettttiivvii  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa..  

22..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  nnoonncchhéé  ttuuttttee  llee  vvoollttee  cchhee  vviieennee  rriivvoollttaa  uunnaa  
ssppeecciiffiiccaa  sseeggnnaallaazziioonnee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  iinn  tteerrmmiinnii  ccoommpplleessssiivvii  ee  ggeenneerraallii  ppeerr  ll’’eennttee  eessssee  ssoonnoo  ssvvoollttee  ddaall  
rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee..  

33..  LL’’OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  oo  nnuucclleeoo  eeffffeettttuuaa  uunnaa  aattttiivviittàà  ddii  vveerriiffiiccaa  
ccoommpplleessssiivvaa  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ee  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeeggllii  eessiittii  ddii  ttaallee  aattttiivviittàà  nneelllloo  
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  ssuuee  aattttiivviittàà,,  pprrooppoonneennddoo  aallll’’eennttee  ttuuttttee  llee  mmiissuurree  oorrggaanniizzzzaattiivvee  rriitteennuuttee  nneecceessssaarriiee..  
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44..  DDaallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  nnoonn  ddeevvoonnoo  ddeerriivvaarree  nnuuoovvii  oo  mmaaggggiioorrii  
oonneerrii  ppeerr  iill  bbiillaanncciioo  ccoommuunnaallee..  IInnffaattttii  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ssoopprraa  iinnddiiccaattii,,  rriieennttrraannddoo  nneellll’’aattttiivviittàà  
oorrddiinnaarriiaa,,  vveerrrraannnnoo  ssvvoollttii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee,,  ffiinnaannzziiaarriiee  ee  ssttrruummeennttaallii  ggiiàà  aa  
ddiissppoossiizziioonnee..  

55..  CCoonn  ccaaddeennzzaa  aannnnuuaallee,,  ddii  nnoorrmmaa  eennttrroo  llaa  ffiinnee  ddeell  mmeessee  ddii  nnoovveemmbbrree,,  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee,,  aaccqquuiissiittee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uuffffiicciioo  ppeerr  ii  pprroocceeddiimmeennttii  
ddiisscciipplliinnaarrii,,  mmoonniittoorraa  ggllii  eeffffeettttii  ddeetteerrmmiinnaattii  ddaall  pprreesseennttee  ccooddiiccee,,  nnoonncchhéé  iill  nnuummeerroo  ee  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  
iinnffrraazziioonnee  cchhee  ssii  ssoonnoo  rreeggiissttrraattee,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  
ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellll’’eevveennttuuaallee  mmooddiiffiiccaa  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteeggrraattiivvoo..  

66..  IIll  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteeggrraattiivvoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  ddeeccoorrssii  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssuuaa  
aaddoozziioonnee..  

  


