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IIPPOOTTEESSII  DDII  VVEERRBBAALLEE  DDII  AACCCCOORRDDOO  
  
IIll   ggiioorrnnoo  2222  FFeebbbbrraaiioo  22001100    iinn  FFiirreennzzee,,  ttrraa  
  
EEQQUUIITTAALLIIAA  CCEERRIITT  SS..pp..AA,,  rraapppprreesseennttaattaa  ddaall ll ’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  DDeelleeggaattoo,,  CCaarrlloo  
MMiiggnnoollll ii   eedd  ii ll  rreessppoonnssaabbiillee  DDiirreezziioonnee  IInnddiirriizzzzoo  ee  ccoonnttrroolllloo,,  ddoottttoorr  AAlleessssaannddrroo  
BBoonnii,,                                                                                                                      

EE  
llee  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  SSIINNDDAACCAALLII  AAZZIIEENNDDAALLII  ddii  EEQQUUIITTAALLIIAA  CCEERRIITT  SS..pp..AA..  
FFAABBII,,  FFIIBBAA//CCIISSLL,,  FFIISSAACC//CCGGIILL,,  SSIILLCCEEAA,,  UUGGLL  EE  UUIILLCCAA  

  
PPRREEMMEESSSSOO  CCHHEE  

  
LL’’AAccccoorrddoo  sstt iippuullaattoo  iinn  ddaattaa  44..1122..22000099  ttrraa  llee  OOOO..SSSS..  NNaazziioonnaallii   eedd  EEqquuiittaalliiaa  
HHoollddiinngg  ssppeecciiffiiccaa  llee  mmooddaalliittàà  ccoonn  ccuuii  ddeebbbbaannoo  tteenneerrssii  llee  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaall ii  
oommooggeenneeaammeennttee,,  iinn  ttuuttttee  llee  SSoocciieettàà  ddeell  GGrruuppppoo,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aallllaa  
rriiccoommppoossiizziioonnee  ddii  uunn  tteemmppeessttiivvoo,,  pprreevveennttiivvoo  ee  ssiisstteemmaattiiccoo  ccoonnffrroonnttoo,,  aa  ssuuoo  
tteemmppoo  ssoossppeessoo  aa  ccaauussaa  ddii  ccrriittiicciittàà  ddii  ccuuii  EEqquuiittaall iiaa  CCaappooggrruuppppoo  ssii  èè  ffaattttaa  ccaarriiccoo;;  
  
  
llee  ppaarrtt ii   ccoonnddiivviiddoonnoo  llaa  cceennttrraalliittàà  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  iill   ccoonnttrriibbuueennttee  nneelllloo  
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell llaa  mmiissssiioonnee  aattttrriibbuuiittaa  aall    GGrruuppppoo  EEqquuiittaalliiaa  ddii  ssoosstteenneerree  ll ’’eeqquuiittàà  
ffiissccaallee  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee  ee,,  ppaarraalllleellaammeennttee,,  llaa  cceennttrraall iittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii   nneellllaa  
ddeeffiinniizziioonnee  ee  nneellll ’’aattttuuaazziioonnee  ddeell llee  mmooddaall iittàà  aattttuuaattiivvee  ddii  ttaallee  mmiissssiioonnee;;    
  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  CCHHEE  
  

èè  nneecceessssaarriioo  pprroocceeddeerree,,  ppeerr  qquuaannttoo  iinn  pprreemmeessssaa  eevviiddeennzziiaattoo,,            aall  
ssuuppeerraammeennttoo  ddeell llee  pprroobblleemmaattiicchhee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall llee  OOOO..SSSS..  nneell llaa  pprroossppeetttt iivvaa  ddii  
rriipprreennddeerree  uunn  ppee rrccoorrssoo  iissppiirraattoo  aall  ccoonnttiinnuuoo  mmiiggll iioorraammeennttoo  ddeell llee  rreellaazziioonnii  
ssiinnddaaccaallii ,,  aattttrraavveerrssoo  aaddeegguuaattii   ssttrruummeennttii   ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  
ccoonnffrroonnttoo  ccoossttaannttee;;  
  
ccoonn  ll ’’iinntteessaa  ooddiieerrnnaa  llee  ppaarrtt ii   iinntteennddoonnoo  rriimmuuoovveerree,,  ccoonn  uunn  ppeerrccoorrssoo  ccoonnddiivviissoo  
ttaall ii  ccrriitt iicciittàà,,  ccoonn  ppaarrtt iiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aallllee  mmooddaall iittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll ’’oorraarriioo  ddii  
llaavvoorroo  ee  ddii  ssppoorrtteell lloo  eedd  aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  
ffoorrttee  aafffflluussssoo  ddeellll ’’uutteennzzaa;;  

  
OOllttrree  aaii  tteemmii  ssuuddddeetttt ii ,,  vvii  èè  ccoommuunnqquuee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppeerrvveenniirree  aattttrraavveerrssoo  uunn  
sseerrrraattoo  ccaalleennddaarriioo  ddii  iinnccoonnttrrii,,  aadd  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ee  ccoonnddiivviissaa  ddii  ttuuttttee  
llee  aallttrree  tteemmaattiicchhee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall llee  OOOO..SSSS..  aazziieennddaall ii;;    
  
  
LLee  pprreemmeessssee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  aaccccoorrddoo  
LLEE  PPAARRTTII  DDOOPPOO  AAMMPPIIAA  EEDD  AAPPPPRROOFFOONNDDIITTAA  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  HHAANNNNOO  CCOONNVVEENNUUTTOO  

QQUUAANNTTOO  SSEEGGUUEE::  
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IInn  rreellaazziioonnee  aaii  sseerrvviizzii  aaii  ccoonnttrriibbuueennttii   aall  ffrroonntt  ooffffiiccee  llee  PPaarrtt ii  ssii  ddaannnnoo  aattttoo  cchhee::  

  
  

••  LL’’eevveennttoo  eecccceezziioonnaallee  ddii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ppiicccchhii  dd’’aafffflluussssoo  ddeeii  ccoonnttrriibbuueennttii   aaggll ii  
ssppoorrtteellll ii   ddii  EEqquuiittaalliiaa  CCeerriitt,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  ffeennoommeennoo  ddii  ggrraannddee  iimmppaattttoo  
ggeesstt iioonnaallee  cchhee  ppuuòò  rriippeetteerrssii    nneell  ccoorrssoo  ddeellll ’’aannnnoo  ccoolllleeggaattoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  
aallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  aallccuunnee  eemmiissssiioonnii  ddii  aatttt ii,,  rriigguuaarrddaannttii   llaa  rriissccoossssiioonnee  
vvoolloonnttaarriiaa  ee  llee  pprroocceedduurree  ccaauutteellaarrii   ee  mmaassssiivvee  ((pprreeaavvvviissii  ddii  ffeerrmmoo,,  ssoolllleecciitt ii  
ddii  ppaaggaammeennttoo  eecccc..))  eemmeessssii  ddaallll ’’AAzziieennddaa,,  ccoommee  ppuurree  ddaa  oobbbblliigghhii  
ccoonnvveennzziioonnaallii   ccoonn  EEnnttii  iinn  ffaassee  ddii  rriissccoossssiioonnee  vvoolloonnttaarriiaa..  

  
••  iinn  rreellaazziioonnee  aa  ttaallii   eemmiissssiioonnii  ddii  aatttt ii ,,  aall  ffiinnee  ddii  mmaanntteenneerree  qquuaannttoo  ppiiùù  

ppoossssiibbii llee  nneellllaa  nnoorrmmaall iittàà  ii   ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ddeell ll ’’AAzziieennddaa  eedd  iinn  
ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssiiaa  ddeeii  tteemmppii  ddii  aatttteessaa  ddeellll ’’uutteennzzaa  ssiiaa  ddeeii  tteemmppii  ddii  llaavvoorroo  
ddeeii  ddiippeennddeennttii,,  llee  ppaarrttii   ssii  ddaannnnoo  rreecciipprrooccaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ssuull  ffaattttoo  cchhee  ddeettttee  
aatttt iivviittàà  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppiiaanniiffiiccaabbiill ii,,  ccoonn  ccoonnggrruuoo  aannttiicciippoo  ((aa  ttiittoolloo  ddii  
eesseemmppiioo,,  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  dduuee  sseetttt iimmaannee  aanntteecceeddeennttii   ll ’’eevveennttoo))  rriissppeettttoo  aallllee  
ddaattee  pprreevveeddiibbii llii   ddii  mmaaggggiioorr  aafffflluussssoo  ssaallvvoo  ii   ccaassii  ddii  eeffffeettttiivvaa  ccoonnttiinnggeennzzaa..    

  
••  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssii  pprreevveeddaannoo  ppoossssiibbiillii   ccrriitt iicciittàà  ggeessttiioonnaall ii   vveerrrràà  ppeerrttaannttoo  

pprreevviissttoo  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  aall llee  OOOO..SSSS..,,  iinn  ccuuii  llee  
sstteessssee  vveennggaannoo  iinnffoorrmmaattee  ssuullllee  mmooddaall iittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ccoonn  llee  qquuaall ii  
ll ’’AAzziieennddaa  iinntteennddee  aaffffrroonnttaarrllee,,  aall  ffiinnee  ddii  mmaanntteenneerree  aaddeegguuaattoo  ii ll  lliivveelllloo  ddii  
sseerrvviizziioo  iinn  mmooddoo  cchhee  llee  sstteessssee  OOOO..SSSS..  ppoossssaannoo  vvaalluuttaarree  llee  eevveennttuuaall ii  
rriiccaadduuttee  ssuuii  llaavvoorraattoorrii..  

  
••  IInn  ttaallii   cciirrccoossttaannzzee  nnoonn  ssii  ppoottrràà  pprreesscciinnddeerree  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  

ccoonnddiivviissiioonnee,,  iinn  mmeerriittoo  aallll ’’uuttiill iizzzzoo  ddeeggllii   ssttrruummeennttii   ccoonnttrraattttuuaall ii  ppiiùù  
ooppppoorrttuunnii,,  ccoonn  llee  OOOO..SSSS..  aazziieennddaall ii ..  
  

••  CCoommuunnqquuee,,  ssaarràà  aanncchhee  aassssiiccuurraattoo  uunn  mmoonniittoorraaggggiioo  aa  vvaall llee  ddeeggllii   iimmppaatttt ii  
ggeenneerraattii   ddeeii  ccuuii  eessiittii   ssaarràà  eeffffeettttuuaattaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ttrraammiittee  iinnccoonnttrrii   ttrraa  llee  
OOOO..SSSS..  AAzziieennddaallii   ee  ll ’’AAzziieennddaa,,  ffiinnaalliizzzzaattii   aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeell llee  pprroocceedduurree  
mmeessssee  iinn  aattttoo..    

  
IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  ll ’’AAzziieennddaa  ee  llee  OOOO..SSSS..  ccoonnccoorrddaannoo  ssuull llaa  nneecceessssiittàà  
ddii  aappppll iiccaarree  ssoolluuzziioonnii,,  ccoommppaattiibbii llii   aaii  sseennssii  ddeell  CCCCNNLL  sseeccoonnddoo  iinntteerrpprreettaazziioonnii  
ccoonnddiivviissee,,  iinn  mmooddoo  ddaa  aassssiiccuurraarree  uunn  ll iivveell lloo  ddii  sseerrvviizziioo  aaddeegguuaattoo  aaii  ccoonnttrriibbuueennttii  
ll iimmiittaannddoo,,  nneell llee  cciirrccoossttaannzzee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattee,,  ggll ii   iimmppaattttii   ssuuggll ii   aaddddeetttt ii   aall  ffrroonntt--
ooffffiiccee..  
  
IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  dduunnqquuee  ddeellllaa  rreecciipprrooccaa  vvoolloonnttàà  ddii  mmoonniittoorraarree  ii   ffeennoommeennii  ddii  
ffoorrttee  aafffflluussssoo  ddeeii  ccoonnttrriibbuueennttii,,  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattii   iinnccoonnttrrii   ccoonn  ppeerriiooddiicciittàà  
ttrriimmeessttrraallee  ccoonn  ll ’’oobbiieetttt iivvoo  ddii  vvaalluuttaarree  ccoonnggiiuunnttaammeennttee,,  nneell llee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattee  
eecccceezziioonnaall ii   cciirrccoossttaannzzee,,  llee  eevveennttuuaallii   rriiccaadduuttee  ssuuii  llaavvoorraattoorrii   ee  ssuullll ’’uutteennzzaa  aalllloo  
ssccooppoo  ddii  rriicceerrccaarree  ssoolluuzziioonnii  ccoonnddiivviissee..    
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DDuurraannttee  ll ’’aannnnoo  22001100  vviieennee  pprroorrooggaattoo  aall  3300  aapprriillee  22001100  ll ’’  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  
ppoommeerriiddiiaannaa  ddeeggllii   SSppoorrtteell llii   ddii  VViiaarreeggggiioo,,  CCaasstteellnnuuoovvoo  GGaarrffaaggnnaannaa  ee  ddeell ll ’’UUffffiicciioo  
FFrroonntt  OOffffiiccee  ddeell lloo  SSppoorrtteell lloo  CCaappooffiillaa  ddii  LLuuccccaa..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  aa  ttaallee  ddaattaa  
ssaarraannnnoo  pprreevviissttee  pprreennoottaazziioonnii  ppeerr  llaa  ccoonnssuulleennzzaa  nneell  ppeerriiooddoo  ppoommeerriiddiiaannoo  iinn  
aannaallooggiiaa  ccoonn  qquuaannttoo  ssiinnoorraa  ooppeerraattoo  pprreessssoo  ggllii   aallttrrii   SSppoorrtteellll ii  ee  UUffffiiccii  ddii  FFrroonntt  
OOffffiiccee..  
  
  
AAll  ffiinnee  ddii  aaggeevvoollaarree  iill   rraappppoorrttoo  ccoonn  ll ’’uutteennzzaa,,  AAzziieennddaa  eedd  OOOO..SSSS..  ppeerr  uunnaa   
vvaalluuttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell llee  sstteessssee  RRaapppprreesseennttaannzzee  ssiinnddaaccaallii ,,  rriitteennggoonnoo  ddii  
mmeetttteerree  iinn  aattttoo  iinnccoonnttrrii   ppeerriiooddiiccii  ddii  iinnffoorrmmaattiivvaa  aallll ’’iinniizziioo  ddeellll ’’aannnnoo,,  ee  ccoommuunnqquuee  
eennttrroo  iill   pprriimmoo  bbiimmeessttrree,,  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppeerr  eevveennttuuaallii   vveerriiffiicchhee  iinn  ccoorrssoo  ddeell  
mmeeddeessiimmoo,,  rreellaattiivvaammeennttee  aa::  

oo   PPiiaannoo  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  ttrraa  ii   qquuaallii ,,  aappeerrttuurraa  
nnuuoovvii  ssppoorrtteellllii   ee//oo  ppuunnttii   ddii  ccoonnssuulleennzzaa;;    

oo   VVaalluuttaazziioonnee,,  bbaassaattaa  ssuull ll ’’aannaalliissii  ddeeii  ddaattii   rreellaattiivvii  aall  ffeennoommeennoo  ddii  
ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  aafffflluueennzzaa  ddii  uutteennttii   nneeii  mmoommeennttii   ddii  ““ppiiccccoo””  ssuullllaa  bbaassee  
ddeellll ’’aannnnoo  iinn  ccoorrssoo,,  ssuullll ’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  pprreeddiissppoorrrree,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  
eessiittii   ddeell  PPiiaannoo  RRiissoorrssee  pprreesseennttaattoo  aallllaa  CCaappooggrruuppppoo,,    nnuucclleeii  ddii  
llaavvoorraattoorrii   aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell llaa  DDiirreezziioonnee  ffoorrmmaattii   aadd  iinntteerrvveenniirree  iinn  
ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà,,  nneell llee  llaavvoorraazziioonnii  aall  ffrroonntt--ooffffiiccee,,  qquuaalloorraa  
iimmpprreevviissttii   ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ddoovveesssseerroo  ddaarree  lluuooggoo  aa  ccrriitt iicciittàà  
ccoonnttiinnggeennttii..    

oo   EEvveennttuuaallii   nnuuoovvee  pprreeddiissppoossiizziioonnii  ddii  llaayyoouutt  pprreessssoo  ggll ii   ssppoorrtteellll ii,,  ssuull llaa  
bbaassee  ddii  ppiiaannii  pprrooggrraammmmaattiiccii  aannnnuuaallii     

  

IInn  ttaallee  ccoonntteessttoo  ddii  aaccccoorrddoo,,  eedd  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  rreecciipprrooccoo  iimmppeeggnnoo  ddeellllee  
ppaarrtt ii   aadd  uunn  eeffffiiccaaccee  ee  ccoommpplleettoo  sseerrvviizziioo  aall  ccoonnttrriibbuueennttee,,  vviieennee  iinnccrreemmeennttaattaa  
ll ’’iinnddeennnniittàà  ppeerr  ii ll   ccaassssiieerree  ccoossiiddddeettttoo  ““ffiissssoo””  ((cciiooèè  iinnccaarriiccaattoo  ddii  ssvvoollggeerree  iinn  vviiaa  
ccoonnttiinnuuaattiivvaa  mmaannssiioonnii  ddii  ccaassssaa))  ddaall llee  aattttuuaall ii   €€..  112266,,6622  ((pprreevviissttee  ddaall  CCIIAA))  aadd  €€..  
115555  mmeennssii ll ii   aa  ppaarrttiirree  ddaall  mmeessee  ddii  GGeennnnaaiioo,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ppaarraammeettrraazziioonnee  
ddeell  vvaalloorree  ggiioorrnnaall iieerroo  ppeerr  ii ll   ccaassssiieerree  ccoossiiddddeettttoo  ““ssaallttuuaarriioo””  ((cciiooèè  ppeerr  ttuuttttoo  ppeerr  ii ll  
ppeerrssoonnaallee  ddeell  FFrroonntt  OOffffiiccee  oo  ddeell lloo  SS..RR..TT  aaddiibbiittoo  aa  ssvvoollggeerree  llee  mmaannssiioonnii  ddii  ccaassssaa  
nnoonn  ccoonnttiinnuuaattiivvaa,,  pprreevviioo  aaddeegguuaattoo  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ee  ddii  aaddddeessttrraammeennttoo))  
ddaaggllii   aattttuuaallii   €€..  4433,,3333  aa  €€..  5533,,0044  ee  iinnddeennnniittàà  ggiioorrnnaall iieerraa  cchhee  ppaassssaa  ccoonn  llaa  sstteessssaa  
ddeeccoorrrreennzzaa  ddaa  €€..  77,,0000  aa  €€..  99..    

  
LL’’AAzziieennddaa  iinnffoorrmmaa  llee  OOOO..SSSS..  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  bbrreevvee  aa  iinntteeggrraarree  ll ’’aattttuuaallee  
nnoorrmmaattiivvaa  rriigguuaarrddoo  aaii  ll iimmiittii   ddii  ggiiaacceennzzaa  ee  ggeesstt iioonnee  ddeell llaa  sstteessssaa  pprreevviissttii   ppeerr  
cciiaassccuunn  uunniittàà  ddii  ffrroonntt--ooffffiiccee  ee//oo  SS..RR..TT..  iinn  mmaanniieerraa  ttrraa  eessssii  oommooggeenneeaa  ee  
pprrooppoorrzziioonnaattaa  aaggllii   eeffffeettttiivvii  lliivveellll ii  ddii  rriissccoossssiioonnee  ddeeggllii   sstteessssii..  

  
IInnccoonnttrrii   ppeerriiooddiiccii  ee  llooccaallii   OOOO..SSSS..--AAzziieennddaa    
  
LL’’AAzziieennddaa  eeffffeettttuueerràà  iinnccoonnttrrii   ppeerriiooddiiccii  ccoonn  ii   SSeeggrreettaarrii   ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  oo  lloorroo  
ddeelleeggaattii,,  pprreessssoo  llaa  DDiirreezziioonnee  ee//oo  pprreessssoo  llee  ssttrruuttttuurree  ppeerriiffeerriicchhee  ccuuii  ppoottrraannnnoo  
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pprreesseennzziiaarree  aassssiieemmee  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  IInnddiirriizzzzoo  ee  CCoonnttrroolllloo  ee//oo  
ssuuoo  ddeelleeggaattoo,,  ii   rreessppoonnssaabbii llii   ddeellllee  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee,,  eevveennttuuaallmmeennttee  eedd  aa  
sseeccoonnddaa  ddeeggllii   aarrggoommeennttii,,  aallttrrii   rraapppprreesseennttaannttii   ddeell llaa  DDiirreezziioonnee,,  ssuu  pprroobblleemmaattiicchhee  
ssppeecciiffiicchhee..  LL’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ttaallii   iinnccoonnttrrii   ssaarràà  ll ’’aannaalliissii  ddeeii  ddaattii   ooggggeettttoo  ddii  
mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ll ’’eessaammee  ddii  aallttrree  eevveennttuuaall ii   ccrriittiicciittàà  cchhee  ddoovveesssseerroo  eesssseerree  
sseeggnnaallaattee  ddaallllee  OOOO..SSSS..  ppeerr  llee  ooppppoorrttuunnee  vvaalluuttaazziioonnii..    
  
  
MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELLLLEE  FFLLEESSSSIIBBIILLIITTAA’’  OORRAARRIIEE  
  
SSuullllee  iinntteessee  rreellaattiivvee  aall  pprreesseennttee  ccaappiittoo lloo  ((lleetttteerree  ddaallllaa  AA  aallllaa  GG  cchhee  sseegguuoonnoo))  ssaarràà  
eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  iill  3300  nnoovveemmbbrree  22001100  uunn  aappppoossiittoo  iinnccoonnttrroo  ddii  vveerriiff iiccaa  ssuuii  ccoonnnneessssii  
iimmppaattttii  ggeesstt iioonnaallii  ttrraa  AAzz iieennddaa  ee  OOOO..SSSS....  IInn  ppaarrtt iiccoollaarree,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  ssuuddddeettttoo  
ccoonnffrroonnttoo  ssaarràà  vvaalluuttaattaa  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aaddddiivveenniirree,,  ppeerr  llee  uunniittàà  
oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeellllaa  DDiirreezz iioonnee  GGeenneerraallee  ee  ggllii  UUffff iicc ii  pprroocceedduurree  ee  sseerrvviizz ii  ddeeggllii  SSppoorrtteellllii  
CCaappooffiillaa,,  aadd  uunn  aaccccoorrddoo  ppeerr  llee  uusscciittee  ddaall  sseerrvviizz iioo  aallllee  oorree  1166..1155..  
  
AA))OORRAARRIIOO  DDII  LLAAVVOORROO  PPEERR  LLAA  DDIIRREEZZIIOONNEE  DDII  VVIIAALLEE  MMAATTTTEEOOTTTTII  DDII  FFIIRREENNZZEE  EE  
DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  PPRROOCCEEDDUURREE  EE  SSEERRVVIIZZII  DDEEGGLLII  SSPPOORRTTEELLLLII  CCAAPPOOFFIILLAA  
  
AArrtt iiccoollaazziioonnee  ddeell ll ’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  sseettttiimmaannaallee  
  
LL’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  eeddiittttaallee  ddii  EEqquuiittaalliiaa  CCeerriitt  ssaarràà  ccoossìì  aarrtt iiccoollaattoo::  
--  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ddaallllee  oorree  88,,1155--1166..4455  ccoonn  ppaauussaa  pprraannzzoo  cchhee,,  iinn  
rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  ssoottttoo  iinnddiiccaattoo,,  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  3300  mmiinnuuttii   ee  
ssuuppeerriioorree  aa  6600  mmiinnuuttii..  
  
IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  pprreecceeddee  eedd  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  ssuucccceessssiivvoo  ppaarraaggrraaffoo  
((lleetttteerraa  BB)),,  ll ’’uusscciittaa  aallllee  oorree  1166,,4455,,  ppeerr  llee  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  rriicchhiiaammaattee  nneell  
PPaarraaggrraaffoo,,  ppoottrràà  eesssseerree      aannttiicciippaattaa  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellll ’’ooppzziioonnee  eesseerrcciittaattaa,,  
ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  cchhee  ll ’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  oorrddiinnaarriioo  nnoonn  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  tteerrmmiinnaarree  
ddii  nnoorrmmaa  pprriimmaa  ddeell llee  oorree  1166,,3300..    
  
OOggnnii  ddiippeennddeennttee  ddoovvrràà  ccoommuunniiccaarree  aall ll ’’UUffffiicciioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  aall  ffiinnee  ddii  uunn  
ppaassssaaggggiioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ggeesstt iioonnaallee  iinnddiissppeennssaabbiillee,,  eennttrroo  ii ll  1155  mmaarrzzoo  22001100  ssee  
iinntteennddee  eeffffeettttuuaarree  uunnaa  ppaauussaa  ddii  3300  oo  4455  mmiinnuuttii,,  aannzziicchhéé  qquueell llaa  oorrddiinnaarriiaa  ddii  6600..  
TTaallee  sscceellttaa  aavvrràà  vvaalleennzzaa  ssiinnoo  aall  3311  DDiicceemmbbrree  pp..vv..  ee  ––  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  llaavvoorraattoorree––  ssii  iinntteennddeerràà  ttaacciittaammeennttee  
rriinnnnoovvaattaa  ddii  aannnnoo  iinn  aannnnoo..    
  
PPeerr  mmaaggggiioorr  cchhiiaarreezzzzaa  eedd  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  ssoopprraa  eessppoossttoo  ssii  pprreecciissaa  
cchhee  ii   ddiippeennddeennttii   cchhee  iinntteennddeesssseerroo  eeffffeettttuuaarree  llaa  ppaauussaa  pprraannzzoo  ddii  3300  mmiinnuuttii  
ppoottrraannnnoo  uussuuffrruuiirree  ddeellllaa  fflleessssiibbii lliittàà  iinn  iinnggrreessssoo  ddaallllee  oorree  88..3300  aallllee  oorree  88..4455..  
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AAii  ffiinnii  ddii  uunn  ccoorrrreettttoo  pprreessiiddiioo  ddeell llee  ffuunnzziioonnii  ddiirreezziioonnaallii   aa  ggaarraannzziiaa  ddeell  ssuuppppoorrttoo  
tteeccnniiccoo  ee  rreellaattiivvoo  aall llaa  ggeesstt iioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aaii  sseerrvviizzii  aall  ppuubbbbll iiccoo  llaa  DDiirreezziioonnee  
ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  aassssiiccuurraarree  ccoommuunnqquuee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  nnuummeerroo  aaddeegguuaattoo  
ddii  ddiippeennddeennttii  iinn  ccooiinncciiddeennzzaa  ccoonn  ggll ii  oorraarrii   ddii  aappeerrttuurraa  ddeeggllii   SSppoorrtteellllii   ee  ddeeggll ii   UUffffiiccii  
ddii  FFrroonntt  OOffffiiccee..  
  
  
BB))FFlleessssiibbiill iittàà  oorraarriiaa  aannttiimmeerriiddiiaannaa  
  
AA  ppaarrtt iirree  ddaall ll ’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  rrii lleevvaattoorree  eelleettttrroonniiccoo  ddeellllee  pprreesseennzzee  ––  
pprreevviissttoo  eennttrroo  ii ll   mmeessee  ddii  MMaaggggiioo  22001100  ppeerr  llee  pprroovviinnccee  ddii  PPrraattoo,,  PPiissttooiiaa,,  AArreezzzzoo,,  
PPiissaa  ee  MMaassssaa--CCaarrrraarraa  --  ii   ddiippeennddeennttii  cchhee  nnoonn  rriissuullttiinnoo  aasssseeggnnaattii   aadd  UUffffiiccii  ddii  
FFrroonntt  OOffffiiccee  ee//oo  SSppoorrtteellll ii  ddii  RRiissccoossssiioonnee  TTrriibbuuttii  ((SSRRTT))  ppoottrraannnnoo  ffrruuiirree  ddii  uunnaa  
fflleessssiibbiill iittàà  aallll ’’iinniizziioo  ddeell ll ’’oorraarriioo  aannttiimmeerriiddiiaannoo  ((cc..dd..  fflleessssiibbii lliittàà  iinn  eennttrraattaa))  nneellllaa  
mmiissuurraa  mmaassssiimmaa  ddii  3300  mmiinnuuttii   ddeeccoorrrreennttii   ddaallllee  oorree  88,,1155,,  ffaattttoo  ssaallvvoo  qquuaannttoo  
pprreevviissttoo  aall ll ’’uullttiimmoo  aalliinneeaa  ddeell  ppaarraaggrraaffoo  pprreecceeddeennttee..    
CCoonnsseegguueenntteemmeennttee,,  llaa  ffaasscciiaa  oorraarriiaa  eennttrroo  ccuuii  ppoottrràà  eesssseerree  eesseerrcciittaattaa  llaa  
fflleessssiibbiill iittàà  ssaarràà  rriiccoommpprreessaa  ttrraa  llee  oorree  88,,1155  ee  llee  oorree  88,,4455..  
  
TTaallee  ppoossssiibbiill iittàà  vviieennee  ccoonncceessssaa  aaii  ddiippeennddeennttii   aasssseeggnnaattii   aaggll ii   uuffffiiccii  ddii  DDiirreezziioonnee  
GGeenneerraallee  ee  aallll ’’UUffffiicciioo  pprroocceedduurree  ee  sseerrvviizzii  ddii  LLuuccccaa  ddaall  11  aapprriillee  22001100..    
  
NNeellllee  mmoorree  ddeell ll ’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  rrii lleevvaattoorree  eelleettttrroonniiccoo  ddeellllee  pprreesseennzzee  nneellllee  
pprroovviinnccee  ddii  PPrraattoo,,  PPiissttooiiaa,,  AArreezzzzoo,,  PPiissaa  ee  MMaassssaa--CCaarrrraarraa  ssaarraannnnoo  aaccccoollttee  llee  
rriicchhiieessttee  ddii  ““VVaarriiaazziioonnee  aallll ’’oorraarriioo  ddii  eennttrraattaa//uusscciittaa””  ((iinnoollttrraattee  aall llaa  DDiirreezziioonnee  ccoonn  
MMooddeell lloo  CCPP0011220000EE))  ccoonn  iill   ll iimmiittee  ddii  uusscciittaa  aallllee  oorree  1166..3300  pprreesseennttaattee  ddaall  
ppeerrssoonnaallee  aasssseeggnnaattoo  aaggllii   UUffffiiccii  PPrroocceedduurree  ee  SSeerrvviizzii  ddeell llee  cciittaattee  pprroovviinnccee..  
  
IInn  ooggnnii  ccaassoo  eennttrroo  iill   mmeessee  ddii  MMaaggggiioo  22001100  ssaarràà  aapppplliiccaattaa  aaggllii   UUffffiiccii  pprroocceedduurree  ee  
sseerrvviizzii  ddeell llee  ssuuddddeettttee  pprroovviinnccee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  fflleessssiibbiillii ttàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  
aaccccoorrddoo..  
  
II  ddiippeennddeennttii  ddeell llee  ffuunnzziioonnii  ddoottaattee  ddii  rrii lleevvaattoorree  eelleettttrroonniiccoo  ddeellllee  pprreesseennzzee  
iinntteerreessssaattii   aallll ’’uutt iilliizzzzoo  ddeell llaa  fflleessssiibbii llii ttàà  iinn  eennttrraattaa  ddoovvrraannnnoo  ffaarree  aappppoossiittaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddii  ccuuii  aall  ppaarraaggrraaffoo  AA,,  ccoommmmaa  33,,  aanncchhee  vviiaa  mmaaii ll,,  aall ll ’’UUffffiicciioo  
RRiissoorrssee  UUmmaannee  ttrraa  iill   11  mmaarrzzoo  eedd  ii ll   1155  mmaarrzzoo  22001100  ppeerr  ll ’’aavvvviioo  ddeellllaa  fflleessssiibbii lliittàà  
ddaall  11°°  aapprrii llee  22001100    ppeerr  ll ’’aannnnoo  iinn  ccoorrssoo  ppeerr  llee  ffuunnzziioonnii  ggiiàà  ddoottaattee  ddeell  rrii lleevvaattoorree  
ddii  ccuuii  ssoopprraa  eedd  eennttrroo  iill   mmeessee  ddii  iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  rrii lleevvaattoorree  mmeeddeessiimmoo  nneellllee  
aallttrree..  TTaallee  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssii  iinntteennddeerràà  ttaacciittaammeennttee  rriinnnnoovvaattaa  ddii  aannnnoo  iinn  aannnnoo,,  
ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa..    
  
GGll ii   iinnggrreessssii  ssuucccceessssiivvii  aallllee  oorree  88,,4455  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  sseeggnnaallaatt ii  
tteemmppeessttiivvaammeennttee  ee  ggiiuussttii ffiiccaattii..  
  
CC))MMooddaall iittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  fflleessssiibbiillii ttàà  
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LLaa  fflleessssiibbii lliittàà  aannttiimmeerriiddiiaannaa  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeccuuppeerraattaa  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ggiioorrnnaattaa  
llaavvoorraattiivvaa,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ee  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ssppoossttaammeennttoo  ddeellll ’’oorraarriioo  ddii  uusscciittaa,,  
aanncchhee  ccoonn  ffaaccoollttàà  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddiippeennddeennttee  ddii  rriidduurrrree  llaa  ppaauussaa  pprraannzzoo  nneeii  ccaassii  iinn  
ccuuii  ddiissppoonnggaa  ddii  uunnaa  ppaauussaa  pprraannzzoo  ddii  uunn’’oorraa  oo  qquuaarraannttaacciinnqquuee  mmiinnuuttii..    
  
QQuuaalloorraa  cciiòò  nnoonn  rriissuullttii   ppoossssiibbiillee  ppeerr  mmoottiivvii  ppeerrssoonnaall ii//ffaammiilliiaarrii  ddaa  ccoommuunniiccaarree  aall  
rreessppoonnssaabbiillee  ddiirreettttoo  ddeell llaa  rriissoorrssaa,,  iill   rreeccuuppeerroo  ddoovvrràà  ccoommuunnqquuee  aavvvveenniirree  nneell llaa  
mmeeddeessiimmaa  sseettttiimmaannaa..  
  
NNeell  ccaassoo  ddii  rriiccoorrssoo  aallll ’’iisstt iittuuttoo  ddeell llaa  fflleessssiibbiillii ttàà  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  vveenneerrddìì,,  ii ll  
rreeccuuppeerroo  ddeell llaa  sstteessssaa  ddoovvrràà  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  nneellllaa  sstteessssaa  ggiioorrnnaattaa  
llaavvoorraattiivvaa..  
  
PPeerrttaannttoo,,  iinn  vviiaa  eesseemmppllii ffiiccaattiivvaa,,  ii   ddiippeennddeennttii   cchhee  nneell llaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  lluunneeddìì  
ddeecciiddaannoo  ddii  ffrruuiirree  ddii  3300  mmiinnuuttii   ddii  fflleessssiibbiillii ttàà  iinn  eennttrraattaa  ppoottrraannnnoo  rreeccuuppeerraarree  ii   3300  
mmiinnuuttii   ddii  pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  iinn  qquueessttiioonnee  nneell llaa  sstteessssaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  lluunneeddìì  oo,,  
nneeii  ccaassii  pprreevviissttii   aall  ccoommmmaa  22  ddeell  pprreesseennttee  ppaarraaggrraaffoo  CC,,  nneeggllii   aallttrrii   ggiioorrnnii  ffiinnoo  aall  
vveenneerrddìì  ssuucccceessssiivvoo  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  sseetttt iimmaannaa..  
  
II  mmiinnuuttii   oo  llee  oorree  ddii  fflleessssiibbiill iittàà  eevveennttuuaallmmeennttee  nnoonn  rreeccuuppeerraattii  nneell ll ’’aarrccoo  ddeellllaa  
sseetttt iimmaannaa  vveerrrraannnnoo  ccoommppeennssaattii   ccoonn  eegguuaallee  eennttiittàà  ddii  oorree//mmiinnuuttii   ddii  BBaannccaa  OOrree,,  
aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeell  ccaarrtteell lliinnoo  pprreesseennzzee  ee  ll ’’eellaabboorraazziioonnee  ddeell  
cceeddoolliinnoo  ppaaggaa  ddeell//llaa  ddiippeennddeennttee..    
  
CCoonn  rrii ffeerriimmeennttoo  ssppeecciiffiiccoo  aall ll ’’uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddeell ll ’’aannnnoo,,  ii ll   rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  
fflleessssiibbiill iittàà  llaavvoorraattiivvaa  aannttiimmeerriiddiiaannaa  ddoovvrràà,,  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ccaarraatttteerree  
aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  ll ’’uullttiimmoo  ggiioorrnnoo  llaavvoorraattiivvoo  uuttiillee  ddeellll ’’aannnnoo,,  
aanncchhee  ssee  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ccoonn  llaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  vveenneerrddìì..  IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  ssii  
rriiccoorrrreerràà  aall llaa  ffoorrmmaa  ddii  ccoommppeennssaazziioonnee  iinnddiiccaattaa  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa..  
  
  
DD))FFlleessssiibbii lliittàà  llaavvoorraattoorrii   aa  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee  
  
SSii  eesstteennddee  aanncchhee  aaii  llaavvoorraattoorrii   aa  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee  iinn  ccuuii  èè  pprreesseennttee  ii ll  rrii lleevvaattoorree  
eelleettttrroonniiccoo  ddeellllee  pprreesseennzzee  llaa  fflleessssiibbiillii ttàà  iinn  iinnggrreessssoo  ccoonn  llee  mmooddaall iittàà  ssoopprraa  
pprreevviissttee..  RReessttaa  ffeerrmmoo  oovvvviiaammeennttee  ii ll  rriissppeettttoo  ddeell ll ’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ggiioorrnnaall iieerroo  
pprreevviissttoo  ppeerr  ttaall ii   ccoonnttrraattttii ..  
  
EE))  OORRAARRIIOO  DDII  LLAAVVOORROO  PPEERR  II  DDIIPPEENNDDEENNTTII  AASSSSEEGGNNAATTII  AAGGLLII  UUFFFFIICCII  DDII  FFRROONNTT  
OOFFFFIICCEE  OO  AAGGLLII  SSPPOORRTTEELLLLII  RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  TTRRIIBBUUTTII      
  
IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  pprriimmaarriiaa  ddii  sseerrvviizziioo  aall  ppuubbbbll iiccoo  ssvvoollttaa  ddaaii  
ddiippeennddeennttii   aa  ddiirreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ii   ccoonnttrriibbuueennttii   ee  ddeellllaa  ddiiffffiiccoollttàà  aadd  aappppll iiccaarree  
lloorroo  ccoonn  llee  mmooddaall iittàà  ssoopprraa  ddeeffiinniittee  llaa  fflleessssiibbiillii ttàà  oorraarriiaa,,  ppeerr  ttuuttttoo  ii ll   ppeerrssoonnaallee  
aaddiibbiittoo  aaggllii   SSppoorrtteellll ii   RRiissccoossssiioonnee  TTrriibbuuttii   ddii  FFiirreennzzee,,  SSccaannddiiccccii  ee  CCaarrrraarraa  ee  ppeerr  ii   
ddiippeennddeennttii   aasssseeggnnaattii   aaggll ii   UUffffiiccii  FFrroonntt  OOffffiiccee  ddii  PPrraattoo,,  PPiissttooiiaa,,  AArreezzzzoo  ee  PPiissaa,,  
ll ’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ––  cchhee  ssaarràà  eesspplliicciittaattoo  ccoonn  aappppoossiittaa  CCiirrccoollaarree  rriivvoollttaa  aall  
ppeerrssoonnaallee  --  aa  ffaarr  tteemmppoo  ddaall  11  aapprrii llee  22001100  ssaarràà  iill   sseegguueennttee::  
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88..1155--1166..1155  

  
ccoonn  ppaauussaa  pprraannzzoo  ddii  mmiinnuuttii   3300..  
IInn  ccaassoo  ddii  sscceellttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  ddaa  ccoommuunniiccaarree  aall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeelllloo  
SSppoorrtteell lloo  CCaappooffiillaa  eedd  aallll ’’UUffffiicciioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  ddii  uunnaa  ppaauussaa  pprraannzzoo  ddii  4455’’  oo  6600’’,,  
ii ll  tteerrmmiinnee  ddii  uusscciittaa  ddaall  sseerrvviizziioo  ssaarràà  ccoorrrreellaattiivvaammeennttee  ssppoossttaattoo..  
  
RReessttaa  ffeerrmmoo  ll ’’oorraarriioo  ddeeii  sseerrvviizzii  aall  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  ggllii   SSppoorrtteell llii   ddii  FFiirreennzzee,,  SSccaannddiiccccii,,  
CCaarrrraa rraa  ee  UUffffiicciioo  FFrroonntt  OOffffiiccee  ddii  PPrraattoo,,  AArreezzzzoo,,  PPiissaa  ee  PPiissttooiiaa  ((aanncchh’’eessssoo  ddaa  
rriicchhiiaammaarree  iinn  ssppeecciiffiiccaa  cciirrccoollaarree))::  

88..2200--1133..0000  
  
  
MMeennttrree,,  ccoommee  ssoopprraa  rriiccoorrddaattoo,,  ppeerr  ggllii   SSppoorrtteellllii   ddii  VViiaarreeggggiioo  ee  CCaasstteellnnuuoovvoo  
GGaarrffaaggnnaannaa  ee  ppeerr  ll ’’UUffffiicciioo  FFrroonntt  OOffffiiccee  ddii  LLuuccccaa  ll ’’oorraarriioo  ddeeii  sseerrvviizzii  aall  ppuubbbbll iiccoo  
ccoonnttiinnuueerràà  ffiinnoo  aall  3300  aapprrii llee  22001100  aadd  eesssseerree  iill   sseegguueennttee::  
  
          88..2200--1133..0000  
          1144..3355--1155..3355  
  
DDooppoo  ttaallee  ddaattaa  ggll ii   oorraarrii   ssiiaa  ddii  SSppoorrtteell lloo  cchhee  ddii  llaavvoorroo  ssaarraannnnoo  uunniiffoorrmmaattii   aa  qquueellll ii  
ddeeggllii   aallttrrii   UUffffiiccii  ddii  FFrroonntt  OOffffiiccee  ee  SSppoorrtteell llii   RRiissccoossssiioonnee  TTrriibbuuttii..  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
FF))  CCoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  ffaassee  tteesstt  bbaaddggee  pprreessssoo  llaa  SSeeddee  ddii  FFiirreennzzee  
  
CCoonn  ppaarrtt iiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aallllee  ggiioorrnnaattee  nnoonn  cchhiiuussee  ssuullllee  bbaassee  ddeellllee  77  oorree  3300  
iinnddiivviidduuaallii   ddeell  ppeerrssoonnaallee  aallllooccaattoo  pprreessssoo  llaa  SSeeddee  ddii  FFiirreennzzee  ddaall  mmoommeennttoo  
ddeellll ’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  bbaaddggee  aa  FFiirreennzzee  ((11  nnoovveemmbbrree  22000099)),,  qquueessttee  ssaarraannnnoo,,  aa  
ddiissccrreezziioonnee  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  rreeccuuppeerraattee  ccoonn  uuttiill iizzzzoo,,  aauuttoorriizzzzaattoo  ddaall lloo  sstteessssoo  
ddiippeennddeennttee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  bbaannccaa--oorree..  IInn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  ccoonn  ll ’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  oorree  ddii  
llaavvoorroo  aaggggiiuunnttiivvoo  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  ccoommuunnqquuee  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill   3311  mmaarrzzoo  22001100..  
  
LL’’AAzziieennddaa  pprroovvvveeddeerràà  aa  rree--iinnttrreeggrraarree  llaa  ddoottaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  ddii  bbaannccaa  ddeellllee  
oorree,,  ssee  uuttii lliizzzzaattaa  aa  ccooppeerrttuurraa  mmiinnuuttii   mmaannccaannttii   aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeell llaa  ggiioorrnnaattaa,,    
qquuaalloorraa  ssii  rrii lleevviinnoo  ddeeii  mmiinnuuttii   ““aa  ccrreeddiittoo””  ddoovvuuttii  aa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  
oollttrree  ll ’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo,,  ffiinnoo  aa  ccoommppeennssaazziioonnee  ddeeii  mmeeddeessiimmii  eedd  aaii  ffiinnii  ddii  cchhiiuussuurraa  
ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ssuu  77  oorree  ee  mmeezzzzoo..  
  
IInn  ooggnnii  ccaassoo  ll ’’AAzziieennddaa,,  rreellaattiivvaammeennttee  aa  qquuaannttoo  mmaattuurraattoo  ddaall  ddiippeennddeennttee  eennttrroo  ii  
mmeessii  ddii  ggeennnnaaiioo,,  ffeebbbbrraaiioo  ee  mmaarrzzoo  22001100  ppoottrràà,,  eennttrroo  iill   mmeessee  ddii  aapprrii llee  22001100,,  
pprroocceeddeerree  ccoonnccoorrddaannddoo  ccoonn  ii ll   ddiippeennddeennttee  llaa  ddeeccuurrttaazziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  bbaannccaa--
oorree  ppeerr  aassssiiccuurraarree  ccoonnttiinnuuiittàà  nneell llaa  cchhiiuussuurraa  ddeell llee  ggiioorrnnaattee  ssuullllee  77..3300  pprreevviissttee..      
  
GG))IImmppeeggnnii  
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LL’’AAzziieennddaa  ee  llee  OOOOSSSS  ssoottttoossccrriittttrriiccii  ddeell  pprreesseennttee  AAccccoorrddoo  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aadd  
eeffffeettttuuaarree  iinnccoonnttrrii   ppeerriiooddiiccii  ddii  vveerriiffiiccaa,,  ssuu  bbaassee  rriissttrreettttaa  ccoonn  dduuee  rraapppprreesseennttaannttii  
mmaassssiimmoo  ppeerr  ssiiggllaa,,  cciirrccaa  ll ’’aannddaammeennttoo  ddeell  pprreesseennttee  aaccccoorrddoo  ssuullllaa  fflleessssiibbiillii ttàà..  IIll  
pprriimmoo  iinnccoonnttrroo  ssii  tteerrrràà  eennttrroo  iill   1155  aapprriillee  22001100..  
  
PPaarrtt--ttiimmee  
  
LLee  ppaarrtt ii   ccoonnddiivviiddoonnoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aaccccooggll iieerree  llee  ddoommaannddee  ddii  uuttii lliizzzzoo  ddeell  ppaarrtt--
tt iimmee  nneellllee  ffoorrmmee  pprreevviissttee  ddaall llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ffiinnoo  aall llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ddeellllaa  
ppeerrcceennttuuaallee  mmaassssiimmaa  pprreevviissttaa  ddaall  CCCCNNLL  ddii  ccaatteeggoorriiaa,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  
eessiiggeennzzee  tteeccnniiccoo--oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeellll ’’uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  AA  ttaall ii  
ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii ll   ppaarrtt--tt iimmee  ccoossiiddddeettttoo  ““vveerrtt iiccaallee  aannnnuuoo””  
ll ’’AAzziieennddaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ccoonnsseennttiirree  ll ’’uuttiill iizzzzoo  ddii  ttaallee  ffoorrmmaa  ddii  llaavvoorroo  aa  tteemmppoo  
ppaarrzziiaallee  pprreevviiaa  rriicchhiieessttaa  ddeellll ’’iinntteerreessssaattoo..  LLaa  dduurraattaa  ddeeii  ccoonnttrraattttii   ddii  ppaarrtt--ttiimmee,,  
ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  rriicchhiieessttaa  ddeell//ddeellllaa  ddiippeennddeennttee  ssee  ddii  dduurraattaa  iinnffeerriioorree,,  èè  pprreevviissttaa  iinn  
1122  mmeessii,,  ddii  nnoorrmmaa  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo..  
  
  
FFoorrmmaazziioonnee  
  

LLee  ppaarrttii   ccoonnvveennggoonnoo  ssuullllaa  cceennttrraalliittàà  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ii ll   mmaanntteenniimmeennttoo  ee  lloo  
ssvvii lluuppppoo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaall iittàà  aaccqquuiissiittaa  ddaaii  llaavvoorraattoorrii//ttrriiccii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo::  

--  ddeeii  pprrooffoonnddii  ccaammbbiiaammeennttii   cchhee  hhaannnnoo  iinntteerreessssaattoo  ttuuttttii   ii   ddiippeennddeennttii  ddii  
EEqquuiittaalliiaa  CCeerriitt,,  iinn  ppaarrtt iiccoollaarree  qquueell llii   pprroovveenniieennttii   ddaaggllii   aammbbiittii   tteerrrriittoorriiaall ii  
aaccqquuiissiitt ii   nneell  ccoorrssoo  ddeell  22000099  ccoonn  ppaarrtt iiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aall  ppaassssaaggggiioo  aa  
nnuuoovvee  pprroocceedduurree  iinnffoorrmmaattiicchhee;;  

--  ddeeii  ccoonnsseegguueennttii   pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ffuunnzziioonnaallee..  

LLee  ppaarrttii   ppoottrreebbbbeerroo  vvaalluuttaarree  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  ppeerrvveenniirree  aadd  uunn  aaccccoorrddoo  ddaa  
ssoottttoossccrriivveerree  ccoonn  llee  OOOO..SSSS..  ppeerr  uussuuffrruuii rree,,  ppuurrcchhèè  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  qquuaannttoo  ssaarràà  
ssttaabbiillii ttoo  ssuullll ’’aarrggoommeennttoo  iinn  sseeddee  nnaazziioonnaallee  ddaa  ppaarrttee  ddii  CCaappooggrruuppppoo  ccoonn  llee  
SSeeggrreetteerriiee  nnaazziioonnaallii ,,  ddeell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeeggll ii   iinntteerrvveennttii   ffoorrmmaattiivvii  cchhee  vveerrrraannnnoo  
ccoonnccoorrddaattii   ttrraa  llee  sstteessssee,,  aaii  sseennssii  ddeellll ’’aarrtt..55,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  aa))  ppuunnttoo  11  ddeell  
DD..MM..  2244  nnoovveemmbbrree  22000033  nn°°337755,,  nnoonncchhéé  ppeerr  rriicchhiieeddeerree  ffiinnaannzziiaammeennttii   ddii  pprrooggeettttii  
ffoorrmmaattiivvii  ttrraammiittee  iinntteerrvveennttii  aall  FFoonnddoo  FFBBAA  ccuuii  llaa  ssoocciieettàà  rriissuullttaa    iissccrriittttaa..  

TTaannttoo  pprreemmeessssoo  llee  PPaarrtt ii   ccoonnccoorrddaannoo  cchhee  iinn  pprreevviissiioonnee  ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  
ffoorrmmaattiivvoo  ppeerr  ll ’’aannnnoo  22001100  eennttrroo  ii   tteerrmmiinnii  ccoonnttrraattttuuaallmmeennttee  pprreevviissttii ,,  iinn  
ccooeerreennzzaa  ccoonn  llee  lliinneeee  ddiirreetttt iivvee  ddeellllaa  CCaappooggrruuppppoo  iinn  mmaatteerriiaa,,  vviieennee  pprreevviissttoo  uunn  
aappppoossiittoo  iinnccoonnttrroo  RRSSAA  eedd  AAzziieennddaa  eennttrroo  ii ll   mmeessee  ddii  mmaarrzzoo  22001100,,  ppeerr  rraaccccooggll iieerree  
iissttaannzzee  ee//oo  iinnddiiccaazziioonnii  ee,,  aa  ccuurraa  ddeell ll ’’AAzziieennddaa,,  ppeerr  ccoommuunniiccaarree  llee  ll iinneeee  gguuiiddaa  iinn  
mmooddoo  ddaa  pprreevveeddeerree  uunn  ccoonnff rroonnttoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  ppeerriiooddiiccoo  ssuullll ’’aarrggoommeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ddeevvee  rriissuullttaarree  ccoonnggrruueennttee  ccoonn  ii ll   ssiisstteemmaa  ddii  qquuaall iittàà  ssiinnoorraa  
aaccqquuiissiittoo  iinn  AAzziieennddaa..    
  
PPiiaannoo  RRiissoorrssee  22001100    
  
LL’’AAzziieennddaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ccoonnvvooccaarree  llee  OOOO..SSSS..  ppeerr  iinnffoorrmmaattiivvaa  aall  rriigguuaarrddoo  ddeellllee  
aassssuunnzziioonnii  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  nneell  ccoorrrreennttee  aannnnoo  nnoonn  aappppeennaa  rriicceevveerràà  aapppprroovvaazziioonnee  
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ddeell  pprroopprriioo  PPiiaannoo  RRiissoorrssee  22001100  ddaa  ppaarrttee  ddii  CCaappooggrruuppppoo  aassssiiccuurraannddoo  ssiinn  ddaa  oorraa  
cchhee  ii ll   ppeerrssoonnaallee  aassssuunnttoo  ccoonn  ccoonnttrraattttii   nnoonn  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  ccoorrssoo  ddeelllloo  
ssccoorrssoo  aannnnoo,,  ccoommppaattiibbii llmmeennttee  ccoonn  llee  DDiirreetttt iivvee  ddii  GGrruuppppoo  ee  ddii  LLeeggggee  
ssuullll ’’aarrggoommeennttoo,,  ppaarrtteecciippeerràà,,  ssee  ddii  pprrooffiilloo  ccoonnggrruueennttee  ccoonn  qquueelllloo  rriicchhiieessttoo  eedd  
aauuttoorriizzzzaattoo  ddaa  CCaappooggrruuppppoo,,  aall llee  eevveennttuuaall ii   pprroovvee  sseelleettttiivvee  ppeerr  ll ’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  
PPiiaannoo  RRiissoorrssee  ssoopprraa  cciittaattoo..  
  
PPrreevviiddeennzzaa  iinntteeggrraattiivvaa  
  

LLee  ppaarrtt ii   ccoonnddiivviiddoonnoo  ll ’’eessiiggeennzzaa  ddii  ttrroovvaarree  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  ppeerr  ii ll  
ppeerrssoonnaallee  ssiinnoorraa  iissccrriittttoo  aall  FF..II..PP..  sseezziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  rreecceenntteemmeennttee  ddiissddeettttaattoo  ddaa  
BBaannccaa  CCRR..FFiirreennzzee  ddaall  3311  oottttoobbrree  22000099  ppeerr  ccoonnsseennttiirree,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellll ’’eesseerrcciizziioo  
ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ooppzziioonnee  ttrraa  rriissccaattttoo  ddeell llaa  ppoossiizziioonnee  oo  ddeessttiinnaazziioonnee  ssuu  ddii  uunn  aallttrroo  
FFoonnddoo,,  uunnaa  ddiivveerrssaa  aallllooccaazziioonnee  ddeell llee  qquuoottee  iinnddiivviidduuaall ii   ssiinnoo  aa  qquueell llaa  ddaattaa  
mmaattuurraattee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iissccrriittttoo  aall  FFIIPP  sseezziioonnee  oorrddiinnaarriiaa..  

LLee  ppaarrttii   aallttrreessìì  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  ddeeffiinniirree  uunn  aaccccoorrddoo  ssppeecciiffiiccoo  ccoommuunnqquuee  eennttrroo  ii ll  
3300  ggiiuuggnnoo  22001100  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  eennttrroo  ttaallee  ddaattaa,,  ccoommuunniiccaattaa  ccoommee  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  
BBaannccaa  CCRR  FFiirreennzzee  ppeerr  ll ’’eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ooppzziioonnee  ttrraa  rriissccaattttoo  ddeellllaa  
ppoossiizziioonnee  oo  ddeessttiinnaazziioonnee  ssuu  ddii  uunn  aallttrroo  FFoonnddoo,,  uunnaa  ddiivveerrssaa  aallllooccaazziioonnee  ddeellllee  
qquuoottee  iinnddiivviidduuaallii   ssiinnoo  aa  qquueellllaa  ddaattaa  mmaattuurraattee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iissccrriittttoo  aall  
FFIIPP  sseezziioonnee  ssppeecciiaallee..  

  

IInn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  ttuutttt ii   ggllii   aallttrrii   ddiippeennddeennttii,,llee  ppaarrtt ii  
ccoonnccoorrddaannoo  cchhee,,  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  
aaccccoorrddoo,,  ll ’’iimmppoonniibbii llee  pprreevviiddeennzziiaallee  ssuu  ccuuii  vviieennee  ccaallccoollaattaa  ll ’’aalliiqquuoottaa  pprreevviissttaa  ppeerr  
ll ’’iissccrriizziioonnee  aall  FFoonnddoo  ccoommpplleemmeennttaarree,,  aanncchhee  ppeerr  ii   ddiippeennddeennttii   eexx  EEqquuiittaall iiaa  SSRRTT,,  
ffaarràà  rrii ffeerriimmeennttoo  aallll ’’iimmppoonniibbiillee  FFPPLLDD  ee  nnoonn  ppiiùù  aall ll ’’iimmppoonniibbii llee  TTFFRR..  
  
LLee  ppaarrtt ii   ccoonnddiivviiddoonnoo  ll ’’eessiiggeennzzaa  ddii  ttrroovvaarree  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  ssppeecciiffiiccaa,,  iinn  ccooeerreennzzaa  
ccoonn  llee  ll iinneeee  gguuiiddaa  cchhee  ssaarraannnnoo  ddeeffiinniittee  ddaa  CCaappooggrruuppppoo  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  
pprreevviiddeennzzaa  iinntteeggrraattiivvaa,,  ppeerr  iill   ppeerrssoonnaallee  pprroovveenniieennttee  ddaa  EEqquuiittaalliiaa  SSeerrvviizzii..  
  
PPEERRSSOONNAALLEE  DDII  PPRROOVVEENNIIEENNZZAA  DDAA  EEQQUUIITTAALLIIAA  SSEERRVVIIZZII  
  
LLee  ppaarrttii   ccoonnddiivviiddoonnoo  ll ’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  pprreevveeddeerree  llaa  ccoosstt iittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  
CCoommmmiissssiioonnee  ppaarriitteett iiccaa,,  ccoosstt iittuuiittaa  ddaa  rraapppprreesseennttaannttii   ddeellll ’’AAzziieennddaa  ee  ddaa  uunn  
ccoommppoonneennttee  ppeerr  ssiiggllaa,,  ppeerr  vvaalluuttaarree  ggll ii   iimmppaattttii   ddeellllee  cceessssiioonnii  ddii  ccoonnttrraattttoo,,  iinn  
ll iinneeaa  ccoonn  llee  ssoolluuzziioonnii  ttrroovvaattee  iinn  sseeddee  ddii  aaccccoorrddii  ddii  ffuussiioonnee  ddii  EEqquuiittaalliiaa  GGeett  eedd  
EEqquuiittaalliiaa  SSRRTT,,  cchhee  ccooiinnvvoollggoonnoo  ii   llaavvoorraattoorrii   pprroovveenniieennttii   ddaa  EEqquuiittaalliiaa  SSeerrvviizzii,,  aalllloo  
ssccooppoo  ccoonnddiivviissoo  ddii  eevviittaarree  cchhee,,  rriissppeettttoo  aallllee  ppoossiizziioonnii  iinnddiivviidduuaall ii   ddii  pprroovveenniieennzzaa,,  
iivvii  ccoommpprreessoo  qquuaannttoo  ll ’’AAzziieennddaa  cceeddeennttee  ssii  eerraa  iimmppeeggnnaattaa  aa  vveerrssaarree  ssuullllee  
ppoossiizziioonnii  iinnddiivviidduuaall ii   ddeell  FFoonnddoo  ddii  pprreevviiddeennzzaa  iinntteeggrraattiivvaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  ssii  rriilleevvii  
nnooccuummeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  ii ll  llaavvoorraattoorree  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  gglloobbaallmmeennttee  
rriiccoonnoosscciiuuttoo  ee  ssoosstteennuuttoo  ddaall ll ’’AAzziieennddaa  cceessssiioonnaarriiaa  aa  ffaavvoorree  ddii  ssuuddddeettttii   llaavvoorraattoorrii..    
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QQUUAADDRRII  DDIIRREETTTTIIVVII  
  
LLee  ppaarrttii   ccoonnddiivviiddoonnoo  iill   rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell llee  pprreessttaazziioonnii  aaggggiiuunnttiivvee  ppeerr  ll ’’aannnnoo  
22000099  iinn  mmiissuurraa  mmaaggggiioorraattaa  rriissppeettttoo  aa  qquueell llee  ddeellll ’’aannnnoo  22000088  ((vveeddii  lleetttteerraa  
aalllleeggaattaa))..  
  
  
PPRREEMMIIOO  3300°°  AANNNNOO  
  
IInn  rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’aaccccoorrddoo  ddii  ppaassssaaggggiioo  ddii  EEqquuiittaall iiaa  SSRRTT,,  llee  
ppaarrtt ii   ccoonnccoorrddaannoo  ddii  rriiccoonnoosscceerree  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddeell  3300°°  ddii  sseerrvviizziioo  iinn  AAzziieennddaa  oo  
iinn  FFoonnddoo  EEssuubbeerrii,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell ll ’’aaccccoorrddoo  ddii  ffuussiioonnee  ddii  EEqquuiittaalliiaa  
SSRRTT,,  €€..  11..000000  aa  ttiittoolloo  ddii  ““uunnaa  ttaannttuumm””  nneell  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  ddii  
ccoonnsseegguuiimmeennttoo..  SSaarràà  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeeggllii   aannnnii  pprreessssoo  AAzziieennddee  ddeell  GGrruuppppoo  
iinnccoorrppoorraattee  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell ll ’’aaccccoorrddoo  ddii  ffuussiioonnee  cciittaattoo..  
  
  
    EEQQUUIITTAALLIIAA  CCEERRIITT  SSPPAA          LLee  OOOO..SSSS..  ddii  EEqquuiittaall iiaa  CCeerriitt  SSppaa  
    LL’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  DDeelleeggaattoo    FFAABBII  

    FFIIBBAA//CCIISSLL  
    FFIISSAACC//CCGGIILL  
    SSIILLCCEEAA  
    UUIILLCCAA  
    UUGGLL  

  


