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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  

eennttrroo  iill  2299//1111//22001199  
NNOONN  SSAARRAANNNNOO  PPRREESSEE  IINN  CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNEE  DDOOMMAANNDDEE  PPEERRVVEENNUUTTEE  OOLLTTRREE  TTAALLEE  PPEERRIIOODDOO  

  

LLee  ddoommaannddee  vvaannnnoo  pprreesseennttaattee  ––  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  
mmooddeelllloo  ddii  ddoommaannddaa  --    aallll’’UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  ddeell  CCoommuunnee  
((11°°  ppiiaannoo))  aall  mmaattttiinnoo  ddaall  LLuunneeddìì  aall  VVeenneerrddìì  ddaallllee  oorree  0099,,0000  
aallllee  oorree  1122,,0000  eedd  aall  ppoommeerriiggggiioo  iill  MMeerrccoolleeddìì  ddaallllee  oorree  1166,,3300  
aallllee  oorree  1188,,3300..    

  

RReeqquuiissiittii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee::    
--  eesssseerree  rreessiiddeennttii  nneell  ccoommuunnee  ddii  VVoollvveerraa;;  
--  eesssseerree  ppeennssiioonnaattii  ccoonn  ppiiùù  ddii  5555  aannnnii  ccoonn  uunn  rreeddddiittoo  

ffaammiilliiaarree  ddeellll’’aannnnoo  22001188,,  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  €€..  3300..998877,,4411;;  
--  ooppppuurree  eesssseerree  cciittttaaddiinnii  nnoonn  ppeennssiioonnaattii  ccoonn  uunn  rreeddddiittoo  

ffaammiilliiaarree  ddeellll’’aannnnoo  22001188,,  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  €€..  3300..998877,,4411;;  
  

SSii  pprreecciissaa  cchhee::  
--  iill  ccaannoonnee  aannnnuuaallee  ddii  uuttiilliizzzzoo  èè  ddii  €€  00,,9933  aall  mmeettrroo  

qquuaaddrraattoo;;  
--  ii  lloottttii  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssii  nneelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo  iinn  ccuuii  ssii  

ttrroovvaannoo;;  
--  llaa  dduurraattaa  ddeellllee  nnuuoovvee  aasssseeggnnaazziioonnii  èè  ddii  ttrree  aannnnii  ((ssiinnoo  aall  

3311//1122//22002222));;  

Allegato alla Determinazione n. 105/292   del   03/09/2019 



--  ggllii  aasssseeggnnaattaarrii  aattttuuaallii,,  ssee  aannccoorraa  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  
rreeqquuiissiittii,,  hhaannnnoo  ffaaccoollttàà  ddii  eesseerrcciittaarree  iill  ddiirriittttoo  ddii  
pprreellaazziioonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  nnuuoovvii  rriicchhiieeddeennttii;;  

--  aadd  ooggnnii  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ppuuòò  eesssseerree  aasssseeggnnaattoo  uunn  ssoolloo  
lloottttoo  cchhee  vviieennee  iinntteessttaattoo  aallllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  hhaa  pprreesseennttaattoo  
llaa  ddoommaannddaa;;  

--  ii  lloottttii  vveennggoonnoo  aasssseeggnnaattii  nneellll’’oorrddiinnee  iinn  ccuuii  ssii  rreennddoonnoo  
ddiissppoonniibbiillii  ee  sseeccoonnddoo  dduuee  ddiissttiinnttee  ccaatteeggoorriiee  ffoorrmmaattee  
rriissppeettttiivvaammeennttee  ddaa::  
--  ppeennssiioonnaattii  ddii  eettàà  ssuuppeerriioorree  aaii  5555  aannnnii  iill  ccuuii  rreeddddiittoo  

ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  nnoonn  ssuuppeerrii  €€..  3300..998877,,4411  
--  aallttrrii  cciittttaaddiinnii  iill  ccuuii  rreeddddiittoo  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  nnoonn  

ssuuppeerrii  €€..  3300..998877,,4411  
--  ii  lloottttii  vveennggoonnoo  aasssseeggnnaattii  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeell  7755%%  aallllaa  

ccaatteeggoorriiaa  ““PPeennssiioonnaattii””  ee  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeell  2255%%  aallllaa  
ccaatteeggoorriiaa  ““AAllttrrii  cciittttaaddiinnii””;;  

--  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  rreeddddiittoo  ffaammiilliiaarree  vveerrrràà  ssttaabbiilliittaa  
uuttiilliizzzzaannddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccaallccoolloo  pprreevviissttee  
ddaallll’’iinnddiiccaattoorree  IISSEEEE;;  

--  iill  mmooddeelllloo  ddii  ddoommaannddaa  èè  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  
iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVoollvveerraa  nneellllaa  sseezziioonnee  
““BBaannddii  ee  AAppppaallttii””  ooppppuurree  ppuuòò  eesssseerree  rriittiirraattoo  pprreessssoo  
ll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  ––  22°°  ppiiaannoo  ddii  VViiaa  PPoonnssaattii  3344..        

  
PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  iinnddiiccaattoo  nneell  pprreesseennttee  aavvvviissoo  ssii  ffaarràà  
rriiffeerriimmeennttoo  aall  ““RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ee  llaa  
ccoonndduuzziioonnee  ddii  aarreeee  ccoommuunnaallii  ddeessttiinnaattee  aadd  oorrttii  uurrbbaannii””  
aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn..6611  ddeell  0033//1111//22000000..  
  
VVoollvveerraa,,  iill  1111  sseetttteemmbbrree  22001199  
  
  

  SSeerrvviizziioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  
  MMaannuutteennzziioonnii,,  PPaattrriimmoonniioo  eedd  AAmmbbiieennttee  


