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AArrttiiccoolloo  DDeessccrriizziioonnee  

    
  TTII TTOOLL OO  II II II   BBII SS  ––  SSII SSTTEEMM AA  PPEERRMM AANNEENNTTEE  DDII   VVAALL UUTTAAZZII OONNEE  

2222  OOggggeettttoo  ee  ff iinnaall ii ttàà..  

2222  bbiiss  CCiicclloo  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  

2222  tteerr  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii ..  

2222  qquuaatteerr  MMoonnii ttoorraaggggiioo  ddeeii   rriissuull ttaattii ..  

2222  qquuiinnqquuiieess  II ll   ssiisstteemmaa  ddii   mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee..  

2222  sseexxiieess  SSooggggeettttii   ccuuii   èè  aaff ff iiddaattaa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee..  

2222  sseeppttiieess  OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ppeerr  llaa  VVaalluuttaazziioonnee..  

2222  ooccttiieess  FFuunnzziioonnii   ddeell ll ’’ OOIIVV..  

2222  nnoovviieess  SSiisstteemmaa  pprreemmiiaannttee..  

2222  ddeecciieess  SSttrruummeennttii   ddii   iinncceennttiivvaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa..  

2222  uunnddeecciieess  PPrrooggrreessssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell llaa  ccaatteeggoorriiaa..  

2222  dduuooddeecciieess  SSttrruummeennttii   ddii   iinncceennttiivvaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa..  

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  TTII TTOOLL OO  II II II   BBII SS  --  SSII SSTTEEMM AA  PPEERRMM AANNEENNTTEE  DDII   VVAALL UUTTAAZZII OONNEE  
  

AArr tt iiccoolloo  2222--  OOggggeettttoo  ee  ff iinnaall ii ttàà  
11..  LLaa  cc..dd..  ppeerrffoorrmmaannccee  èè  mmiissuurraattaa  ee  vvaalluuttaattaa  ccoonn  rrii ffeerriimmeennttoo  aall ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  nneell  ssuuoo  

ccoommpplleessssoo,,  aall llee  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinn  ccuuii  eessssaa  ssii  aarrttiiccoollaa  ee  aaii  ssiinnggoollii  ddiippeennddeennttii,,  aall  ffiinnee  ddii  mmiiggll iioorraarree  llaa  
qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii ,,  ttrraammiittee  llaa  ccrreesscciittaa  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ee  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  
ddeellll ’’ aappppoorrttoo  ddii  cciiaassccuunnoo,,  sseeccoonnddoo  ii ll   pprriinncciippiioo  ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ddiirriittttii   ee  ddoovveerrii ,,  ttrraassppaarreennzzaa  ddeeii  
rriissuull ttaattii  ee  ddeellllee  rriissoorrssee  iimmppiieeggaattee  ppeerr  ii ll   lloorroo  ppeerrsseegguuiimmeennttoo..  

22..  IIll   ssiisstteemmaa  ddii   mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell   cciicclloo  ddii   ggeessttiioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  
ddeell ll ’’ eennttee..  

  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  bbiiss  --  CCiicclloo  ddeell llaa  ppeerr ffoorr mmaannccee  
11..  IIll   cciicclloo  ddii   ggeessttiioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeell ll ’’ eennttee  èè  aarrttiiccoollaattoo  nneell llee  sseegguueennttii   ffaassii ::  

aa))  ddeeffiinniizziioonnee  ee  aasssseeggnnaazziioonnee  aannnnuuaallee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  rriissoorrssee  
ssttaannzziiaattee,,  ddeeii  rriissuullttaattii  aatttteessii  ee  ddeeii  rriissppeettttiivvii  iinnddiiccaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ppiiaannoo  ddii  
aasssseeggnnaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ((PPRROO))  aall ll’’ iinntteerrnnoo  ddeell  qquuaallee,,  aaii  sseennssii  ddeellll ’’ aarrtt..  119977,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  
aa))  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000  ((TTUUEELL)),,  ssoonnoo  ssppeecciiffiiccaattii  nneell  ddeettttaagglliioo  ttuuttttii  ggllii  oobbiieettttiivvii  ggiiuuddiiccaattii  mmeerriitteevvoollii  ddii  
ppeerrsseegguuiimmeennttoo;;  

bb))  mmoonniittoorraaggggiioo  eedd  eevveennttuuaallee  ccoorrrreezziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  aasssseeggnnaattii   ee  ddeeii  rriissuullttaattii   aatttteessii   aattttrraavveerrssoo  uunn  
ppeerriiooddiiccoo  ssiisstteemmaa  ddii  rreeppoorrtt  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  rreessppoonnssaabbiill ii   ddii  sseerrvviizziioo;;  

cc))  mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  rreessppoonnssaabbii ll ii   ddii   sseerrvviizziioo,,  
ll iimmii ttaattaammeennttee  aall   ppeerrssoonnaallee  aaddddeettttoo  aa  cciiaassccuunnaa  AArreeaa,,  ee  ddeell ll ’’ OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ddii   VVaalluuttaazziioonnee  
((OOIIVV));;  

dd))  uuttii ll iizzzzoo  ddeeii   ssiisstteemmii   pprreemmiiaannttii   iinn  bbaassee  aa  ccrrii tteerrii   ddii   vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell   mmeerrii ttoo;;  
ee))  rreennddiiccoonnttaazziioonnee  ddeeii   rriissuull ttaattii   aaggll ii   oorrggaannii   ddii   iinnddii rriizzzzoo  ppooll ii ttiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  nnoonncchhéé  aaii   

ccii ttttaaddiinnii ,,  aaggll ii   uutteennttii   ee  aaii   ddeessttiinnaattaarrii   ddeeii   sseerrvviizzii   ttrraammii ttee  ppuubbbbll iiccaazziioonnee  ddeeii   ddaattii   ssiiggnnii ff iiccaattiivvii   ssuull   ssii ttoo  
iinntteerrnneett  ddeell   ccoommuunnee..  

22..  II ll   PPiiaannoo  ddeell llaa  PPeerrffoorrmmaannccee  rraapppprreesseennttaa  iinn  mmooddoo  sscchheemmaattiiccoo  ee  iinntteeggrraattoo  ii ll   ccooll lleeggaammeennttoo  ttrraa  llee  
ll iinneeee  pprrooggrraammmmaattiicchhee  ddii   mmaannddaattoo  ee  ggll ii   aall ttrrii   ll iivveell ll ii   ddii   pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttii rree  uunnaa  
vviissiioonnee  uunnii ttaarriiaa  ee  ffaaccii llmmeennttee  ccoommpprreennssiibbii llee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  aatttteessaa  ddeell ll ’’ EEnnttee..  EE’’   pprreeddiissppoossttoo  ddaall   
SSeeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee  ccoonn  ii ll   ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii   rreessppoonnssaabbii ll ii   ddii   sseerrvviizzii   ee  aapppprroovvaattoo  ddaall llaa  GGiiuunnttaa  
CCoommuunnaallee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell llaa  ddeell iibbeerraazziioonnee  ddeell   PPRROO,,  ddii   ccuuii   ccoossttii ttuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..  

33..  LLaa  RReellaazziioonnee  ssuull llaa  PPeerrffoorrmmaannccee  eevviiddeennzziiaa  aa  ccoonnssuunnttiivvoo,,  ccoonn  rrii ffeerriimmeennttoo  aall ll ’’ aannnnoo  pprreecceeddeennttee,,  ii   
rriissuull ttaattii   oorrggaanniizzzzaattiivvii   ee  iinnddiivviidduuaall ii   rraaggggiiuunnttii   rriissppeettttoo  aaggll ii   oobbiieettttiivvii   pprrooggrraammmmaattii   ee  llee  rriissoorrssee  aa  
ddiissppoossiizziioonnee..  EE’’   aapppprroovvaattaa  ddaall llaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee  eennttrroo  ii ll   3300  ggiiuuggnnoo  ddii   ooggnnii   aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  
qquueell lloo  ddii   rrii ffeerriimmeennttoo..  

44..  IIll   PPRROO--PPiiaannoo  ddeell llaa  PPeerrffoorrmmaannccee  ee  llaa  RReellaazziioonnee  ssuull llaa  PPeerrffoorrmmaannccee  ssoonnoo  ppuubbbbll iiccaattii   ssuull   ssii ttoo  
iissttii ttuuzziioonnaallee  ddeell ll ’’ eennttee  nneell ll ’’ aappppoossii ttaa  sseezziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aall llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  aall   mmeerrii ttoo;;  llaa  lloorroo  aapppprroovvaazziioonnee  
èè  ccoonnddiizziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  ll ’’ eerrooggaazziioonnee  ddeell llaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ddii   rriissuull ttaattoo  aall llee  ppoossiizziioonnii   oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  
ddeell ll ’’ eerrooggaazziioonnee  ddeeii   pprreemmii   lleeggaattii   aall llaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  tteerr   --  CCaarr aatt tteerr iisstt iicchhee  ddeeggll ii   oobbiieett tt iivvii   
11..  GGllii  oobbiieettttiivvii  aasssseeggnnaattii  aaii  rreessppoonnssaabbiill ii  ddii  sseerrvviizziioo,,  cchhee  ddii  nnoorrmmaa  ssoonnoo  ddeeffiinniittii   ddaallllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee  

pprriimmaa  ddeellll ’’ iinniizziioo  ddii  cciiaassccuunn  eesseerrcciizziioo,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree::  
aa))  rrii lleevvaannttii   ee  ppeerrttiinneennttii   rriissppeettttoo  aaii   bbiissooggnnii   ddeell llaa  ccooll lleettttiivvii ttàà,,  aall llaa  mmiissssiioonnee  iissttii ttuuzziioonnaallee,,  aall llee  

pprriioorrii ttàà  ppooll ii ttiicchhee  ee  aall llee  ssttrraatteeggiiee  ddeell ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  
bb))  aattttiinneennttii   aall ll ’’ aattttiivvii ttàà  iissttii ttuuzziioonnaallee  ddeeggll ii   uuff ff iiccii   oovvvveerroo  aa  ssppeeccii ff iiccii   pprrooggeettttii   eellaabboorraattii   ddaaggll ii   

oorrggaannii   ppooll ii ttiiccii ;;  
cc))  ssppeeccii ff iiccii   ee  ccoonnccrreettaammeennttee  mmiissuurraabbii ll ii ;;  
dd))  ttaall ii   ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  uunn  aapppprreezzzzaabbii llee  mmiiggll iioorraammeennttoo  ddeell llaa  qquuaall ii ttàà  ddeeii   sseerrvviizzii   eerrooggaattii   ee  ddeeggll ii   

iinntteerrvveennttii   aa  rriissoorrssee  iinnvvaarriiaattee,,  oo  ii ll   mmaanntteenniimmeennttoo  ddii   uunn  aaddeegguuaattoo  ll iivveell lloo  qquuaall ii ttaattiivvoo  iinn  iippootteessii   ddii   
ddiimmiinnuuzziioonnee,,  nnoonn  iimmppuuttaabbii llee  aall ll ’’ eennttee,,  ddeell llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbii ll ii ;;  

ee))  rrii ffeerriibbii ll ii   aa  uunn  aarrccoo  tteemmppoorraallee  ddeetteerrmmiinnaattoo,,  ddii   nnoorrmmaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aadd  uunn  aannnnoo;;  
ff))  ccoorrrreellaattii   aall llaa  qquuaannttii ttàà  ee  aall llaa  qquuaall ii ttàà  ddeell llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbii ll ii ..  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
AArr tt iiccoolloo  2222  qquuaatteerr   --  MM oonnii ttoorr aaggggiioo  ddeeii   rr iissuull ttaatt ii   

11..  II ll   ccoonnttrrooll lloo  ssuull   ggrraaddoo  ddii   rreeaall iizzzzaazziioonnee  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii   èè  aattttuuaattoo  ccoonnttiinnuuaattiivvaammeennttee  iinn  ccoorrssoo  
dd’’ aannnnoo  ddaall   SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee,,  cchhee  ssii   aavvvvaallee  ddeell llaa  ffaattttiivvaa  ccooll llaabboorraazziioonnee  ddeeii   rreessppoonnssaabbii ll ii   ddeeii   sseerrvviizzii   
ee  pprreesseennttaa  uunnaa  rreellaazziioonnee  ssccrrii ttttaa  oo  oorraallee  ssuull   lloorroo  pprroovvvviissoorriioo  ssttaattoo  dd’’ aattttuuaazziioonnee  aall llaa  GGiiuunnttaa  ttrraassccoorrssii   nnoonn  
ppiiùù  ddii   sseeii   mmeessii   ddaall ll ’’ aapppprroovvaazziioonnee  ddeell   PPRROO..  DDeettttaa  vveerrii ff iiccaa  ppuuòò  ppoorrttaarree  aa  eevveennttuuaall ii   iinntteerrvveennttii   ccoorrrreettttiivvii   
nneecceessssaarrii   ppeerr  llaa  rreeggoollaarree  rreeaall iizzzzaazziioonnee  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii   aasssseeggnnaattii ..  

22..  AAii   ff iinnii   ddeell   ccoommmmaa  11,,  ii ll   SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii   ddeell llee  rriissuull ttaannzzee  ddeeii   ssiisstteemmii   ddii   
ccoonnttrrooll lloo  ddii   ggeessttiioonnee  ffuunnzziioonnaannttii   nneell ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee..  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  qquuiinnqquuiieess  --  II ll   ssiisstteemmaa  ddii   mmiissuurr aazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  
11..  OOggggeettttoo  ddeell llaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ii ll   rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii   pprrooggrraammmmaattii ,,  ii ll   ccoonnttrriibbuuttoo  

aassssiiccuurraattoo  aall llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ggeenneerraallee  ddeell llaa  ssttrruuttttuurraa  ee  aall llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeell llaa  rriissppeettttiivvaa  UUnnii ttàà  
ooppeerraattiivvaa  ((rreessppoonnssaabbii ll ii ))  oo  aall llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeell llaa  ssttrruuttttuurraa  aa  ccuuii   ssoonnoo  aaddddeettttii   ((ddiippeennddeennttii )),,  nnoonncchhéé  llee  
ccoommppeetteennzzee  ee  ii   rreellaattiivvii   ccoommppoorrttaammeennttii   tteennuuttii   nneell ll ’’ aammbbii ttoo  ddeell lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell llee  pprroopprriiee  aattttiivvii ttàà..  

22..  IIll   ssiisstteemmaa  ddii   mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aapppprroovvaattoo  ddaall llaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  
eedd  aaggggiioorrnnaattoo  aannnnuuaallmmeennttee,,  oovvee  llee  ccii rrccoossttaannzzee  lloo  rriicchhiieeddaannoo,,  iinnddiivviidduuaa::..  

aa))  llee  ffaassii ,,  ii   tteemmppii ,,  llee  mmooddaall ii ttàà,,  ii   ssooggggeettttii   ee  llee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ddeell   pprroocceessssoo  ddii   mmiissuurraazziioonnee  ee  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iinn  ccoonnffoorrmmii ttàà  aall llee  ddiissppoossiizziioonnii   vviiggeennttii ;;  

bb))  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee  rreellaattiivvee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  
ppeerrffoorrmmaannccee;;  

cc))  llee  mmooddaall ii ttàà  ddii   rraaccccoorrddoo  ee  ddii   iinntteeggrraazziioonnee  ccoonn  ii   ssiisstteemmii   ddii   ccoonnttrrooll lloo  eessiisstteennttii ;;  
dd))  llee  mmooddaall ii ttàà  ddii   rraaccccoorrddoo  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ccoonn  ii   ddooccuummeennttii   ddii   pprrooggrraammmmaazziioonnee  ff iinnaannzziiaarriiaa  ee  ddii   

bbii llaanncciioo..  
33..  LLaa  ppeerrffoorrmmaannccee  èè  mmiissuurraattaa  ee  vvaalluuttaattaa  ccoonn  rrii ffeerriimmeennttoo::  

aa))  aall ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee  nneell   ssuuoo  ccoommpplleessssoo;;  
bb))  aall llee  uunnii ttàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinn  ccuuii   ssii   aarrttiiccoollaa;;  
cc))  aaii   ssiinnggooll ii   rreessppoonnssaabbii ll ii   ddii   PP..OO..  ee  aaii   ddiippeennddeennttii ..  

44..  LL’’ aaddoozziioonnee  ee  ggll ii   aaggggiioorrnnaammeennttii   aannnnuuii   ddii   ccuuii   aall   ccoommmmaa  22  ssoonnoo  ddeell iibbeerraattii   pprreevviiaa  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii   
uunn  ppaarreerree  vviinnccoollaannttee  ddeell ll ’’ OOrrggaanniissmmoo  ddii   vvaalluuttaazziioonnee..  

  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  sseexxiieess  --  SSooggggeetttt ii   ccuuii   èè  aaff ff iiddaattaa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
11..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  èè  aaff ff iiddaattaa::  

aa))  aall ll ’’OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  ((OOIIVV)),,  ddii  ccuuii  aall ll ’’ aarrtt..  2222  sseeppttiieess,,  ccuuii  ccoommppeettee  llaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  nneell  ssuuoo  ccoommpplleessssoo,,  nnoonncchhéé  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  aannnnuuaallee  ddeeii  rreessppoonnssaabbiill ii   ddii  sseerrvviizziioo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  iinnddiiccaattee  ddaall  ssiisstteemmaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  
ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ccoonn  ii ll   ssuuppppoorrttoo  eesstteerrnnoo  ddeell   SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee;;  

bb))  aall   SSiinnddaaccoo  ccuuii   ccoommppeettee,,  sseennttii ttaa  llaa  GGiiuunnttaa,,  ll ’’ aapppprroovvaazziioonnee  ddeell llaa  pprrooppoossttaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii   
rreessppoonnssaabbii ll ii   ddii   sseerrvviizziioo  ffoorrmmuullaattaa  ddaall ll ’’ OOIIVV  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaall ii ttàà  ccoonntteennuuttee  nneell   ssiisstteemmaa  ddii   
vvaalluuttaazziioonnee;;  

cc))  aaii   rreessppoonnssaabbii ll ii   ddii   sseerrvviizziioo  ccuuii   ccoommppeettee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell   ppeerrssoonnaallee  aasssseeggnnaattoo  aall   pprroopprriioo  
sseerrvviizziioo  iinn  aappppll iiccaazziioonnee  ddeell   ccii ttaattoo  ssiisstteemmaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee..  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  sseepptt iieess  --  OOrr ggaanniissmmoo  II nnddiippeennddeennttee  ppeerr   llaa  VVaalluuttaazziioonnee  
11..  LL’’ OOIIVV  èè  nnoommiinnaattoo  ddaall llaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee  ee  ppuuòò  ccooiinncciiddeerree  ccoonn  ll ’’OOrrggaannoo  ddii   rreevviissiioonnee,,  aall ttrriimmeennttii   

ppuuòò  eesssseerree  ccoommppoossttoo  iinn  ffoorrmmaa  mmoonnooccrraattiiccaa  ((uunn  ccoommppoonneennttee))  oo  ccooll lleeggiiaallee  ((ttrree  ccoommppoonneennttii )),,  sscceell ttii   ttrraa  
pprrooffeessssiioonniissttii   aall ttaammeennttee  qquuaall ii ff iiccaattii ,,  ccoonn  eessppeerriieennzzaa  pplluurriieennnnaallee  nneell   ccaammppoo  ddeell   mmaannaaggeemmeenntt,,  nneell llaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  pprreessttaazziioonnee,,  ddeell llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell   ppeerrssoonnaallee  ddeell llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii   ppuubbbbll iicchhee..    

22..  LL’’ iinnccaarriiccoo  hhaa  dduurraattaa  ttrriieennnnaallee  ee  ppuuòò  eesssseerree  rriinnnnoovvaattoo  uunnaa  ssoollaa  vvooll ttaa..  
33..  NNoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  nnoommiinnaattii   ccoommppoonneennttii   ddeell ll ’’OOIIVV  ii   ssooggggeettttii   cchhee  rriivveessttoonnoo  iinnccaarriicchhii   ppuubbbbll iiccii   

eelleettttiivvii   oo  ccaarriicchhee  iinn  ppaarrttii ttii   ppooll ii ttiiccii   oo  iinn  oorrggaanniizzzzaazziioonnii   ssiinnddaaccaall ii   oovvvveerroo  cchhee  aabbbbiiaannoo  rraappppoorrttii   
ccoonnttiinnuuaattiivvii   ddii   ccooll llaabboorraazziioonnee  oo  ddii   ccoonnssuulleennzzaa  retribuite  ccoonn  llee  pprreeddeettttee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii ,,  oovvvveerroo  cchhee  
aabbbbiiaannoo  rriivveessttii ttoo  ssiimmii ll ii   iinnccaarriicchhii   oo  ccaarriicchhee  oo  cchhee  aabbbbiiaannoo  aavvuuttoo  ssiimmii ll ii   rraappppoorrttii   nneeii   ttrree  aannnnii   
pprreecceeddeennttii   llaa  ddeessiiggnnaazziioonnee..  

44..  LL’’ OOIIVV  ppuuòò  eesssseerree  ccoossttii ttuuii ttoo,,  pprreevviiaa  ssttiippuullaazziioonnee  ddii   aappppoossii ttaa  ccoonnvveennzziioonnee,,  aanncchhee  iinn  ffoorrmmaa  
aassssoocciiaattaa  ccoonn  aall ttrrii   eennttii   ddeell   ccoommppaarrttoo  ddeell llee  aauuttoonnoommiiee  llooccaall ii ..  

  
  
  
  
  
  



 

 

AArr tt iiccoolloo  2222  oocctt iieess  --  FFuunnzziioonnii   ddeell ll ’’ OOII VV   
11..  AAllll ’’OOrrggaanniissmmoo  IInnddiippeennddeennttee  ppeerr  llaa  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeellll ’’ eennttee  ccoommppeettoonnoo  llee  sseegguueennttii   

ffuunnzziioonnii::  
aa))  mmoonniittoorraa  ii ll   ffuunnzziioonnaammeennttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  eedd  

iinntteeggrrii ttàà  ddeeii  ccoonnttrrooll ll ii   iinntteerrnnii  eedd  eellaabboorraa  uunnaa  rreellaazziioonnee  aannnnuuaallee  ssuull lloo  ssttaattoo  ddeelllloo  sstteessssoo;;  
bb))  ccoommuunniiccaa  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llee  ccrriittiicciittàà  rriissccoonnttrraattee  aall llaa  GGiiuunnttaa,,  oo  ccoommuunnqquuee  aall ll ’’ oorrggaannoo  eesseeccuuttiivvoo;;  
cc))  vvaalliiddaa  llaa  rreellaazziioonnee  ssuullllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddii   ccuuii  aall ll ’’ aarrtt..  3399,,  ccoommmmaa  11  lleetttt..bb))  ddeellllaa  LL..RR..  99  ddiicceemmbbrree  

22001166  nn..  1188  ee  nnee  aassssiiccuurraa  llaa  vviissiibbii ll ii ttàà  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  iissttii ttuuzziioonnaallee  
ddeellll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

dd))  ggaarraannttiissccee  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeeii   pprroocceessssii   ddii  mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ddeellll ’’ uuttii ll iizzzzoo  ddeeii   
pprreemmii  iinncceennttiivvaannttii ,,  nneell   rriissppeettttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii   vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  mmeerriittoo  ee  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà;;  

ee))  pprrooppoonnee  aall ll ’’ oorrggaannoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppoollii ttiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvoo  ((SSiinnddaaccoo)),,  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  aannnnuuaallee  ddeeii   
rreessppoonnssaabbiill ii   ddii  PPoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  --  rreessppoonnssaabbiill ii   ddeell  sseerrvviizziioo  ee  ll ''aattttrriibbuuzziioonnee  aa  eessssii  ddeellllaa  
rreettrriibbuuzziioonnee  ddii  rriissuullttaattoo;;  

ff))  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell llaa  ccoorrrreettttaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee;;  
gg))  pprroommuuoovvee  ee  aatttteessttaa  ll ''aassssoollvviimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  aall llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  aall ll ''iinntteeggrrii ttàà  ddii  ccuuii  aall llee  

vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii;;  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  nnoovviieess  --  SSiisstteemmaa  pprr eemmiiaannttee  
11..  LL’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee  pprroommuuoovvee  ii ll   mmeerrii ttoo  ee  ii ll   mmiiggll iioorraammeennttoo  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  

iinnddiivviidduuaallee  vvaalloorriizzzzaannddoo  ii   ddiippeennddeennttii   cchhee  aappppoorrttiinnoo  ii   ccoonnttrriibbuuttii   mmaaggggiioorrmmeennttee  ppoossii ttiivvii   aall ll ’’ aattttiivvii ttàà  
ddeell ll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  aattttrraavveerrssoo  ll ’’ aattttrriibbuuzziioonnee  sseelleettttiivvaa  ddii   iinncceennttiivvii   eeccoonnoommiiccii ..  

  22..  EE’’   vviieettaattaa  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ggeenneerraall iizzzzaattaa  ddii   iinncceennttiivvii   ee  pprreemmii  ccoolllleeggaattii   aall llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  aasssseennzzaa  
ddeell llee  vveerrii ff iicchhee  ee  ddeell llee  aatttteessttaazziioonnii   pprreevviissttee  ddaall   ssiisstteemmaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  iinn  vviiggoorree..  

33..  IIll   ssiisstteemmaa  pprreemmiiaannttee  ii ll   mmeerrii ttoo,,  aa  sseegguuii ttoo  ddeell llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  èè  ccoossttii ttuuii ttoo  ddaaii   
ttrraattttaammeennttii   ee  ddaaii   pprreemmii  pprreevviissttii   ddaall ll ’’ oorrddiinnaammeennttoo  cchhee  rriissuull ttiinnoo  eeffffeettttiivvaammeennttee  ccoommppaattiibbii ll ii   ccoonn  llaa  
ssttrruuttttuurraa  ee  llee  ddiimmeennssiioonnii   ddeell ll ’’ EEnnttee,,  nneell ll ’’ oobbbbll iiggaattoorriioo  rriissppeettttoo  ddeeii   ll iimmiittii   ddeell llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbii ll ii   ppeerr  llaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinntteeggrraattiivvaa..  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  ddeecciieess  --  SSttrr uummeenntt ii   ddii   iinncceenntt iivvaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  
11..  PPeerr  pprreemmiiaarree  ii ll   mmeerrii ttoo,,  ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  sseemmpprree  iinn  rreellaazziioonnee  aall llee  ddiissppoonniibbii ll ii ttàà  

ddii   ffoonnddii   ddii   ccuuii   ddiissppoonnee  aannnnuuaallmmeennttee,,  ppuuòò  uuttii ll iizzzzaarree  ii   sseegguueennttii   ssttrruummeennttii   ddii   iinncceennttiivvaazziioonnee::  
aa))  pprreemmii   aannnnuuaall ii   iinnddiivviidduuaall ii   ee//oo  ccooll lleettttiivvii   ddaa  ddiissttrriibbuuii rree  ssuull llaa  bbaassee  ddeeii   rriissuull ttaattii   ddeell llaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  aannnnuuaallee;;  
bb))  pprrooggrreessssiioonnii   eeccoonnoommiicchhee  oorriizzzzoonnttaall ii ..  

22..  GGll ii   iinncceennttiivvii   ddeell   pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ssoonnoo  aasssseeggnnaattii   uuttii ll iizzzzaannddoo  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbii ll ii   aa  ttaall   ff iinnee  
ddeessttiinnaattee  nneell ll ’’ aammbbii ttoo  ddeell llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccooll lleettttiivvaa  iinntteeggrraattiivvaa..  

33..  IIll   ssiisstteemmaa  ddii   mmiissuurraazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddiisscciippll iinnaa  aanncchhee  llee  mmooddaall ii ttàà  ppeerr  
ll ’’ aattttrriibbuuzziioonnee,,  iinn  mmaanniieerraa  sseelleettttiivvaa,,  aall   ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  ddii   ttaall ii   iinncceennttiivvii ..  

  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  uunnddeecciieess  --  PPrr ooggrr eessssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  aall ll ’’ iinntteerr nnoo  ddeell llaa  ccaatteeggoorr iiaa  
11..  LLee  pprrooggrreessssiioonnii   eeccoonnoommiicchhee  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell llaa  ccaatteeggoorriiaa  aattttuuaallmmeennttee  pprreevviissttee  ddaall ll ’’ aarrtt..  3366  ddeell   

CCCCRRLL  77//1122//22000066--CCoommppaarrttoo  UUnniiccoo  FFrriiuull ii   VVeenneezziiaa  GGiiuull iiaa,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aasssseeggnnaattee  sseelleettttiivvaammeennttee  aa  
uunnaa  qquuoottaa  ll iimmii ttaattaa  ddii   ddiippeennddeennttii   iinn  ffuunnzziioonnee  ddeell llee  qquuaall ii ttàà  ccuull ttuurraall ii   ee  pprrooffeessssiioonnaall ii ,,  ddeell ll ’’ aattttiivvii ttàà  
ssvvooll ttaa  ee  ddeeii   rriissuull ttaattii   ccoonnsseegguuii ttii   ee  rrii lleevvaattii   ddaall   ssiisstteemmaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  ddeell llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeell ll ’’ eennttee  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aall ll ’’ aaccccrreesscciimmeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee..  

22..  LLee  pprrooggrreessssiioonnii   eeccoonnoommiicchhee  ssoonnoo  rriiccoonnoosscciiuuttee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall   CCCCRRLL  ––  
CCoommppaarrttoo  UUnniiccoo  ee  ddaaii   ccoonnttrraattttii   iinntteeggrraattiivvii   ddii   llaavvoorroo  ee  nneeii   ll iimmii ttii   ddeell llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbii ll ii ,,  ee  ppoossssoonnoo  
eesssseerree  ddii   vvooll ttaa  iinn  vvooll ttaa  ll iimmii ttaattee,,  nneell   rriissppeettttoo  ddeell   pprriinncciippiioo  ddii   iimmppaarrzziiaall ii ttàà  ee  ddii   uunn  ddoovveerroossoo  ccrrii tteerriioo  ddii   
rroottaazziioonnee,,  aaggll ii   aappppaarrtteenneennttii   aa  ssiinnggoollee  ccaatteeggoorriiee  ((AA,,  BB,,  CC  ee  DD))..  II  ccrrii tteerrii   ggeenneerraall ii   ppeerr  llee  pprrooggrreessssiioonnii   
eeccoonnoommiicchhee  oorriizzzzoonnttaall ii   ssoonnoo  pprreevviiaammeennttee  aapppprroovvaattii   ccoonn  ddeell iibbeerraazziioonnee  ddeell llaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee..  
  
  

AArr tt iiccoolloo  2222  dduuooddeecciieess  --  SSttrr uummeenntt ii   ddii   iinncceenntt iivvaazziioonnee  oorr ggaanniizzzzaatt iivvaa  
  11..  PPeerr  rriiccoonnoosscceerree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii   ccoonnttrriibbuuttii   iinnddiivviidduuaall ii   ee  llee  pprrooffeessssiioonnaall ii ttàà  ssvvii lluuppppaattee  ddaaii   

ddiippeennddeennttii ,,  nnoonncchhéé  aall lloo  ssccooppoo  ddii   ffaavvoorrii rree  llaa  ccrreessccii ttaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  llaa  rreessppoonnssaabbii ll iizzzzaazziioonnee  ddeeii  
ddiippeennddeennttii   ppuubbbbll iiccii   aall   ff iinnee  ddeell   ccoonnttiinnuuoo  mmiiggll iioorraammeennttoo  ddeeii   pprroocceessssii   ee  ddeeii   sseerrvviizzii   ooff ffeerrttii ,,  
ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  aanncchhee  ddiissppoorrrree,,  eevveennttuuaallmmeennttee  iinn  aall tteerrnnaattiivvaa  aall lloo  ssttrruummeennttoo  ddii   ccuuii   
aall ll ’’ aarrttiiccoolloo  2222  uunnddeecciieess,,  ll ’’ aattttrriibbuuzziioonnee,,  ssuull llaa  bbaassee  ddii   ccrrii tteerrii   ooggggeettttiivvii   ee  ppuubbbbll iiccii ,,  ddii   iinnccaarriicchhii   ee  
rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  cchhee  ddaannnnoo  ddii rrii ttttoo  aall llaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddii   ssppeeccii ff iicchhee  iinnddeennnnii ttàà..  

22..  GGll ii   iinnccaarriicchhii   ee  llee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aasssseeggnnaattii   aattttrraavveerrssoo  ll ’’ uuttii ll iizzzzoo  ddeell llee  rriissoorrssee  
ddeecceennttrraattee  ddeessttiinnaattee  aa  ttaall   ff iinnee  nneell ll ’’ aammbbii ttoo  ddeell llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  iinntteeggrraattiivvaa..  


