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CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO    ______________________________________________________________________  
 
  

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ((ffoonnttee  sscchheeddaa  OOIIMMPP))  

DDaaggllii  eelleemmeennttii  pprreesseennttii  nneell  ssiittoo  rreeggiioonnaallee  ssuullll’’OOsssseerrvvaattoorriioo  IInnffrraassttrruuttttuurree  MMoobbiilliittàà  PPiieemmoonnttee  eemmeerrggee  
ccoommee    ll’’iinntteerrvveennttoo  pprrooggeettttuuaallee  ddeevvee  ccoollllooccaarrssii  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  uunn’’ooppeerraa  nneell  mmoommeennttii  ddeellllaa    ssuuaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeevvee  tteenneerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aallccuunnii  aassppeettttii  aammbbiieennttaallii  ccoommee  ll’’eemmeerrggeennzzaa  ddeeii  
ffeennoommeennii  rreellaattiivvii  aall  cclliimmaa  eedd  aallll’’iinnqquuiinnaammeennttoo..  

IIll  pprrooggeettttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  MMoovviicceennttrroo  ddii  NNoovvii  LLiigguurree  èè  ssttaattoo  ddeecclliinnaattoo  iinn  dduuee  lloottttii,,  iill  pprriimmoo,,  ppeerr  uunnoo  
ssttaannzziiaammeennttoo  ppaarrii  aa  €€  22..994499..999944,,0000,,  hhaa  iinntteerreessssaattoo  llaa  ppiiaazzzzaa  aannttiissttaannttee  ll’’aattttuuaallee  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  
ccoonn  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  PPiiaazzzzaa  FFaallccoonnee  ––  BBoorrsseelllliinnoo  ee  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellllee    
ffeerrmmaattee  ppeerr  llee  aauuttoolliinneeee  ccoonn  aannnneessssee  bbaanncchhiinnee  ee  ppeennssiilliinnee..  
  
IIll  sseeccoonnddoo  lloottttoo,,  cchhee  hhaa  ccoommppoorrttaattoo  uunnaa  ssppeessaa  ddii  €€  11..115500..000000,,0000,,  hhaa  rriigguuaarrddaattoo  iill  TTeerrmmiinnaall  
aauuttoobbuuss,,  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ppeeddoonnaallee  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa,,  nnoonncchhéé  ll’’aarreeaa  aaddiibbiittaa  aallllaa  
ssoossttaa  ddeeii  ttaaxxii  ee  ddeellllee  bbiicciicclleettttee..  
  
  
AAssppeettttii  ffiinnaannzziiaarrii  

SSii  eevviiddeennzziiaannoo  ddii  sseegguuiittoo  ggllii  iimmppoorrttii  ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnsseennttiittoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’ooppeerraa..  
 
 

Fonte di finanziamento Contributo previsto 

Comunitaria  

Statale       (lotto 2) 1.085.000,00 
Regionale  (lotto 1) 939.436,00 
Comunale (lotto 1) 2.010.558,00 
Comunale (lotto 2)  65.000,00 
Altro pubblico  

Totale 4.099.994,00 

 

  

EESSIITTII  DDEELL  SSOOPPRRAALLLLUUOOGGOO    __________________________________________________________________________________________________________ 

  
IInn  ddaattaa  33  LLuugglliioo  22001188,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnee  ddii  sseerrvviizziioo  pprroott..  nn..  2277550033//AA11881100AA    ddeell  1144  ggiiuuggnnoo  
cc..aa..,,  ii  ffuunnzziioonnaarrii  rreeggiioonnaallii  GGrraazziiaannoo  DDEELLFFIINNOO  eedd  EEnnzzoo  LLUUCCAARRNNOO  hhaannnnoo  pprroovvvveedduuttoo  aadd  eeffffeettttuuaarree  
uunn  ssoopprraalllluuooggoo  pprreessssoo  iill  MMoovviicceennttrroo  ddii  NNoovvii  LLiigguurree  aall  ffiinnee  ddii  ssvvoollggeerree  uunn’’aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  ““eexx  
ppoosstt””  ssuullllaa  iinnffrraassttrruuttttuurraa  rreeaalliizzzzaattaa  qquuaallee  ssiisstteemmaa  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo  mmooddaallee  ddeennoommiinnaattoo  MMoovviicceennttrroo 
ccoommee  ddaa  pprrooggrraammmmaa  aaddoottttaattoo  ppeerr  iill  22001188,,  ccoonn  nnoottaa  pprroott  11558877//AA1188000000  ddeellll’’1111..0011..22001188,,  ddeell  ddiirreettttoorree  
aarrcchh..  LLuuiiggii  RRoobbiinnoo..    
  
PPrreelliimmiinnaarrmmeennttee  aall  ffiinnee  ddii  iinnqquuaaddrraarree  ll’’aattttiivviittàà  eesspplleettaattaa  èè  uuttiillee  rriippoorrttaarree  uunn  bbrreevvee  cceennnnoo  ssuull  nnooddoo  
ffeerrrroovviiaarriioo  ddii  NNoovvii  LLiigguurree..  
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LLaa  cciittttàà  ddii  NNoovvii  LLiigguurree  èè  uunnaa  cciittttàà  ddii  ppiiccccoollee  mmeeddiiee  ddiimmeennssiioonnii  ccoonn  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ddii  cciirrccaa  2288..000000  
aabbiittaannttii  cchhee  eesseerrcciittaa  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ppoolloo  aattttrraattttoorree  ppeerr  cciirrccaa  7700..000000  ppeerrssoonnee..  

LLaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa,,  qquuaallee  ssttaazziioonnee  ddii  ttrraannssiittoo  ssuullllaa  lliinneeaa  TToorriinnoo  ––  GGeennoovvaa  pprreesseennttaa  dduuee  
bbaanncchhiinnee  ppeerr  ii    ttrree  bbiinnaarrii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  uutteennttii  ffeerrrroovviiaarrii  ppiiùù  uunn  ccoonnssiiddeerreevvoollee  nnuummeerroo  ddii  bbiinnaarrii  
ddii  sseerrvviizziioo..  

IIll  ssiisstteemmaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  pprreesseennttee  iinn  ssttaazziioonnee  èè  lliimmiittaattoo  aaii  ssoollii  ffrruuiittoorrii  ddeell  sseerrvviizziioo  ffeerrrroovviiaarriioo  eedd  èè  
ccoommppoossttoo  ddaa  bbaacchheecchhee  ccoonn  ssuuppppoorrttoo  ccaarrttaacceeoo  ee  ddaa  sscchheerrmmii  ddiiggiittaallii  ddii  ccuuii  ssoolloo  qquueelllloo  ppoossiizziioonnaattoo  
ssuull  bbiinnaarriioo  uunnoo,,  aallllaa  ddaattaa  ooddiieerrnnaa,,  rriissuullttaa  eesssseerree  ffuunnzziioonnaannttee..    

NNoonn  eessiissttee  nneellll’’aattrriioo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  aallccuunn  ssiisstteemmaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  aa  bbeenneeffiicciioo  ddeeggllii  uutteennttii  
cchhee  nneecceessssiittaannoo  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ddaattoo  ddaallllee  aauuttoolliinneeee  uurrbbaannee  eedd  
eexxttrraauurrbbaannee..  PPeerrttaannttoo  llee  dduuee  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo,,  ggeenneerraallmmeennttee  iinnddiiccaattee  ccoommee  FFeerrrroo  ee  GGoommmmaa,,  
nnoonn  rriissuullttaannoo  nnéé  ccoommpplleemmeennttaarrii  nnéé  iinntteeggrraattee  nnoonn  eesssseennddooccii  ttrraa  ii  dduuee  sseerrvviizzii  aallccuunn  ccoolllleeggaammeennttoo  aa  
ttiittoolloo  iinnffoorrmmaattiivvoo..    

                      

LL’’iinntteerrvveennttoo  ddeennoommiinnaattoo  ““pprrooggeettttoo  MMoovviicceennttrroo””  ssuull  qquuaallee  èè  iinntteerrvveennuuttaa  uunnaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  èè  
ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  aa  rriiddoossssoo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  ssuullllaa  PPiiaazzzzaa  iinnttiittoollaattaa  aa  FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo  ee  
hhaa  ccoommpprreessoo  iill  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  aadd  uunn  lliivveelllloo,,  iill  rriiffaacciimmeennttoo  ddeellllaa  ppaavviimmeennttaazziioonnee,,  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeennssiilliinnee  ee  ssttaallllii  ppeerr  aauuttoobbuuss  lliinneeee  uurrbbaannee  eedd  eexxttrraauurrbbaannee,,  nnoonncchhéé  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  
uunn  ppeerrccoorrssoo  ppeeddoonnaallee  ccoonn  iill  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ddii  1122  ttootteemm  rriippoorrttaannttii  ooggnnuunnoo  ii  pprriimmii  1122  aarrttiiccoollii  ssuuii  
pprriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  IIttaalliiaannaa..  



 
 

 
4

CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI 
TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

osservatorio regionale  delle 
infrastrutture di mobilità

  

AAvveennddoo  NNoovvii  uunnaa  nnoottaa  ttrraaddiizziioonnee  iinn  aammbbiittoo  cciicclliissttiiccoo  iill  pprrooggeettttoo  aavveevvaa  pprreevviissttoo  aanncchhee  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppuunnttii  ddii  ssttaazziioonnaammeennttoo  rreellaattiivvii  aall  bbiikkee  sshhaarriinngg  ccoonn  llee  aappppoossiittee  ccoolloonnnniinnee  ppeerr  lloo  
ssttaalllloo  ddeell  mmeezzzzoo  ee  pprreecciissaammeennttee::    

--  pprreessssoo  llaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa,,  

--  pprreessssoo  iill  mmuusseeoo  ddeeii  ccaammppiioonniissssiimmii;;  

--  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  mmaaggggiioorrii  ddii  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa  eedd  eelleemmeennttaarree;;  

--  pprreessssoo  llaa  eexx  ccaasseerrmmaa  ddii  ffaanntteerriiaa  GGiioorrnnii..  

  

NNeell  MMoovviicceennttrroo  ssoonnoo  pprreesseennttii  qquueeii  ddeetteerrmmiinnaattii  rreeqquuiissiittii  ddii  bbaassee  rriitteennuuttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  qquuaalliiffiiccaarree  
ssuuffffiicciieennttee  iill  pprrooggeettttoo  iinntteerrmmooddaallee  rreeaalliizzzzaattoo..  

IInnffaattttii  llee  ffeerrmmaattee  ddeeggllii  aauuttoobbuuss  ee  llaa  ppeennssiilliinnaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  ssoonnoo  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  
ddaallll’’uusscciittaa  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  ffaacciillmmeennttee  uussuuffrruuiibbiillii  ddaallll’’uutteennzzaa,,  iill  ppeerrccoorrssoo  èè  iinntteerraammeennttee  
ppeeddoonnaallee  mmaa  rriissuullttaa  sspprroovvvviissttoo  ddii  aaddeegguuaattaa  ccooppeerrttuurraa  ddaallllee  iinntteemmppeerriiee..  

NNeellllaa  bbaacchheeccaa  llooccaalliizzzzaattaa  ssuullllaa  bbaanncchhiinnaa  ssoonnoo  eevviiddeennzziiaattii  ii  sseerrvviizzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  eesspplleettaattii  
ddaallllee  DDiittttee  AArrffeeaa  ddii  AAlleessssaannddrriiaa  ee  CC..II..TT..  ddii  NNoovvii  LLiigguurree,,  pprreecciissaammeennttee  ssoonnoo  iinnddiiccaattee  ggllii  oorraarrii  ee  llee  
ppeerrccoorrrreennzzee  ddeell  sseerrvviizziioo  uurrbbaannoo  ddeellllaa  cciittttàà  ee  ddeellllee  lliinneeee  ((AArrqquuaattaa  ––  VVaarriicceellllaa  ––  VVaarriiaannaa  --  GGrroonnddoonnaa)),,  
((GGaavvii  ––  CCaarrrroossiioo  ––  VVoollttaaggggiioo  ––  MMoolliinnii  ––  CCaassttaaggnnoollaa  --  BBuussaallllaa)),,  ((GGaavvii  ––  AArrqquuaattaa  --  SSeerrrraavvaallllee  ––  NNoovvii  
LLiigguurree)),,  ((GGaavvii  ––  FFrraannccaavviillllaa  ––  PPaassttuurraannaa  --  GG33  ––  NNoovvii  LLiigguurree))  ((GGaavvii  ––  SSaann  CCrriissttooffeerroo  ––  RRoovveerreettoo  --  
TTaassssaarroolloo--  NNoovvii))..  

  SSoonnoo  pprreesseennttii  iimmppiiaannttii  ddii  vviiddeeoo  ssoorrvveegglliiaannzzaa,,  uunnaa  bbuuoonnaa  iilllluummiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ee  
ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee..  SSii  rriissccoonnttrraa  uunnaa  ggrraaddeevvoolleezzzzaa  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  ddeellll’’ooppeerraa  
aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  uunn  sseennssoo  ddii  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  zzoonnaa..  
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PPeerr  qquuaannttoo  lliimmiittaattaa  ddaa  ssppaazzii  rriiddoottttii  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  aall  nnooddoo  èè  ccoonnsseennttiittaa  aaii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii  ((bbuuss  ee  ttaaxxii))  
eedd  aanncchhee  aall  mmeezzzzoo  pprriivvaattoo  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  uussuuffrruuiissccaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  cchhee  ccoonnsseennttee  aallllee  
vveettttuurree  uunnaa  ssoossttaa  ggrraattuuiittaa  ppeerr  ii  pprriimmii  2200  mmiinnuuttii..  

      

                  

LL’’ooppeerraa  pprriinncciippaallee,,  ccoossttiittuuiittaa  ddaall  ppaarrcchheeggggiioo  ssootttteerrrraanneeoo,,  pprreesseennttaa  aallll’’eesstteerrnnoo  uunnaa  mmooddeerrnnaa  
ccooppeerrttuurraa  ssoorrrreettttaa  ddaa  aarrcchhii  mmeettaalllliiccii,,  cciiòò  hhaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  nneell  ccoonntteessttoo  uurrbbaannoo  uunnaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  
ddeell  ssiittoo,,  aacccceennttuuaattaa  ddaallllaa  oottttiimmaa  ppaavviimmeennttaazziioonnee  ddeell  ppiiaazzzzaallee,,  ddaall  ppeerrccoorrssoo  ppeeddoonnaallee  ee  ddaall  
mmoonnuummeennttoo  aallllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ffoorrmmaattoo  ddaa  ddooddiiccii  cciippppii  rriippoorrttaannttii  ii  pprriimmii  ddooddiiccii  aarrttiiccoollii  ssuuii  pprriinncciippii  
ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ccaarrttaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee..  

LL’’iinntteerrmmooddaalliittàà  ttrraa  iill  ttrraassppoorrttoo  pprriivvaattoo  ee  qquueelllloo  ffeerrrroovviiaarriioo  vviieennee  aadd  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  ddaa  qquueessttoo  
ppaarrcchheeggggiioo  aadd  uunn  ssoolloo  lliivveelllloo  ssootttteerrrraanneeoo  cchhee  ooffffrree  cciirrccaa  220000  ppoossttii  aauuttoo  ccoonn  uunnaa  vvaarriieettàà  ddii  
aabbbboonnaammeennttii  aattttii  aa  ccoopprriirree  eessiiggeennzzee  ddiivveerrssiiffiiccaattee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ppiiaazzzzaallee,,  eesssseennddoo  ccoonntteennuuttoo  lloo  ssppaazziioo,,  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’aacccceessssoo  aallllee  aauuttoo  
pprriivvaattee  eesssseennddoo  lliimmiittaattoo  aaggllii  aauuttoobbuuss  ttrraammiittee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  ppaaiioo  ddii  ccoorrssiiee..  

NNoonn  eesssseennddooccii  iinn  ssuuppeerrffiicciiee  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ppeerr  llee  aauuttoo  pprriivvaattee  qquueessttee  aa  vvoollttee  uuttiilliizzzzaannoo  
iimmpprroopprriiaammeennttee  ii  ppaarrcchheeggggii  rriisseerrvvaattii  aaii  ttaaxxii..  

AAllttrrii  sseerrvviizzii  aauuttoommoobbiilliissttiiccii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  nnoonn  ttrroovvaannddoo  ssppaazziioo  ddii  aatttteessttaammeennttoo  nneell  ppiiaazzzzaallee  
ppaarrttoonnoo  eedd  aarrrriivvaannoo  ddaall  ccoorrssoo  RRoommuuaallddoo  MMaarreennccoo  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa,,  ssvviilleennddoo  ddii  
ffaattttoo  uunnaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeell  MMoovviicceennttrroo  cchhee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  qquueellllaa  ddii  ggaarraannttiirree  uunn  sseerrvviizziioo  ddii  
ttrraassppoorrttoo  ccoonncceennttrraattoo  iinn  uunnaa  ssoollaa  ssttrruuttttuurraa..  

IIll  pprrooggeettttoo  ddeell  MMoovviicceennttrroo  aavveevvaa  ccoonntteemmppllaattoo,,  ccoommee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  cciittaattoo,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  
aallccuunnee  ppoossttaazziioonnii  ddii  bbiikkee  sshhaarriinngg..  
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AAllllaa  ddaattaa  ddeell  ccoonnttrroolllloo  nnoonn  rriissuullttaannoo  ppiiùù  pprreesseennttii  llee  bbiicciicclleettttee  ddeell  bbiikkee  sshhaarriinngg  ee  nneeppppuurree  ggllii  ssttaallllii  llee  
ccuuii    ccoolloonnnniinnee  ddii  aatttteessttaammeennttoo  ddeellllee  bbiicciicclleettttee  ssoonnoo  ssttaattee  rriimmoossssee,,  ffaacceennddoo  vveenniirr  mmeennoo  uunnoo  ddeeggllii  
aassppeettttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  rreeaalliizzzzaattoo..    

QQuueessttaa  pprroobblleemmaattiiccaa  nneecceessssiittàà  ddii  uulltteerriioorrii  aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ccoonn  ii  ssooggggeettttii  iissttiittuuzziioonnaallii  ccoommppeetteennttii..  

    

 
 
 
CONCLUSIONI__________________________________________________________________ 
 
IIll  pprrooggeettttoo  ddeell  MMoovviicceennttrroo  ddii  NNoovvii  LLiigguurree  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  ccoonn  
ll’’aappppoorrttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddii  ddeeccoorraazziioonnee  uurrbbaannaa  hhaa  iinndduubbbbiiaammeennttee  rreeaalliizzzzaattoo  uunnaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  
uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  ppiiaazzzzaallee  aannttiissttaannttee  llaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa,,  aanncchhee  ssee  ccaauussaa  ggllii  ssppaazzii  rriiddoottttii  ll’’aacccceessssoo    
ddaa  ppaarrttee  ddeeii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii  dd  ttrraassppoorrttoo  ((aauuttoobbuuss  ee  ttaaxxii))  èè  aallqquuaannttoo  lliimmiittaattoo..  
  
OOccccoorrrree  rriiccoorrddaarree  ccoommee  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddeell  MMoovviicceennttrroo  ssiiaa  qquueelllloo  ddii  ggaarraannttiirree  ll’’iinntteerrmmooddaalliittàà  ttrraa  ii  vvaarrii  
mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ffaavvoorreennddoo  qquueelllloo  ppuubbbblliiccoo  ccoolllleettttiivvoo..  
QQuueessttoo  oobbbbiieettttiivvoo  èè  iinndduubbiittaabbiillee  cchhee  ssii  ppeerrsseegguuee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  
oottttiimmaallee  aa  ffaavvoorree  ddii  uutteennttii  ppootteennzziiaallii,,  ssiiaa  aabbiittuuaallii  cchhee  ooccccaassiioonnaallii,,  ii  qquuaallii  aavveennddoo  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  
vvaarriiee  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo  ssii  iinnddiirriizzzzaannoo  vveerrssoo  qquueellllaa  rriitteennuuttaa  oottttiimmaallee  ppeerr  llee  pprroopprriiee  nneecceessssiittàà..  
  
QQuueessttoo  aassppeettttoo  èè  ddeecciissaammeennttee  ccaarreennttee  nneell  MMoovviicceennttrroo  ddii  NNoovvii  LLiigguurree,,  iinnffaattttii  ggiiàà  nneellll’’aattrriioo  ee  nneellllaa  
ssaallaa  dd’’aassppeettttoo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  nnoonn  vvii  èè  aallccuunn  iinnffoorrmmaazziioonnee  rriiffeerriittaa  aaggllii  aallttrrii  ssiisstteemmii  ddii  ttrraassppoorrttoo  
ppuubbbblliiccoo  pprreesseennttii  iinn  cciittttàà,,  aanncchhee  ssuull  ppiiaazzzzaallee  eesstteerrnnoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  pprreesseennttee  èè  ddaa  
rriitteenneerree  nnoonn  ssuuffffiicciieennttee  aallllee  nneecceessssiittàà  ddeeii  ppaasssseeggggeerrii..  
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LLaa  mmaaggggiioorr  ccrriittiicciittàà  eevviiddeennzziiaattaa  nneell  ssoopprraalllluuooggoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ssoolluuzziioonnee  aaddoottttaattaa  ppeerr  ccuuii  ssii  èè  ssttaattoo  
ddeecciissoo  ddii  eelliimmiinnaarree  iill  sseerrvviizziioo  ddii  bbiikkee  sshhaarriinngg,,  ttaallee  sseerrvviizziioo,,  eesssseennddoo  ssttaattoo  uunn  eelleemmeennttoo  ppeeccuulliiaarree  ddeell  
pprrooggeettttoo,,  aavveevvaa  aa  ssuuoo  tteemmppoo  bbeenneeffiicciiaattoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppuubbbblliiccoo..  
SSii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  rriicchhiieeddeerree  aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  llee  mmoottiivvaazziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  aa  
qquueessttaa  ssoolluuzziioonnee..  
  
EE’’  ooppppoorrttuunnoo  eevviiddeennzziiaarree  ccoommee  iill  ssoopprraalllluuooggoo  eeffffeettttuuaattoo  rriissppoonnddaa  uunniiccaammeennttee  aallllee  rriicchhiieessttee,,  ssuullllaa  
bbaassee  ddeellllaa  sscchheeddaa  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  vveerriiffiiccaarree  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll’’ooppeerraa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  
ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  qquuaallee  vvaalluuttaazziioonnee  eexx  ppoosstt  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  iinnffrraassttrruuttttuurraallee,,  ppeerrttaannttoo  rriimmaannee  
ssoottttooiinntteessoo  cchhee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattaa  nnoonn  ccoonntteemmppllaa  vveerriiffiicchhee  ee//oo  ccoonnttrroollllii  ssuullllaa  ccoorrrreettttaa  
eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  pprreevviissttee  ddaall  pprrooggeettttoo  aa  ssuuoo  tteemmppoo  rreeaalliizzzzaattoo..  
 
 

I ffuunnzziioonnaarrii    
GGrraazziiaannoo  DDEELLFFIINNOO  

EEnnzzoo  LLUUCCAARRNNOO  
  


