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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LL''EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  AACCCCOONNCCIIAATTOORREE,,  
BBAARRBBIIEERREE,,  EESSTTEETTIISSTTAA,,  TTAATTUUAATTOORREE  EE  AAPPPPLLIICCAATTOORREE  DDII  PPIIEERRCCIINNGG  

  
  

AArrttiiccoolloo  11  
AAMMBBIITTOO  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

  
11..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaa  llee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree,,  eesstteettiissttaa,,  ttaattuuaattoorree  ee  

aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  
  
22..  AAii  ffiinnii  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ssii  iinntteennddoonnoo  ppeerr::  
  

aa..  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  qquueellllaa  ccoommpprreennddeennttee  ttuuttttii  ii  ttrraattttaammeennttii  ee  ii  sseerrvviizzii  vvoollttii  aa  
mmooddiiffiiccaarree,,  mmiigglliioorraarree,,  mmaanntteenneerree  ee  pprrootteeggggeerree  ll’’aassppeettttoo  eesstteettiiccoo  ddeeii  ccaappeellllii  iivvii  ccoommpprreessii  ii  
ttrraattttaammeennttii  ttrriiccoollooggiiccii  ccoommpplleemmeennttaarrii  cchhee  nnoonn  iimmpplliicchhiinnoo  pprreessttaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  mmeeddiiccoo,,  
ccuurraattiivvoo  oo  ssaanniittaarriioo,,  nnoonncchhéé  iill  ttaagglliioo  ee  iill  ttrraattttaammeennttoo  eesstteettiiccoo  ddeellllaa  bbaarrbbaa  ee  ooggnnii  aallttrroo  
sseerrvviizziioo  iinneerreennttee  oo  ccoommpplleemmeennttaarree..  EE’’  iinnoollttrree  ccoommpprreessoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  eesscclluussiivvoo  ddii  
pprreessttaazziioonnii  sseemmpplliiccii  ddii  mmaanniiccuurree  ee  ddii  ppeeddiiccuurree  eesstteettiiccoo  lliimmiittaattaammeennttee  aall  ttaagglliioo,,  lliimmaattuurraa  ee  
llaaccccaattuurraa  ddeellllee  uunngghhiiee,,  eeffffeettttuuaattoo  aanncchhee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ddeessppeecciiaalliizzzzaattoo  

  
bb..    aattttiivviittàà  ddii  bbaarrbbiieerree,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  66  ddeellllaa  LLeeggggee  1177  aaggoossttoo  22000055,,  nn°°  117744,,  llee  aattttiivviittàà  ppeerr  

ssoolloo  uuoommoo  rreellaattiivvee  aall  ttaagglliioo  ddeeii  ccaappeellllii,,  aall  llaavvaaggggiioo,,  aallll’’aaccccoonncciiaattuurraa,,  aallllaa  ccoolloorraazziioonnee  ee  
ddeeccoolloorraazziioonnee  ddeeggllii  sstteessssii,,  aallllaa  rraassaattuurraa  ddeellllaa  bbaarrbbaa  ee  aa  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  sseerrvviizzii  iinneerreennttii  ee  
ccoommpplleemmeennttaarrii,,  ccoommpprreessoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  eesstteettiiccoo  ddii  ccaappeelllloo,,  ddii  iiggiieennee  ddeell  ccuuooiioo  ccaappeelllluuttoo,,  
ttrraattttaammeennttoo  aannttiiccaadduuttaa,,  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  pprrootteessii,,  ppaarrrruucccchhee,,  ttoouuppeettss,,  eettcc..  

  
cc..  aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa,,  qquueellllaa  ddeeffiinniittaa  ddaallll’’aarrtt..  11  ddeellllaa  LLeeggggee  44..11..11999900,,  nn..  11,,  ccoommpprreennddeennttee  ttuuttttee  

llee  pprreessttaazziioonnii  eedd  ii  ttrraattttaammeennttii,,  ccoommpprreessii  qquueellllii  aabbbbrroonnzzaannttii,,  iinncclluussaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttrruuccccoo  
sseemmiippeerrmmaanneennttee,,  eesseegguuiittii  ssuullllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ccoorrppoo  uummaannoo  iill  ccuuii  ssccooppoo  eesscclluussiivvoo  oo  
pprreevvaalleennttee  ssiiaa  qquueelllloo  ddii  mmaanntteenneerrlloo  iinn  ppeerrffeettttee  ccoonnddiizziioonnii,,  ddii  mmiigglliioorraarrnnee  ee  pprrootteeggggeerrnnee  
ll’’aassppeettttoo  eesstteettiiccoo,,  mmooddiiffiiccaannddoolloo  aattttrraavveerrssoo  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ll’’aatttteennuuaazziioonnee  ddeeggllii  iinneesstteettiissmmii  
pprreeeessiisstteennttii..  TTaallee  aattttiivviittàà  ppuuòò  eesssseerree  ssvvoollttaa  ccoonn  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  tteeccnniicchhee  mmaannuuaallii,,  ccoonn  
ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  eelleettttrroommeeccccaanniiccii,,  ppeerr  uussoo  eesstteettiiccoo,,  ddii  ccuuii  aallll’’eelleennccoo  aalllleeggaattoo  
aallllaa  LLeeggggee  44..11..11999900  nn..  11  ee  ss..mm..ii..  ee  ccoonn  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  ccoossmmeettiiccii  ddeeffiinniittii  ttaallii  ddaallllaa  
LLeeggggee  1111..1100..11998866,,  nn..  771133  ee  ss..mm..ii....  SSoonnoo  eesscclluussee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa  llee  pprreessttaazziioonnii  ddiirreettttee  
iinn  lliinneeaa  ssppeecciiffiiccaa  eedd  eesscclluussiivvaa  aa  ffiinnaalliittàà  ddii  ccaarraatttteerree  tteerraappeeuuttiiccoo..  

  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa  èè  ddaa  iinntteennddeerrssii  ccoommpprreennssiivvaa  ddeellllee  sseegguueennttii  mmaannssiioonnii  
ee//oo  sseerrvviizzii  ddii::  
  

••  cceennttrroo  ddii  aabbbbrroonnzzaattuurraa  oo  ““ssoollaarriiuumm””,,  qquueellllaa  iinneerreennttee  ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  ttrraattttaammeennttii  
mmeeddiiaannttee  ll’’uussoo  ddii  llaammppaaddee  aabbbbrroonnzzaannttii  UUVV--AA;;  

  
••  aattttiivviittàà  eeffffeettttuuaattee  ssuullllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ccoorrppoo  ee  ddii  ““mmaassssaaggggiioo””  aa  ssccooppoo  eesstteettiiccoo,,  

oovvvveerroo  qquueellllee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eesstteettiicchhee  ddeell  
ccoorrppoo  

  
••  aattttiivviittàà  ddii  ““ddiisseeggnnoo  eeppiiddeerrmmiiccoo  oo  ttrruuccccoo  sseemmiippeerrmmaanneennttee””,,  oovvvveerroo  qquueellllee  iinneerreennttii  ii  

ttrraattttaammeennttii  dduurraattuurrii,,  mmaa  nnoonn  ppeerrmmaanneennttii  eesseegguuiittii  aa  lliivveelllloo  eeppiiddeerrmmiiccoo  ssuull  vviissoo  oo  ssuu  
aallttrree  ppaarrttii  ddeell  ccoorrppoo,,  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarrnnee  oo  pprrootteeggggeerrnnee  ll’’aassppeettttoo  eesstteettiiccoo  
aattttrraavveerrssoo  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ll’’aatttteennuuaazziioonnee  ddeeggllii  iinneesstteettiissmmii  eessiisstteennttii  
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••  aattttiivviittàà  ddii  ssaauunnaa  
  

••  aattttiivviittàà  ddii  oonniiccootteeccnniiccaa,,  cchhee  ccoonnssiissttee  nneellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ee  nneellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunngghhiiee  
aarrttiiffiicciiaallii  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprreeppaarraazziioonnee,,  llaa  llaavvoorraazziioonnee  ee  llaa  mmooddeellllaattuurraa  ddii  uunnaa  rreessiinnaa,,  
nnoonncchhéé  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  ssuullllee  uunngghhiiee,,  ccoonn  llaa  ssoollaa  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  
ddeeccoorraazziioonnee,,  ppeerr  mmeerraa  ffiinnaalliittàà  ddii  aabbbbeelllliimmeennttoo  ddeell  ddiittoo,,  sseennzzaa  nneessssuunn  ttrraattttaammeennttoo  
iinnvvaassiivvoo  cchhee  iinncciiddaa  ssuullllaa  ppeellllee..  

  
NNoonn  rriieennttrraannoo  nneellll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa,,  ee  ppeerrttaannttoo  ssoonnoo  eesscclluussii  ddaall  ccaammppoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  
ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo::  
  

••  ii  ttrraattttaammeennttii  cchhee  iimmpplliiccaannoo  pprreessttaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  mmeeddiiccoo  ––  ccuurraattiivvoo  ––  ssaanniittaarriioo,,  
aanncchhee  ssee  rriivvoollttii  aallll’’aaddeegguuaammeennttoo  eesstteettiiccoo  ddeellll’’aassppeettttoo  aa  ddeetteerrmmiinnaattii  ccaannoonnii  ddii  mmooddaa  
ee  ddii  ccoossttuummee,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  llee  aattttiivviittàà  ddii  tteerraappiissttaa  ddeellllaa  rriiaabbiilliittaazziioonnee,,  
ddiisscciipplliinnaattee  ffrraa  llee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  ssvvoollttee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  ssppeecciiffiiccii  
ttiittoollii  ee//oo  qquuaalliiffiiccaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  

  
••  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ppooddoollooggoo  eesseerrcciittaabbiillee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  ssppeecciiffiiccii  ttiittoollii  ee//oo  

qquuaalliiffiiccaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  
  

••  llee  aattttiivviittàà  ddii  ““ggiinnnnaassttiiccaa  ssppoorrttiivvaa””,,  ““eedduuccaazziioonnee  ffiissiiccaa””,,  ““ffiittnneessss””,,  ssvvoollttee  iinn  ppaalleessttrree  
oo  iinn  cceennttrrii  ssppoorrttiivvii    

  
dd..  aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree,,  qquueellllaa  iinneerreennttee  aallll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  ssoossttaannzzee  cchhiimmiicchhee  ddii  ddiivveerrssoo  ccoolloorree  

nneell  ddeerrmmaa  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  ccrreeaarree  uunn  eeffffeettttoo  ddeeccoorraattiivvoo  ppeerrmmaanneennttee  ssuullllaa  ppeellllee  
  
ee..  aattttiivviittàà  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg,,  qquueellllaa  iinneerreennttee  aall  ttrraattttaammeennttoo  ccrruueennttoo  mmeeddiiaannttee  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  aanneellllii    mmeettaalllliiccii  ddii  ddiivveerrssaa  ffoorrmmaa  ee  ffaattttuurraa  oo  aallttrrii  ooggggeettttii  iinn  vvaarriiee  zzoonnee  ddeell  
ccoorrppoo..  

  
AArrttiiccoolloo  22  

MMOODDAALLIITTÀÀ  EE  RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LL''EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELLLL''AATTTTIIVVIITTÀÀ  
  

11..  LL''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  èè  ssooggggeettttoo  aa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ((DD..II..AA..))  ,,  
ccoorrrreeddaattaa  ddaallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aatttteessttaannttee  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmoorraallii  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  3311  
mmaaggggiioo  11996655  nn°°  557755  ee  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  aarrttiiccoollii  33  ee  44,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  
ccoonnffoorrmmiittàà  ddeeii  llooccaallii  aaii  rreeqquuiissiittii  uurrbbaanniissttiiccii  ((ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  ee  aaggiibbiilliittàà))  eedd  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarrii..  

  
22..  AAllllaa  DD..II..AA..  ddeevvee  eesssseerree  aalllleeggaattaa,,  aa  ppeennaa  ddii  iimmpprroocceeddiibbiilliittàà,,  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  oo  VVaarriiaazziioonnee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

TTaassssaa  RRiiffiiuuttii  CCoommuunnaallii  
  
33..  AA  ccuurraa  ddeellll’’UUffffiicciioo  ccoommuunnaallee  rriicceevveennttee  ccooppiiaa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreesseennttaattaa,,  uunnaa  vvoollttaa  eesseeccuuttiivvaa,,  

ddoovvrràà  eesssseerree  iinnvviiaattaa  aallllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo,,  aallll’’IINNPPSS,,  aallll’’AASSLL,,  aallllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee,,  aallll’’UUTTCC,,  aallllee  
FFoorrzzee  ddeellll’’OOrrddiinnee  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo        

  
44..  LLee  ssuuddddeettttee  aattttiivviittàà  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eesseerrcciittaattee  iinn  ffoorrmmaa  ddii  iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee,,  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  ee  

ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallee,,  ssiiaa  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  iimmpprreessee  aarrttiiggiiaannee  ee  nnoonn..  
  
55..  LL’’aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  aaccccoonncciiaattoorree  ppuuòò  eesssseerree  ssvvoollttaa  uunniittaammeennttee  aa  qquueellllaa  ddii  eesstteettiissttaa,,  aanncchhee  iinn  

ffoorrmmaa  ddii  iimmpprreessee  eesseerrcciittaattee  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  sseeddee  oovvvveerroo  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  ssoocciieettàà  
  
66..  EE’’  iinn  ooggnnii  ccaassoo  nneecceessssaarriioo  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  ddiissttiinnttii  aattttiivviittàà  
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AArrttiiccoolloo  33  

RREEQQUUIISSIITTII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  PPEERR  AACCCCOONNCCIIAATTOORREE,,  BBAARRBBIIEERREE  EEDD  EESSTTEETTIISSTTAA  
  

11..  PPeerr  eesseerrcciittaarree  llee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree  eedd  eesstteettiissttaa  èè  nneecceessssaarriioo  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  
rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ccuuii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  oovvvveerroo  ddeellllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  
rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  rriillaasscciiaattaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  pprroovviinncciiaallee  ddeellll''aarrttiiggiiaannaattoo  

  
22..  PPeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree  èè  nneecceessssaarriioo  ccoonnsseegguuiirree  uunnaa  aappppoossiittaa  aabbiilliittaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  pprreevviioo  

ssuuppeerraammeennttoo  ddii  uunn  eessaammee  tteeccnniiccoo  ––  pprraattiiccoo  pprreecceedduuttoo,,  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  ttrraa  lloorroo,,  ddaalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  uunn  
ccoorrssoo  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  oo  ddaa  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ddii  ttrree  aannnnii  ((aarrttiiccoolloo  33  ddeellllaa  lleeggggee  nn°°  117744  ddeell  1177  
AAggoossttoo  22000055  ee  ssss..mmmm..iiii))      

  
33..  PPeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa  èè  nneecceessssaarriioo  ccoonnsseegguuiirree  uunn’’aappppoossiittaa  aabbiilliittaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ((aarrttiiccoolloo  33  

ddeellllaa  lleeggggee  nn°°  ddeell  44  ggeennnnaaiioo  11999900  ee  ssss..mmmm..iiii..))  
  
44..  NNeell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessee  aarrttiiggiiaannee  cchhee  eesseerrcciittaannoo  llee  ssuuddddeettttee  aattttiivviittàà,,  iinn  ffoorrmmaa  ddii  DDiittttaa  iinnddiivviidduuaallee  oo  ddii  

ssoocciieettàà,,  nneeii  lliimmiittii  ddiimmeennssiioonnaallii  ee  ccoonn  ii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  LLeeggggee  0088//0088//11998855  nn..444433,,  ii  rreeqquuiissiittii  
pprrooffeessssiioonnaallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoosssseedduuttii  rriissppeettttiivvaammeennttee  ddaall  ttiittoollaarree  ooppppuurree  ddaa  aallmmeennoo  uunn  ssoocciioo  
ppaarrtteecciippaannttee  aallll’’aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa..  

  
55..  PPeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallee  ll’’iinntteerreessssaattoo  pprreesseennttaa  rriicchhiieessttaa  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  

CCoommmmiissssiioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ppeerr  ll’’AArrttiiggiiaannaattoo  pprreessssoo  llaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  AAvveelllliinnoo  
  
66..  PPeerr  llee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii  oo  ssoocciieettaarriiee  nnoonn  aarrttiiggiiaannee  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  nnoommiinnaa  ddii  uunn  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  iinn  

ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  
  
77..  LLaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeell  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  nneellll’’aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree  eedd  eesstteettiissttaa,,  ddeevvee  eesssseerree  

pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoommuunniiccaattaa  aallll''uuffffiicciioo  pprreeppoossttoo,,  aalllleeggaannddoo  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  
nnoommiinnaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''iinntteerreessssaattoo..  

  
AArrttiiccoolloo  44  

RREEQQUUIISSIITTII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  PPEERR  TTAATTUUAATTOORREE  EE  AAPPPPLLIICCAATTOORREE  DDII  PPIIEERRCCIINNGG  
  

11..  PPeerr  eesseerrcciittaarree  llee  aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  èè  nneecceessssaarriioo  ffrreeqquueennttaarree  
aappppoossiittoo  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iissttiittuuiittoo  ddaa  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii//pprriivvaattii  rriiccoonnoosscciiuuttii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  
CCaammppaanniiaa  

  
22..  PPeerr  llee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii  oo  ssoocciieettaarriiee  nnoonn  aarrttiiggiiaannee  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  nnoommiinnaa  ddii  uunn  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  iinn  

ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  
  
33..  LLaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeell  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  nneellll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  ddeevvee  eesssseerree  

pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoommuunniiccaattaa  aallll''uuffffiicciioo  pprreeppoossttoo,,  aalllleeggaannddoo  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  
nnoommiinnaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''iinntteerreessssaattoo..  

  
AArrttiiccoolloo  55  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLL''AATTTTIIVVIITTÀÀ  
  

11..  LL’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiisscciipplliinnaattee  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  èè  ccoonnsseennttiittoo  eesscclluussiivvaammeennttee  nneeii  
llooccaallii,,  ccoommee  ddiicchhiiaarraattii  ee  ddooccuummeennttaattii  nneellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà,,  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  
aarrttiiccoolloo  66..  
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22..  ÈÈ  ccoonnsseennttiittoo  ll’’eesseerrcciizziioo  iinn  uunn’’uunniiccaa  sseeddee  ddii  ppiiùù  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  ccoonn  uunn  
uunniiccoo  iinnggrreessssoo,,  iinn  llooccaallii  ddii  llaavvoorroo  sseeppaarraattii,,  aanncchhee  ssee  ccoommuunniiccaannttii  ttrraa  ddii  lloorroo,,  ppuurrcchhéé  ppeerr  ooggnnii  
aattttiivviittàà  eesseerrcciittaattaa  vvii  ssiiaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ssooggggeettttoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii..  

  
33..  LLee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eesseerrcciittaattee  aanncchhee  pprreessssoo  aallttrree  

ssttrruuttttuurree,,  qquuaallii  aadd  eesseemmppiioo  ppaalleessttrree  ee  cceennttrrii  ssppoorrttiivvii,,  pprrooffuummeerriiee,,  eerrbboorriisstteerriiee,,  ffaarrmmaacciiee,,  
aallbbeerrgghhii  ee  ssttaabbiilliimmeennttii  tteerrmmaallii,,  ccoommuunnqquuee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  nnoonncchhéé  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee,,  uurrbbaanniissttiicchhee  eedd  eeddiilliizziiee  vviiggeennttii  

  
44..  LLee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree  eedd  eesstteettiissttaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssvvoollttee  pprreessssoo  iill  ddoommiicciilliioo  

ddeellll’’eesseerrcceennttee  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ii  llooccaallii  iinn  ccuuii  vveennggoonnoo  eesseerrcciittaattee  ssiiaannoo  ddiivveerrssii  ee  ddiissiimmppeeggnnaattii  ddaa  
qquueellllii  aaddiibbiittii  aa  cciivviillee  aabbiittaazziioonnee  ee  ddoottaattii  ddii  iimmppiiaannttii  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  ddeell  sseettttoorree  ee  ddeeii  
ccoorrrreellaattii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  cclliieennttii..    

  
IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ll’’eesseerrcceennttee  ddoovvrràà  ccoonnsseennttiirree  ii  ccoonnttrroollllii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttii,,  nneeii  
llooccaallii  aaddiibbiittii  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee..  

  
55..  AA  ccoolloorroo  cchhee  eesseerrcciittaannoo  llee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree  eedd  eesstteettiissttaa  èè  ccoonnsseennttiittoo  

eeffffeettttuuaarree  pprreessttaazziioonnii,,  ddii  nnaattuurraa  eesscclluussiivvaammeennttee  ooccccaassiioonnaallee,,  aall  ddoommiicciilliioo  ddeell  cclliieennttee,,  qquuaalloorraa  iill  
cclliieennttee  aabbbbiiaa  vvaalliiddii  mmoottiivvii  ppeerr  nnoonn  rreeccaarrssii  pprreessssoo  ll’’eesseerrcciizziioo..  

  
66..  LLee  aattttiivviittàà  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssvvoollttee  iinn  ffoorrmmaa  aammbbuullaannttee..    

  
77..  EE''ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  cchhii  eesseerrcciittaa  ll''aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa,,  ttaattuuaattoorrii    ee  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  ddii  

mmuunniirrssii  ddii  sstteerriilliizzzzaattrriiccee  aauuttooccllaavvee  eedd  iimmbbuussttaattrriiccee  
  

88..  EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg,,  ddii  ffoorrnniirree  
aallll’’iinntteerreessssaattoo,,  ssee  mmaaggggiioorreennnnee,,  ooppppuurree  ssee  mmiinnoorreennnnee,,  aaii//aall  ggeenniittoorrii//ttuuttoorree,,  ttuuttttee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttiillii,,  llee  mmooddaalliittàà  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  ii  rriisscchhii  ddeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ttrraattttaammeennttoo  rriicchhiieessttoo    

  
99..  EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg,,  ddii  ffoorrnniirree  aall  

cclliieennttee,,  oo  aaii//aall  ggeenniittoorree//ttuuttoorree  nneell  ccaassoo  ddii  mmiinnoorrii,,  ccoorrrreettttee  eedd  eessaauussttiivvee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ttoossssiiccoollooggiicchhee  iinn  mmeerriittoo  aaii  mmaatteerriiaallii  ee  aaii  pprrooddoottttii  cchhee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii..  

  
1100..  EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg,,  ddii  aaccqquuiissiirree  iill  

ccoonnsseennssoo  iinnffoorrmmaattoo  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  ssee  mmaaggggiioorreennnnee,,  ooppppuurree  ssee  mmiinnoorreennnnee  ddaaii//ddaall  
ggeenniittoorrii//ttuuttoorree,,  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ttrraattttaammeennttoo..  

  
                      TTaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  rriisscchhii  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  aacccceettttaattee  ppeerr  iissccrriittttoo  ddaaii  ssuuddddeettttii    
  

AArrttiiccoolloo  66  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IINNIIZZIIOO  AATTTTIIVVIITTAA’’  

  
11..    LLaa  nnuuoovvaa  aappeerrttuurraa  ddii  eesseerrcciizziioo,,  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  sseeddee,,  iill  ssuubbiinnggrreessssoo  ccoonn  oo  sseennzzaa  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  

llooccaallii,,  llee  mmooddiiffiicchhee  ddeeii  llooccaallii  ee  llee  mmooddiiffiicchhee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  
bbaarrbbiieerree,,  ddii  eesstteettiissttaa,,  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  
DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  aall  SSeerrvviizziioo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  ddeell  CCoommuunnee  

  
22..    LLaa  ssoossppeennssiioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  iinn  eesseerrcciizziioo  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  oollttrree  aaii  ttrreennttaa  

ggiioorrnnii  nnaattuurraallii  ee  ccoonnsseeccuuttiivvii,,  èè  ssooggggeettttaa  aa  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  SSeerrvviizziioo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  
ddeell  CCoommuunnee,,  iinnddiiccaannddoo  iill  ppeerriiooddoo  ddii  cchhiiuussuurraa,,  cchhee  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aallll’’aannnnoo  ssoollaarree  ((mmaassssiimmoo  
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uunn  aannnnoo))  ee  llee  mmoottiivvaazziioonnii..  LLaa  rriiaappeerrttuurraa  aannttiicciippaattaa  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  vvaa  uugguuaallmmeennttee  
ccoommuunniiccaattaa..  

  
33..      LL’’iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee  aarrttiiggiiaannaa  pprreesseennttaa  uunnaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ppeerr  uunn  uunniiccoo  eesseerrcciizziioo..  
  
44..    NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll''iimmpprreessaa  aarrttiiggiiaannaa  aapprraa  uulltteerriioorrii  uunniittàà  llooccaallii  rriissppeettttoo  aallllaa  sseeddee,,  ddeevvee  pprreesseennttaarree  

ddiissttiinnttee  DDiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ee  nnoommiinnaarree  uunn  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  
ppeerr  cciiaassccuunnaa  uunniittàà  llooccaallee  aaggggiiuunnttiivvaa  aallllaa  sseeddee,,  llaaddddoovvee  nnoonn  ssiiaannoo  ppoosssseedduuttii  ddaaggllii  aallttrrii  ssooccii  ddiivveerrssii  ddaa  
qquueelllloo  cchhee  aassssuummee  llaa  ddiirreezziioonnee  tteeccnniiccaa  nneellllaa  sseeddee..  

  
55..    LL’’iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee  oo  ssoocciieettaarriiaa,,  nnoonn  aarrttiiggiiaannaa,,  pprreesseennttaa  ppiiùù  DDiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  rreellaattiivvee  

aa  ppiiùù  eesseerrcciizzii,,  ppuurrcchhéé  ssiiaa  nnoommiinnaattoo  uunn  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  ddiiffffeerreennttee  ppeerr  cciiaassccuunn  eesseerrcciizziioo,,  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  nneecceessssaarrii..  

  
66..    LLaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  hhaa  vvaalliiddiittàà  tteemmppoorraallee  iilllliimmiittaattaa,,  ffaattttoo  ssaallvvoo  iill  vveerriiffiiccaarrssii  ddeellllee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1133    
  

88..  LLaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà,,  cchhee  ddaa  ddiirriittttoo  aallll’’iinniizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  lloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  
pprreesseennttaazziioonnee  aall  CCoommuunnee  ddii  AArriiaannoo  IIrrppiinnoo,,  ssuull  ppiiaannoo  ggiiuurriiddiiccoo,,  hhaa  nnaattuurraa  ee  vvaalleennzzaa  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttoo  
aammmmiinniissttrraattiivvoo  iimmpplliicciittoo  ee,,  iinn  qquuaannttoo  ttaallee  èè  ssooggggeettttaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aa  ssoossppeennssiioonnee  ee  rreevvooccaa..  

  
AArrttiiccoolloo  77  

SSUUBBIINNGGRREESSSSOO  PPEERR  AATTTTOO  TTRRAA  VVIIVVII  
  

11      IIll  ssuubbiinnggrreessssoo  ppeerr  aattttoo  ttrraa  vviivvii,,  sseennzzaa  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  llooccaallii,,  iinn  uunnaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiisscciipplliinnaattee  ddaall  
pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  ccoonnsseennttee  ll''iimmmmeeddiiaattoo  iinniizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaall  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  èè  
pprreesseennttaattaa  llaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaa  pprroovvaattaa  ll’’eeffffeettttiivvaa  cceessssiioonnee  
ddeellll’’aazziieennddaa  ee  iill  ssuubbeennttrraannttee  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmoorraallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii..  

  
AArrttiiccoolloo  88  

SSUUBBIINNGGRREESSSSOO  MMOORRTTIISS  CCAAUUSSAA  
  

11..  NNeell  ccaassoo  ddii  ddeecceessssoo,,  ggllii  eerreeddii  aavveennttii  ddiirriittttoo  ppoossssoonnoo  eennttrroo  uunn  aannnnoo  ddaallll''eevveennttoo,,  aanncchhee  ssee  
ll''aattttiivviittàà  rriissuullttaa  nneell  ffrraatttteemmppoo  ssoossppeessaa::  
  

aa))  iinn  ccaassoo  ddii  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ccoonnttiinnuuaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  
pprreesseennttaannddoo  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ppeerr  ssuubb  iinnggrreessssoo  

  
bb))  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ccoonnttiinnuuaarree  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellll''aattttiivviittàà,,  

pprreesseennttaannddoo  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ppeerr  ssuubb  iinnggrreessssoo,,  nnoommiinnaannddoo  uunn  DDiirreettttoorree  
TTeeccnniiccoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  

  
cc))  cceeddeerree  ll’’aattttiivviittàà  ((iill  ssuubbeennttrraannttee  ppoottrràà  iinniizziiaarree  ll’’aattttiivviittàà  ddeell  ddee  ccuuiiuuss,,  pprreesseennttaannddoo  

DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ppeerr  ssuubb  iinnggrreessssoo))..  
  

AArrttiiccoolloo  99  
CCEESSSSAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  

  
11..    LLaa  cceessssaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoommuunniiccaattaa  aallll''uuffffiicciioo  

pprreeppoossttoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  oollttrree  iill  ttrreenntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  ddaallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  
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AArrttiiccoolloo  1100  
VVIIGGIILLAANNZZAA  

  
11..      GGllii  aaggeennttii  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee,,  ddeellllaa  FFoorrzzaa  PPuubbbblliiccaa  ee  ddeeggllii  aallttrrii  CCoorrppii  eedd  IIssttiittuuzziioonnii  iinnccaarriiccaattii  aallllaa  

vviiggiillaannzzaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ssoonnoo  aauuttoorriizzzzaattii  aadd  aacccceeddeerree,,  ppeerr  ggllii  
ooppppoorrttuunnii  ccoonnttrroollllii,,  iinn  ttuuttttii  ii  llooccaallii,,  aanncchhee  ssee  pprreessssoo  iill  ddoommiicciilliioo  ddeellll’’eesseerrcceennttee,,  iinn  ccuuii  ssii  ssvvoollggoonnoo  ttaallii  
aattttiivviittàà..  

  
22..    LL’’AAzziieennddaa  SSaanniittaarriiaa  LLooccaallee  eeffffeettttuuaa  llaa  vviiggiillaannzzaa  ssuuii  rreeqquuiissiittii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  ee  ssuullllee  nnoorrmmee  

ccoommppoorrttaammeennttaallii  ddeellllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  
  
33..    LL’’AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  aa  rriicceevveerree  ii  rraappppoorrttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1177  ddeellllaa  LLeeggggee  nn°°  668899//8811  ee  ddeellllee  

ssaannzziioonnii  èè  iill  SSiinnddaaccoo,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  AAuuttoorriittàà  ssaanniittaarriiaa  llooccaallee  
  

AArrttiiccoolloo  1111  
OORRAARRII  EE  TTAARRIIFFFFEE  

  
11..  GGllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa  ee  cchhiiuussuurraa  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ssoonnoo  

aaddoottttaattii  ccoonn  oorrddiinnaannzzaa  ddeell  SSiinnddaaccoo  sseennttiittee  llee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa..    
  
22..  GGllii  oorraarrii  pprraattiiccaattii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eessppoossttii  ccoonn  ccaarrtteelllloo  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  oo  ssuullllaa  ppoorrttaa  

dd’’iinnggrreessssoo..  
  
33..  QQuuaalloorraa  ll’’aattttiivviittàà  ssiiaa  eesseerrcciittaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ssttaabbiillii  ccoonnddoommiinniiaallii  oovvvveerroo  iinn  ssttrruuttttuurree  oovvee  ssii  

eesseerrcciittiinnoo  aanncchhee  aallttrree  aattttiivviittàà,,  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  eessppoorrrree  iill  ccaarrtteelllloo  ddeeggllii  oorraarrii  pprraattiiccaattii  aanncchhee  ssuullllaa  
ppoorrttaa  ccoonnddoommiinniiaallee  oovvvveerroo  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  iinn  ppoossttoo  bbeenn  vviissiibbiillee..    

  
44..  LLaa  ttaabbeellllaa  ddeellllee  ttaarriiffffee  pprraattiiccaattee  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpplleettaa  ddii  ooggnnii  pprreessttaazziioonnee  eedd  eessppoossttaa  iinn  mmooddoo  bbeenn  

vviissiibbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo..  
  
55..  DDeevvee  eesssseerree  ppaarriimmeennttii  eessppoossttoo  ll’’aatttteessttaattoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  oo  ll''aatttteessttaattoo  

ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  44  
  

66..  LLaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ee  llaa  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eessppoossttii  ee  rreessii  
ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  vviissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  oorrggaannii  ddii  ccoonnttrroolllloo  pprreeppoossttii..  

  
AArrttiiccoolloo1122  

VVEENNDDIITTAA  PPRROODDOOTTTTII  
  

1.  Alle imprese che svolgono attività di acconciatore, barbiere e di estetista che vendono o comunque  
cceeddoonnoo  aallllaa  cclliieenntteellaa  pprrooddoottttii  ssttrreettttaammeennttee  iinneerreennttii  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  aall  ssoolloo  
ffiinnee  ddeellllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  iinn  ccoorrssoo,,  nnoonn  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  DDeeccrreettoo  
LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  3311  mmaarrzzoo  11999988,,  nn°°  111144,,  ccoossìì  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  44  ddeell  DDeeccrreettoo  mmeeddeessiimmoo  ee  
pprreecciissaattoo  ddaallllaa  cciirrccoollaarree  MMIICCAA  33445599//CC  ddeell  1188//11//11999999  ee  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  22,,  ccoommmmaa  55,,  
ddeellllaa  LLeeggggee  nn°°  117744//22000055..  

  
AArrttiiccoolloo  1133  

CCEESSSSAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EEFFFFEETTTTII  DDEELLLLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IINNIIZZIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
  

11..  LL’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  66  cceessssaa  qquuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  uunnaa  
ddeellllee  sseegguueennttii  iippootteessii::  
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aa))  ppeerr  ppeerrddiittaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttiittoollaarree  aanncchhee  ddii  uunnoo  ssoolloo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmoorraallii  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  
3311//55//11996655  nn..557755  ee  ss..mm..ii..  ee  pprrooffeessssiioonnaallii  
  

bb))  ppeerr  mmaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  eennttrroo  ii  sseeii  mmeessii  ssuucccceessssiivvii  aallllaa  ddaattaa  ddii  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  aadd  eeffffiiccaacciiaa  ddiiffffeerriittaa  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  66  

  
dd))  ppeerr  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  cchhee  ssii  pprroolluunngghhii  ppeerr  oollttrree  uunn  aannnnoo,,  ssaallvvoo  ccaauussee  ddii  ccoommpprroovvaattee  
nneecceessssiittàà  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ggiiuussttiiffiiccaattee  ddaa  aappppoossiittaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  
  
dd))  ppeerr  rreeiitteerraattee  vviioollaazziioonnii  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiaa  

  
AArrttiiccoolloo  1144  

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE,,  DDEECCAADDEENNZZAA,,  RREEVVOOCCAA  EE  CCEESSSSAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  AABBUUSSIIVVAA  
  

11..  LLaa  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssoonnoo  ssoossppeessee::  
  

aa))  qquuaalloorraa  vveennggaannoo  mmeennoo  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccuuii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiaa,,  ddii  
ssiiccuurreezzzzaa  ee  aammbbiieennttaallee;;  ll’’aattttiivviittàà  èè  ssoossppeessaa  ddaa  ttrreennttaa  aa  nnoovvaannttaa  ggiioorrnnii,,  tteerrmmiinnee  eennttrroo  iill  qquuaallee  
iill  ttiittoollaarree  ppoottrràà  rriipprreennddeerree  ll’’aattttiivviittàà,,  rriipprriissttiinnaattii  ii  rreeqquuiissiittii  mmaannccaannttii,,  ddaannddoonnee  pprreevveennttiivvaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee..  
  

bb))  qquuaalloorraa  iill  ttiittoollaarree  oo  iill  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  nnoonn  rriissuullttiinnoo  ppiiùù  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  
pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  33  ee  44  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo;;  ll’’aattttiivviittàà  èè  ssoossppeessaa  ddaa  ttrreennttaa  
aa  nnoovvaannttaa  ggiioorrnnii,,  tteerrmmiinnee  eennttrroo  iill  qquuaallee  iill  ttiittoollaarree  ppoottrràà  rriipprreennddeerree  ll’’aattttiivviittàà,,  rriipprriissttiinnaattii  ii  
rreeqquuiissiittii  mmaannccaannttii,,  ddaannddoonnee  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee..  

22..      II  ttiittoollii  aabbiilliittaattiivvii  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssoonnoo  rreevvooccaattii::  

  
aa))  qquuaalloorraa  iill  ttiittoollaarree  nnoonn  oosssseerrvvii  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  ddiissppoossttii  aaii  sseennssii  

ddeell  ccoommmmaa  11  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  
  

bb))  qquuaalloorraa  iill  ttiittoollaarree  nnoonn  rriipprriissttiinnii  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccuuii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  iiggiieenniiccoo--
ssaanniittaarriiaa,,  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  aammbbiieennttaallee,,  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ccoonncceessssoo  aaii  sseennssii  ddeell  pprreecceeddeennttee  
ccoommmmaa  11  lleetttt..  aa))  
  

cc))  qquuaalloorraa  iill  ttiittoollaarree  nnoonn  rriissuullttii  ppiiùù  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmoorraallii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  22  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo..  

33..      II  ttiittoollii  aabbiilliittaattiivvii  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ddeeccaaddoonnoo::  

  
aa))  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  iinniizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eennttrroo  uunn  aannnnoo  ddaallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  aavvvviioo  

  
cc))  iinn  ccaassoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ppeerr  oollttrree  uunn  aannnnoo,,  ssaallvvoo  ggiiuussttiiffiiccaattii  mmoottiivvii  ddeebbiittaammeennttee  

ddooccuummeennttaattii  
  

cc))  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  ttiittoollaarree  ddeellll’’aattttiivviittàà  nnoonn  rriipprriissttiinnii  ii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  33  
ee  44  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ccoonncceessssoo  aaii  sseennssii  ddeell  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa  11  
lleetttt..  bb))  

44..    NNeellll’’iippootteessii  ddii  aattttiivviittàà  aabbuussiivvaammeennttee  eesseerrcciittaattaa,,  ppeerr  mmaannccaannzzaa  oorriiggiinnaarriiaa  oo  ssoopprraavvvveennuuttaa  ddeeii  ttiittoollii  
aabbiilliittaattiivvii,,  iill  CCoommuunnee  ddiissppoonnee  ll’’iimmmmeeddiiaattaa  cceessssaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo..  
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AArrttiiccoolloo  1155  
SSAANNZZIIOONNII  

  
11..  LLee  ttrraassggrreessssiioonnii  aallllee  nnoorrmmee  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  qquuaannddoo  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  vviioollaazziioonnii  ddii  

aallttrree  lleeggggii  oo  rreeggoollaammeennttii,,  ssoonnoo  aacccceerrttaattee  ee  ssaannzziioonnaattee  sseeccoonnddoo  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  nn°°  
668899//11998811  

  
22..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhiiuunnqquuee  ssvvoollggaa  ttrraattttaammeennttii  oo  sseerrvviizzii  ddii  aaccccoonncciiaattuurraa  iinn  aasssseennzzaa  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  

rreeqquuiissiittii  oo  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallllaa  LLeeggggee  nn..117744//22000055,,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ssaannzziioonnii  
ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  55  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  lleeggggee,,  sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  

  
33..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa  iinn  aasssseennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  oo  sseennzzaa  

iiddoonneeoo  aattttoo  aabbiilliittaattiivvoo,,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  1122  ddeellllaa  LLeeggggee  nn..  11//11999900,,  
sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  

  
44..  FFaattttoo  ssaallvvoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  aaii  ccoommmmii  22  ee  33,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  

aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree  oo  ddii  eesstteettiissttaa  iinn  vviioollaazziioonnee  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssii  
aapppplliiccaannoo  llee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  ttaabbeellllaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  

  
55..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhii  eesseerrcciittaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  iinn  aasssseennzzaa  ddeeii  

rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  oo  iinn  vviioollaazziioonnee  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  nnoorrmmee  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  ssii  aapppplliiccaannoo  
llee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  ttaabbeellllaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  

66..    TTaabbeellllaa  ssaannzziioonnii  ppeeccuunniiaarriiee::  
  

VViioollaazziioonnee  RRiiffeerriimmeennttoo  IImmppoorrttoo  mmiinniimmoo  IImmppoorrttoo  mmaassssiimmoo  
Esercizio dell’attività di 
acconciatore senza 
presentazione della DIA di 
legge 

 
Art.2 comma 2 
L.174/05 

 
€ 250.00 

 
€ 5.000.00 

Esercizio dell’attività di 
acconciatore senza requisiti 
professionali 

Art.3 comma 1 
L.174/05 

€ 250.00 € 5.000.00 

Violazione delle normative 
igienico-sanitarie nella 
conduzione dell’attività di 
acconciatore 

Art.2 comma 2 
L.174/05 

€ 250.00 € 5.000.00 

Esercizio dell’attività di 
acconciatore in forma 
ambulante 

Art.2 comma 4 
L.174/05 

€ 250.00 € 1.500.00 

Mancata designazione del 
Direttore tecnico, in possesso 
dell’abilitazione professionale 
all’attività di acconciatore o 
mancata comunicazione al 
Comune della sua variazione.  

 
 
Art.3 comma 5 
L.174/05 

 
 
€ 250.00 

 
 
€ 5.000.00 

Esercizio dell’attività di 
estetista senza presentazione 
della DIA di legge 
 

Art.12 comma 2 
L.1/1990 

€ 516.00 € 1032.00 

Esercizio dell’attività di 
estetista senza i requisiti 

Art.12 comma 1 
L.1/1990 

€ 516.00 € 1.032.00 
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professionali 
MMaannccaattaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddeell  
DDiirreettttoorree  TTeeccnniiccoo  iinn  ppoosssseessssoo  
ddeellll’’aabbiilliittaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  
aallll’’aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa  oo  mmaannccaattaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee  ddeellllaa  ssuuaa  
vvaarriiaazziioonnee  

 
Art 6 comma 5 
e 3 comma 4 
Regolamento 

 
 
€ 25.00 

 
 
€ 500.00 

Esercizio dell’attività di 
acconciatore, barbiere, e di 
estetista presso il domicilio 
dell’esercente in locali non 
adibiti ad uso esclusivo 

 
Art 5 comma 4 
Regolamento 

 
 
€ 25.00 

 
 
€ 500.00 

Svolgimento di prestazioni di 
acconciatore, barbiere ed 
estetista al domicilio del 
cliente di natura non 
occasionale 

 
Art.5 comma 5 
Regolamento 

 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

MMaannccaattoo  ccoonnsseennssoo  aaii  ccoonnttrroollllii  nneeii  
llooccaallii  aaddiibbiittii  aallll’’eesseerrcciizziioo  
ddeellll’’aattttiivviittàà,,  aanncchhee  ssee  ssvvoollttaa  
pprreessssoo  iill  ddoommiicciilliioo  ddeellll’’eesseerrcceennttee  

Art 5 comma 4 
e Art. 15 
Regolamento 

 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

EEsseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  
ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  sseennzzaa  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  DDIIAA  ddii  lleeggggee  

Art. 2 comma 1 
e art. 6 comma 
1 Regolamento 

€ 25.00 € 500.00 

EEsseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  
ee  ddii  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  sseennzzaa  
llaa  ffrreeqquueennzzaa  aall  pprreessccrriittttoo  ccoorrssoo  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  

  
AArrtt..44  ccoommmmaa  11  
RReeggoollaammeennttoo  

 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

MMaannccaattaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuuii  rriisscchhii  ee  
ttoossssiiccoollooggiiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttaattuuaattoorree  
ee  ddeellll’’aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg    

Art.5 commi 7 
e 8 
Regolamento 

€ 25.00 € 500.00 

Esecuzione di trattamenti di 
tatuaggio o applicazione di 
piercing senza aver ottenuto il 
preventivo consenso informato 
dell’interessato o di colui che 
esercita la patria potestà sul 
minore 

 
Art 5 comma 9 
Regolamento 

 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

Svolgimento dell’attività di 
estetista, tatuatore e di 
applicatore di piercing in forma 
ambulante o di posteggio 

Art 5 comma 6 
Regolamento 

 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

Mancata comunicazione al 
Comune dell’effettivo inizio 
attività in caso di DIA ad 
efficacia differita. 

Art. 6, commi 1 
e 2 del 
Regolamento 
Art. 19 
L.241/90 s.m.i. 

 
 
€ 25.00 

 
€ 500.00 

Subentro, trasferimento di 
sede, modifiche dei locali e/o 
delle attrezzature e 
cessazione dell’attività di 
acconciatore, barbiere, 
estetista, tatuatore e 

 
 
Art 6, 7, 8 e 9 
Regolamento 

 
 
€ 25.00 

 
 
€ 500.00 
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applicatore di piercing senza 
presentazione della 
D.I.A./comunicazione di legge  
SSvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  iinn  llooccaallii  
ddiivveerrssii  ee//oo  ddiiffffoorrmmii  ddaa  qquueellllii  
ddiicchhiiaarraattii  

AArrtt  55  ccoommmmaa  11  
RReeggoollaammeennttoo  

€ 25.00 € 500.00 

IInnootttteemmppeerraannzzaa  aaii  rreeqquuiissiittii  
iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarrii    ddeeii  llooccaallii,,  ddeellllee  
aattttrreezzzzaattuurree  ee  ddeellllaa  ccoonndduuzziioonnee  
iiggiieenniiccaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  eesstteettiissttaa,,  
ttaattuuaattoorree  ee  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  

  
AArrtt  22  ccoommmmaa  11  
RReeggoollaammeennttoo  

  

 
 
€ 25.00 

 
 
€ 500.00 

MMaannccaattaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddii  uunn  
ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  
rreeqquuiissiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ppeerr  
ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  
ttaattuuaattoorree  ee  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  
oo  mmaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  
CCoommuunnee  ddeellllaa  ssuuaa  vvaarriiaazziioonnee  

  
  

AArrtt..  44  ccoommmmii  33  ee  
44  RReeggoollaammeennttoo  

 
 
 
€ 25.00 

 
 
 
€ 500.00 

MMaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee  
ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  tteemmppoorraanneeaa  
ddeellll’’aattttiivviittàà  oollttrree  3300  ggiioorrnnii  nnaattuurraallii  
oo  ccoonnsseeccuuttiivvii  ee  ddeellllaa  rriiaappeerrttuurraa  
aannttiicciippaattaa  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  
ccoommuunniiccaattoo  

 
 
Art.6 comma 3 
Regolamento 

  

 
 
€ 25.00 

 
 
€ 250.00 

IInnootttteemmppeerraannzzaa  aallll’’oobbbblliiggoo  ddii  
eessppoossiizziioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa  
ee  ddii  cchhiiuussuurraa,,  ddeellllee  ttaarriiffffee,,  
ddeellll’’aatttteessttaattoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  
pprrooffeessssiioonnaallii  oo  ddeellll’’aatttteessttaattoo  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  
aattttiivviittàà  ddii  ttaattuuaattoorree  ee  ddii  
aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg,,  ee  
iinnootttteemmppeerraannzzaa  aallll’’oobbbblliiggoo  ddii  
eessiibbiizziioonnee  ddeellllaa  DDIIAA  ee  ddeellllaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellll’’eeffffeettttiivvoo  iinniizziioo  
iinn  ccaassii  ddii  ccoonnttrroolllloo  

 
 
 
 
Art 11 commi 1, 
2, 3, 4 e 5 
Regolamento 

 
 
 
 
 
€ 25.00 

 
 
 
 
 
€ 250.00 

MMaannccaannzzaa  oorriiggiinnaarriiaa  oo  
ssoopprraavvvveennuuttaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmoorraallii  

Art. 2 comma 1 
Regolamento 

€ 25.00 € 500.00 

IInnootttteemmppeerraannzzaa  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  
ddii  cceessssaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  ddii  
cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo,,  eemmeessssoo  
nneellll’’iippootteessii  ddii  aattttiivviittàà  aabbuussiivvaammeennttee  
eesseerrcciittaattaa..  

Art. 14 comma 
4 Regolamento 

€ 25.00 € 500.00 

  
AARRTT..1166  

OOSSSSEERRVVAATTOORRIIOO    
  

11..    VViieennee  iissttiittuuiittoo  uunn  OOsssseerrvvaattoorriioo  ppeerrmmaanneennttee  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  mmoonniittoorraarree  ee  pprrooggrraammmmaarree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  
ccoommuunnaallee  llee  aattttiivviittàà  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ccoossìì  ccoommppoossttoo::  

  
••  AAsssseessssoorree  aallllee  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  
••  DDiirriiggeennttee  ddeell  SSeerrvviizziioo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo  
••  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddii  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  aarrttiiggiiaannaallii  ppiiùù  rraapppprreesseennttaattiivvee  

((mmaassssiimmoo  ttrree));;  
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••  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  pprroovviinncciiaallee  ppeerr  ll’’AArrttiiggiiaannaattoo  
••  uunn  ddeelleeggaattoo  ddeellll''AAzziieennddaa  UUSSLL  
••  IIll  ccoommaannddaannttee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo  

  
LL’’OOsssseerrvvaattoorriioo  ssii  rriiuunniissccee  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  aallll''aannnnoo  ssuu  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeell  CCoommuunnee,,  ccoonn  pprreeaavvvviissoo  ssccrriittttoo  
aaggllii  aallttrrii  ccoommppoonneennttii  ddii  aallmmeennoo  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddii  aannttiicciippoo,,  oollttrree  cchhee  ssuu  rriicchhiieessttaa  mmoottiivvaattaa  aall  CCoommuunnee  ddaa  
ppaarrttee  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  ddeeii  pprreeddeettttii  mmeemmbbrrii,,  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aallllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  pprreeddeettttaa  
mmooddaalliittàà..    

AArrttiiccoolloo  1177  
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  TTRRAANNSSIITTOORRIIEE  EE  FFIINNAALLII  

  
11..  AA  ccoolloorroo  cchhee  eesseerrcciittaannoo  ll’’aattttiivviittàà  ddii  bbaarrbbiieerree,,  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  aallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  
iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  èè  ddaattaa  ffaaccoollttàà  ddii  eesseerrcciittaarree  ll’’aattttiivviittàà  ffiinnoo  aallllaa  cceessssaazziioonnee  ddeellllaa  
sstteessssaa,,  ddii  ttrraassffeerriirree  llaa  sseeddee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ee  ddii  ssuubbeennttrraarree  iinn  aallttrraa  aattttiivviittàà  ddii  bbaarrbbiieerree,,  ppuurrcchhéé  
iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  qquuaalliiffiiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  bbaarrbbiieerree  
  
22..  VViieennee  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ffaattttoo  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  eessiisstteennttii  

  
33..    PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ee  llee  ssaannzziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa..  
AArrttiiccoolloo  1188  
VVAALLIIDDIITTÀÀ  

  
11..  IIll  RReeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoonncciiaattoorree,,  bbaarrbbiieerree,,  eesstteettiissttaa,,  

ttaattuuaattoorree  eedd  aapppplliiccaattoorree  ddii  ppiieerrcciinngg  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  eesseeccuuttiivviittàà  ddeellllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  
aapppprroovvaazziioonnee  

  
22..  IIll  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  aabbrrooggaa  iill  pprreecceeddeennttee  aaddoottttaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  

PPrreeffeettttiizziioo  nn°°  33  ddeell  0044  ffeebbbbrraaiioo  22000044  


