
CCAAVVAALLLLOO  AADDRRIIAANNAA  

VViiaa  DDaannuubbiioo  BBlluu,,  4466  

7744002200  --  TTOORRRRIICCEELLLLAA  ((TTAA))  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTOORRRRIICCEELLLLAA  

  

  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  TTAARRAANNTTOO  

  

  

  

PPrrooppoossttaa  ddii  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  aall  PP..RR..GG..  vviiggeennttee    

ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo  ppeerr  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  

ppaarrcchheeggggiioo  ee  iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo  

  

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  88,,  ccoommmmaa11,,  ddeell  DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  77  sseetttteemmbbrree  22001100  ,,  nn..  116600  

RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  

ssuulllloo  ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee,,  

aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  3388,,  ccoommmmaa  33,,  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  nn..  111122  ddeell  22000088,,  

ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddaallllaa  lleeggggee  nn..  113333  ddeell  22000088  

  

  

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPEERRMMEESSSSOO  DDII  CCOOSSTTRRUUIIRREE  

  

  

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38


  

AAll  CCoommuunnee  ddii  TTOORRRRIICCEELLLLAA  
PPrraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  ____________________________  

ddeell  ____________________________  

  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  

  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  EEddiilliizziiaa  
PPrroottooccoolllloo  ____________________________  

  
IInnddiirriizzzzoo::  VViiaa  RRoossaarriioo  2211  cc//oo  CCaasstteelllloo  ""MMuusscceettttoollaa""  --  7744002200  

TToorrrriicceellllaa  ((TTAA))  

PPEECC  //  PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa::  ssuuaapp..ccoommuunneettoorrrriicceellllaa@@ppeecc..iitt  

  

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  PPEERRMMEESSSSOO  DDII  CCOOSSTTRRUUIIRREE  
  

TTIITTOOLLOO  UUNNIICCOO    
((aarrtt..  1100,,  dd..PP..RR..  66  ggiiuuggnnoo  22000011,,  nn..  338800  ––  aarrtttt..  77  ee  88,,  dd..PP..RR..  77  sseetttteemmbbrree  22001100,,  nn..  116600))  

DDAATTII  DDEELL  TTIITTOOLLAARREE  

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  
CCAAVVAALLLLOO  AADDRRIIAANNAA  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  CCVVLL  DDRRNN  7700EE6688  LL229944JJ  

nnaattaa  aa  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo    IITTAALLIIAA  

nnaattaa  iill  2288  mmaaggggiioo  11997700          

rreessiiddeennttee  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

IInnddiirriizzzzoo  vviiaa  DDAANNUUBBIIOO  BBLLUU,,  nn°°  4466          CC..AA..PP..                    7744002200  

PPEECC  //  ppoossttaa  

eelleettttrroonniiccaa  
    

cceelllluullaarree  33334455339966992233    

  

CCHHIIEEDDEE  
TTiippoollooggiiaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo    

  AArrttiiccoolloo  33  cc..11  lleetttt..  ee))  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii::  

""iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  ccoossttrruuzziioonnee"",,  qquueellllii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  eeddiilliizziiaa  ee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneellllee  ccaatteeggoorriiee  ddeeffiinniittee  aallllee  lleetttteerree  aa)),,  bb)),,  cc)),,  dd))  

ddeellll’’aarrtt..  33  cc..11  ddeell  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011..  SSoonnoo  ccoommuunnqquuee  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  ttaallii::  

  

ee..11))  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  ffuuoorrii  tteerrrraa  oo  iinntteerrrraattii,,  oovvvveerroo  

ll''aammpplliiaammeennttoo  ddii  qquueellllii  eessiisstteennttii  aallll''eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ssaaggoommaa  eessiisstteennttee,,  ffeerrmmoo  

rreessttaannddoo,,  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ppeerrttiinneennzziiaallii,,  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallllaa  lleetttteerraa  

ee..66));;    

  ee..22))  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  rreeaalliizzzzaattii  ddaa  

ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaall  CCoommuunnee;;  

mailto:suap.comunetorricella@pec.it


  
ee..33))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  ddii  iimmppiiaannttii,,  aanncchhee  ppeerr  ppuubbbblliiccii  

sseerrvviizzii,,  cchhee  ccoommppoorrttii  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  vviiaa  ppeerrmmaanneennttee  ddii  ssuuoolloo  

iinneeddiiffiiccaattoo;;  

  

ee..55))  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggggeerrii,,  aanncchhee  pprreeffaabbbbrriiccaattii,,  ee  ddii  ssttrruuttttuurree  ddii  

qquuaallssiiaassii  ggeenneerree,,  qquuaallii  rroouullootttteess,,  ccaammppeerrss,,  ccaassee  mmoobbiillii,,  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  cchhee  

ssiiaannoo  uuttiilliizzzzaattii  ccoommee  aabbiittaazziioonnii,,  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  ooppppuurree  ccoommee  ddeeppoossiittii,,  

mmaaggaazzzziinnii  ee  ssiimmiillii,,  ee  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ddiirreettttii  aa  ssooddddiissffaarree  eessiiggeennzzee  mmeerraammeennttee  

tteemmppoorraanneeee  ee  ssaallvvoo  cchhee  ssiiaannoo  iinnssttaallllaattii,,  ccoonn  tteemmppoorraanneeoo  aannccoorraaggggiioo  aall  ssuuoolloo,,  

aallll''iinntteerrnnoo  ddii  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  aallll''aappeerrttoo,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

rreeggiioonnaallee  ddii  sseettttoorree,,  ppeerr  llaa  ssoossttaa  eedd  iill  ssooggggiioorrnnoo  ddeeii  ttuurriissttii;;  

  

ee..66))  ggllii  iinntteerrvveennttii  ppeerrttiinneennzziiaallii  cchhee  llee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  

uurrbbaanniissttiiccii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  zzoonniizzzzaazziioonnee  ee  aall  pprreeggiioo  aammbbiieennttaallee  ee  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ddeellllee  aarreeee,,  qquuaalliiffiicchhiinnoo  ccoommee  iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  ccoossttrruuzziioonnee,,  

oovvvveerroo  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  vvoolluummee  ssuuppeerriioorree  aall  2200%%  ddeell  

vvoolluummee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  pprriinncciippaallee;;  

  

  
ee..77))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ddeeppoossiittii  ddii  mmeerrccii  oo  ddii  mmaatteerriiaallii,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

iimmppiiaannttii  ppeerr  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  aallll''aappeerrttoo  oovvee  ccoommppoorrttiinnoo  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  

llaavvoorrii  ccuuii  ccoonnsseegguuaa  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  ssuuoolloo  iinneeddiiffiiccaattoo;;  

  

AArrttiiccoolloo  33..11  lleetttt..  ff))  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii::  

""iinntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa"",,  qquueellllii  rriivvoollttii  aa  ssoossttiittuuiirree  ll''eessiisstteennttee  

tteessssuuttoo  uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizziioo  ccoonn  aallttrroo  ddiivveerrssoo,,  mmeeddiiaannttee  uunn  iinnssiieemmee  ssiisstteemmaattiiccoo  ddii  

iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii,,  aanncchhee  ccoonn  llaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ddiisseeggnnoo  ddeeii  lloottttii,,  ddeeggllii  iissoollaattii  ee  

ddeellllaa  rreettee  ssttrraaddaallee..  

  

IInntteerrvveennttii  aassssooggggeettttaattii  ddaall  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011  aa  SS..CC..II..AA..,,  ppeerr  ii  qquuaallii,,  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  2222  ccoommmmaa  77  èè  ffaaccoollttàà  ddeell  pprroopprriieettaarriioo  oo  aavveennttee  ttiittoolloo  rriicchhiieeddeerree  iill  rriillaasscciioo  

ddeell  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  ((ssppeecciiffiiccaarree))  

  
IInntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  aabbiittaattiivvoo  ddeeii  ssoottttootteettttii  eessiisstteennttii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  

RReeggiioonnaallee  nn..3333//22000077  

  

IInntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  cchhee  ppoorrttiinnoo  aadd  uunn  oorrggaanniissmmoo  eeddiilliizziioo  iinn  ttuuttttoo  

oo  iinn  ppaarrttee  ddiivveerrssoo  ddaall  pprreecceeddeennttee  ee  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  mmooddiiffiicchhee  ddeellllaa  vvoolluummeettrriiaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  oo  ddeeii  pprroossppeettttii,,  oovvvveerroo  cchhee,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaggllii  iimmmmoobbiillii  

ccoommpprreessii  nneellllee  zzoonnee  oommooggeenneeee  AA,,  ccoommppoorrttiinnoo  mmuuttaammeennttii  ddeellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo,,  nnoonncchhéé  

ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeellllaa  ssaaggoommaa  ddii  iimmmmoobbiillii  ssoottttooppoossttii  aa  

vviinnccoollii  aaii  sseennssii  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  2222  ggeennnnaaiioo  22000044,,  nn..  4422  ee  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiiccaazziioonnii  ((aarrtt..  1100  lleetttt..  cc))  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011))..  

  AAii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn..  1144//22000099  ((PPiiaannoo  ccaassaa))  

  LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  88  dd..PP..RR..  nn..116600//22001100  

  
AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))__________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm


  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  

  

IIll  ttiittoollaarree,,  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ppeennee  ssttaabbiilliittee  ppeerr  ffaallssee  aatttteessttaazziioonnii  ee  mmeennddaaccii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  

7766  ddeell  dd..PP..RR..  2288  ddiicceemmbbrree  22000000,,  nn..  444455  ee  ddeeggllii  aarrtttt..  448833,,449955  ee  449966  ddeell  CCooddiiccee  PPeennaallee  ee  cchhee  iinnoollttrree,,  qquuaalloorraa  

ddaall  ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattoo  eemmeerrggaa  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa,,  ddeeccaaddrràà  ddaaii  bbeenneeffiiccii  

ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ccoonnsseegguuiittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerraa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  7755  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  444455//22000000,,  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà    

  

DDIICCHHIIAARRAA    
  

aa))  TTiittoollaarriittàà  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
ddii  aavveerree  ttiittoolloo  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  pprraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  iinn  qquuaannttoo  

  pprroopprriieettaarriioo  eesscclluussiivvoo;;                                                      

        rraapppprreesseennttaannttee  lleeggaallee  ddeellllaa  DDiittttaa  oo  SSoocciieettàà______________________________________;;  

    AAmmmmiinniissttrraattoorree//ddeelleeggaattoo  ddaall  CCoonnddoommiinniioo  ssiittoo  iinn  vviiaa  ______________________________________  ((aalllleeggaarree  llaa  ddeelliibbeerraa  ddii  

aasssseemmbblleeaa  ccoonnddoommiinniiaallee  nneell  qquuaallee  vviieennee  rriillaasscciiaattoo  iill  nnuullllaa  oossttaa  ddeeii  ccoonnddoommiinnii  ssuuii  llaavvoorrii  ((ssoolloo  ppeerr  ii  
llaavvoorrii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  ppaarrttii  ccoonnddoommiinniiaallii));;  

  ccoommpprroopprriieettaarriioo  ccoonn  ii......  ssooggggeetttt......  eelleennccaatt......  nneellllaa  sseezziioonnee  ““SSOOGGGGEETTTTII  CCOOIINNVVOOLLTTII””;;  

    llooccaattaarriioo//ccoommooddaattaarriioo  ________________  aa  ttaallee  ssccooppoo  aauuttoorriizzzzaattoo  ddaaii  pprroopprriieettaarrii  nneellllaa  sseezziioonnee  ““SSOOGGGGEETTTTII  

CCOOIINNVVOOLLTTII””..  

        

ddeellll’’iimmmmoobbiillee  iinntteerreessssaattoo  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo  ee  ddii  

  

aa..11    aavveerree  ttiittoollaarriittàà  eesscclluussiivvaa  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  

  

aa..22    nnoonn  aavveerree  ttiittoollaarriittàà  eesscclluussiivvaa  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  mmaa  ddii  ddiissppoorrrree  ccoommuunnqquuee  ddeellllaa  

ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aasssseennssoo  ddeeii  tteerrzzii  ttiittoollaarrii  ddii  aallttrrii  ddiirriittttii  rreeaallii  oo  oobbbblliiggaattoorrii  

  

  

bb))  QQuuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
IIll  rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ppeerr  llaa  sseegguueennttee  ttiippoollooggiiaa  ddii  iinntteerrvveennttoo::  

bb..11        iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1100  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

  

bb..22        iinntteerrvveennttii  aassssooggggeettttaattii  aa  SSeeggnnaallaazziioonnee  CCeerrttiiffiiccaattaa  ddii  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  ppeerr  ii  qquuaallii,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  

2222,,  ccoommmmaa  77  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  èè  ffaaccoollttàà  ddeellll’’aavveennttee  ttiittoolloo  rriicchhiieeddeerree  iill  rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  

ccoossttrruuiirree  ((ssppeecciiffiiccaarree))  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

  

bb..33        ttiittoolloo  uunniiccoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  77  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  116600//22001100  

  

bb..44        iinntteerrvveennttoo  rreeaalliizzzzaattoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  3366,,  ccoommmmaa  11  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011,,  ee  

ccoonnffoorrmmee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  eeddiilliizziiaa  vviiggeennttee  ssiiaa  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee,,  

ssiiaa  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  

  

bb..55    iinntteerrvveennttoo  iinn  ddeerrooggaa  aallllee  pprreevviissiioonnii  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  vviiggeennttii,,  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1144  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  cchhiieeddee  ddii  ddeerrooggaarree::    

  

bb..66    aallllaa  ddeennssiittàà  eeddiilliizziiaa  ((ssppeecciiffiiccaarree))  __________________________________________________________  

  aallll’’aalltteezzzzaa  ((ssppeecciiffiiccaarree))  __________________________________________________________________________  



  aallllaa  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ii  ffaabbbbrriiccaattii  ((ssppeecciiffiiccaarree))  ______________________________________________  

bb..77        vvaarriiaazziioonnee  eesssseennzziiaallee  ee//oo  ssoossttaannzziiaallee  aall//aallllaa  

bb..66..11        ttiittoolloo  uunniiccoo      nn..      __________________  ddeell      ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

  

bb..66..22        ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree    nn..      __________________  ddeell      ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

  

bb..66..33        ddeennuunncciiaa  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  nn..      __________________  ddeell      ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

((aarrttiiccoolloo  2222,,  ccoommmmaa  33,,  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011))      

  

cc))  LLooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  iinntteerreessssaa  ll’’iimmmmoobbiillee  ssiittoo  iinn  llooccaalliittàà  TTRRUULLLLOO  DDII  MMAARREE  --  vviiaa  DDAANNUUBBIIOO  BBLLII  nn..  4466  

aavveennttee  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  eessiisstteennttee  ""AAGGRRIICCOOLLAA"",,  ee  ddii  pprrooggeettttoo  ""DDPP33  --  RRIISSTTOORRAATTIIVVAA--SSPPOORRTTIIVVAA""  

  CCeennssiittoo  aall  NNCCEEUU          CCeennssiittoo  iinn  NNCCTT      

NN..  FFoogglliioo  ppaarrttiicceellllaa  ssuubb  CCaatt..  ffoogglliioo  ppaarrttiicceellllaa  ssuubb  

  
2222  884422  

    
2222  22221199  

  

          
2222  220055  

  

          
2222  22115533  

  
                

                
          

SSuuppeerrffiiccii  ((rreeaallii  ee  nnoonn  ccaattaassttaallii))  

ccooppeerrttaa  

mmqq..  
ssccooppeerrttaa  

mmqq..  
aalltteezzzzaa  mm..  

SS..LL..SS..  

SSuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  ssoollaaiioo  
SS..UU..  

SSuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  
vvoolluummee  mmcc..  

      
    

  

      
    

  

      
    

    

  

dd))  OOppeerree  ssuu  ppaarrttii  ccoommuunnii  oo  mmooddiiffiicchhee  eesstteerrnnee  
cchhee  llee  ooppeerree  pprreevviissttee  

dd..11    nnoonn  rriigguuaarrddaannoo  ppaarrttii  ccoommuunnii    

dd..22    rriigguuaarrddaannoo  llee  ppaarrttii  ccoommuunnii  ddii  uunn  ffaabbbbrriiccaattoo  ccoonnddoommiinniiaallee  

dd..33    rriigguuaarrddaannoo  ppaarrttii  ccoommuunnii  ddii  uunn  ffaabbbbrriiccaattoo  ccoonn  ppiiùù  pprroopprriieettàà,,  nnoonn  ccoossttiittuuiittoo  iinn  

ccoonnddoommiinniioo,,  ee  ddiicchhiiaarraa  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ddaaii  ccoommpprroopprriieettaarrii  ddeellllee  ppaarrttii  ccoommuunnii,,  

ccoommee  rriissuullttaa  ddaa  aattttoo  ccoonnsseeggnnaattoo  aall  pprrooggeettttiissttaa  oovvvveerroo  ddaallllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ddaa  

ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  ccoommpprroopprriieettaarrii  ccoorrrreeddaattaa  ddaa  ccooppiiaa  ddii  ddooccuummeennttoo  dd’’iiddeennttiittàà  

dd..44    rriigguuaarrddaannoo  ppaarrttii  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddii  pprroopprriieettàà  ccoommuunnee  mmaa  nnoonn  nneecceessssiittaannoo  ddii  aasssseennssoo  ppeerrcchhéé,,  

sseeccoonnddoo  ll’’aarrtt..  11110022  cc..cc..,,  aappppoorrttaannoo,,  aa  ssppeessee  ddeell  ttiittoollaarree,,  llee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  iill  mmiigglliioorr  

ggooddiimmeennttoo  ddeellllee  ppaarrttii  ccoommuunnii  nnoonn  aalltteerraannddoonnee  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ee  sseennzzaa  iimmppeeddiirree  aaggllii  aallttrrii  

ppaarrtteecciippaannttii  ddii  uussuuffrruuiirrnnee  sseeccoonnddoo  iill  lloorroo  ddiirriittttoo  

  

  



ee))  DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
  

cchhee  ii  llaavvoorrii  ppeerr  ii  qquuaallii  vviieennee  iinnoollttrraattaa  llaa  pprreesseennttee  rriicchhiieessttaa  ddii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ccoonnssiissttoonnoo  iinn::  

LL''iinntteerrvveennttoo  ddii  cchhee  ttrraattttaassii,,  rriigguuaarrddaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  rriissttoorraattiivvaa  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  

nneellll''aattttuuaallee  ppiissttaa  ddaa  bbaalllloo,,  ootttteennuuttaa  aa  sseegguuiittoo  ddeell  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  nn..  2222  ddeell  0044  mmaaggggiioo  22000066,,  

ccooll  qquuaallee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ssii  ccoonncceeddeevvaa  mmooddiiffiicchhee  aall  ppiiaannoo  tteerrrraa  ddeellll''aabbiittaazziioonnee  aaddiiaacceennttee  ggiiàà  

eessiisstteennttee  ee  lleeggiittttiimmaattaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  iinn  SSaannaattoorriiaa  nn..  11007733  ddeell  3311//1122//22000044,,  ee  

ccaammbbiioo  dd''uussoo  ppeerr  ppiizzzzeerriiaa  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddeellll''iimmmmoobbiillee,,  ccoonn  aannnneessssaa  ppiissttaa  ddaa  bbaalllloo  aannnneessssaa..  

IInnoollttrree  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattoo,,  ssuu  uunn''aarreeaa  ppoossttaa  ddii  ffrroonnttee,,  sseemmpprree  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellllaa  ssiigg..rraa  CCaavvaalllloo  AAddrriiaannaa,,  

uunn  iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  dduuee  ccaammppii  ddii  ccaallcceettttoo  ee  ssppoogglliiaattooii  aannnneessssii,,  oollttrree  aa  ppaarrcchheeggggii  

ffuunnzziioonnaallii  aallll''iinntteerrvveennttoo  ddaa  rreeaalliizzzzaarree..  

  

ff))  RReeggoollaarriittàà  uurrbbaanniissttiiccaa  ee  pprreecceeddeennttii  eeddiilliizzii    
  

cchhee  lloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellll’’iimmmmoobbiillee  rriissuullttaa::  

  

ff..11    ppiieennaammeennttee  ccoonnffoorrmmee  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo  lleeggiittttiimmaattoo  ddaall  sseegguueennttee  

ttiittoolloo//pprraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  ((oo,,  iinn  aasssseennzzaa,,  ddaall  pprriimmoo  aaccccaattaassttaammeennttoo))    

ff..22    iinn  ddiiffffoorrmmiittàà  rriissppeettttoo  aall  sseegguueennttee  ttiittoolloo//pprraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  ((oo,,  iinn  aasssseennzzaa,,  ddaall  pprriimmoo  aaccccaattaassttaammeennttoo)),,  

ttaallii  ooppeerree  ssoonnoo  ssttaattee  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ddaattaa  ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..11    

    ttiittoolloo  uunniiccoo  ((SSUUAAPP))    nn..      __________________  ddeell    ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

    ccoonnffoorrmmee  aa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  nn..    2222  ddeell    0044//0055//22000066  

ff..22..22  

    ccoonnffoorrmmee  aadd  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  eeddiilliizziiaa                                                                    nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..33  

    aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  eexx  aarrtt..  3366  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011      nn..______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..44    

  DD..II..AA..  //  SS..CC..II..AA..  …………………………..          nn..    ______________  ddeell    ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..55    

  CC..II..LL..//CC..II..LL..AA..  ………………………………  nn..    ______________  ddeell    ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..66  

  DDoommaannddaa  ddii  CCoonnddoonnoo  EEddiilliizziioo  ––  LLeeggggee  nn..4477//8855  ––  PPrraattiiccaa    nn..    11007733  ddeell    3311//1122//22000044  

ff..22..77  

  DDoommaannddaa  ddii  CCoonnddoonnoo  EEddiilliizziioo  ––  LLeeggggee  nn..772244//9944  ––  PPrraattiiccaa  nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..88  

  DDoommaannddaa  ddii  CCoonnddoonnoo  EEddiilliizziioo    ––  LLeeggggee  nn..332266//0033  ––  PPrraattiiccaa  nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..99    

  CC..EE..    oo    PP..dd..CC..  iinn  ssaannaattoorriiaa    LLeeggggee  nn..  4477//8855……………………………………  nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..1100    

  CC..EE..    oo    PP..dd..CC..  iinn  ssaannaattoorriiaa    LLeeggggee  nn..772244//9944……………………………………  nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..1111    

  PP..dd..CC..  iinn  ssaannaattoorriiaa    LLeeggggee  nn..332266//0033  ………………………………………………..        nn..    ______________  ddeell    



||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..1122  

  PPrriimmoo  aaccccaattaassttaammeennttoo  eessttrreemmii  ddeellllaa  ddeennuunncciiaa  ccaattaassttaallee            nn..    ______________  ddeell    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

ff..22..1133  

  PPrreeeessiisstteennttee  aall  11994422  ((AAlllleeggaarree  ppllaanniimmeettrriiaa  ccaattaassttaallee  oorriiggiinnaallee))    

ff..22..1144  

  PPrreeeessiisstteennttee  aall  11996677  ((AAlllleeggaarree  ppllaanniimmeettrriiaa  ccaattaassttaallee  oorriiggiinnaallee))    

ff..33    ddiicchhiiaarraa  iinnoollttrree  cchhee  ssuullll’’iimmmmoobbiillee  ssuussssiissttoonnoo  iinntteerrvveennttii  iinn  ppaarrzziiaallee  ddiiffffoorrmmiittàà  ssaannzziioonnaattii  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..3344,,  cc..22,,  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011  

ff..44      aallttrroo  ____________________________________________    nn..      __________________  ddeell      ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

  

IInnoollttrree,,  ddiicchhiiaarraa  cchhee::  

  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  nnoonn  èè  ssttaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  aasssseerrvviittaa//uuttiilliizzzzaattaa  aaii  ffiinnii  eeddiiffiiccaattoorrii  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aallttrrii  ffaabbbbrriiccaattii  ee//oo  vvoolluummii  eeddiilliizzii  ee  ppeerrttaannttoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccaattaassttaallee  ssoonnoo  

aapppplliiccaabbiillii  iinnddiiccii  ddii  ppiiaannoo;;  

  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  èè  ssttaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  aasssseerrvviittaa  ccoonn  aattttoo  ddeell………………..  aaii  ffiinnii  eeddiiffiiccaattoorrii  ppeerr  

llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aallttrrii  ffaabbbbrriiccaattii  ee//oo  vvoolluummii  eeddiilliizzii  ((aalllleeggaarree  aattttoo  ddii  aasssseerrvviimmeennttoo))  

  llaa  vvoolluummeettrriiaa  rreessiidduuaa  nnoonn  èè  ssttaattaa  aalliieennaattaa  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  22664433  ddeell  cc..cc..,,  

  llaa  vvoolluummeettrriiaa  rreessiidduuaa  èè  ssttaattaa  aalliieennaattaa  ppaarrzziiaallmmeennttee  ccoommee  ssii  eevviinnccee  ddaallll''aattttoo  nnoottaarriillee  cchhee  ssii  aalllleeggaa  aallllaa  

pprreesseennttee..  

EE  

                cchhee    nnoonn  ssoonnoo  iinn  ccoorrssoo  aallttrrii  pprrooggeettttii  eeddiilliizzii  ssuullll’’iimmmmoobbiillee  oo  nneellll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo;;  

  cchhee  ssoonnoo  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ccoorrssoo  ii  llaavvoorrii  aauuttoorriizzzzaattii  ccoonn::  

  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  nn..  ____________________ddeell________________________  

  PPrroovvvveeddiimmeennttoo  UUnniiccoo    nn..  ____________________ddeell________________________  

  DD..II..AA..//SS..CC..II..AA..    nn..  ________________________ddeell__________________________________  

CC..II..LL..//CC..II..LL..AA..    nn°°__________ddeell  ______________________________________________  

  



gg))  CCaallccoolloo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee      
cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  

gg..11    èè  aa  ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  sseegguueennttee  nnoorrmmaattiivvaa    ____________________________________________________________  

gg..22    èè  aa  ttiittoolloo  oonneerroossoo  ee  ppeerrttaannttoo  

gg..22..11..11    cchhiieeddee  aalllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  iill  ccaallccoolloo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ee  aa  ttaall  

ffiinnee  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  tteeccnniiccaa  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  ssuuaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  

gg..22..11..22    aalllleeggaa  iill  pprroossppeettttoo  ddii  ccaallccoolloo  pprreevveennttiivvoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  aa  ffiirrmmaa  ddii  

tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  
  

iinnoollttrree,,  rreellaattiivvaammeennttee  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  

gg..22..22..11    ddiicchhiiaarraa  cchhee  iill  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  aall  mmoommeennttoo  

ddeell  rriittiirroo  ddeell  ttiittoolloo  aabbiilliittaattiivvoo  

gg..22..22..22    cchhiieeddee  llaa  rraatteeiizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  

ddaall  CCoommuunnee  

  

iinnffiinnee,,  rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  oonneerrii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

gg..22..33..11    cchhiieeddee  ddii  eesseegguuiirree  ddiirreettttaammeennttee,,  aa  ssccoommppuuttoo  ddii  qquuaannttoo  ddoovvuuttoo,,  llee  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ee  aa  ttaall  ffiinnee  aalllleeggaa  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  

sstteessssee  

  

hh))  TTeeccnniiccii  iinnccaarriiccaattii    

ddii  aavveerr  iinnccaarriiccaattoo  iinn  qquuaalliittàà  ddii  pprrooggeettttiissttaa  ddeellllee  ooppeerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  iill  tteeccnniiccoo  iinnddiiccaattoo  aallllaa  sseezziioonnee  

22  ddeellll’’aalllleeggaattoo  ““SSOOGGGGEETTTTII  CCOOIINNVVOOLLTTII””  ee  ddiicchhiiaarraa  iinnoollttrree    

hh..11    ddii  aavveerr  iinnccaarriiccaattoo,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  pprrooggeettttiissttaa  ddeellllee  ooppeerree  ssttrruuttttuurraallii,,  ddii  ddiirreettttoorrii  ddeeii  llaavvoorrii,,  ee  ddii  aallttrrii  

tteeccnniiccii,,  ii  ssooggggeettttii  iinnddiiccaattii  aallllaa  sseezziioonnee  22  ddeellll’’aalllleeggaattoo  ““SSOOGGGGEETTTTII  CCOOIINNVVOOLLTTII””  

hh..22    cchhee  iill  pprrooggeettttiissttaa  ddeellllee  ooppeerree  ssttrruuttttuurraallii,,  iill//ii  ddiirreettttoorree//ii  ddeeii  llaavvoorrii  ee  ggllii  aallttrrii  tteeccnniiccii  iinnccaarriiccaattii  ssaarraannnnoo  

iinnddiivviidduuaattii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii  

  

ii))  IImmpprreessaa  eesseeccuuttrriiccee  ddeeii  llaavvoorrii    
  

ii..11    cchhee  ii  llaavvoorrii  ssaarraannnnoo  eesseegguuiittii//ssoonnoo  ssttaattii  eesseegguuiittii  ddaallllaa//ee  iimmpprreessaa//ee  iinnddiiccaattaa//ee  aallllaa  sseezziioonnee  33  

ddeellll’’aalllleeggaattoo  ““SSOOGGGGEETTTTII  CCOOIINNVVOOLLTTII””  

  

ii..22    cchhee  llee  iimmpprreessee  eesseeccuuttrriiccii  ddeeii  llaavvoorrii  ssaarraannnnoo  iinnddiivviidduuaattee  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii  

ii..33    cchhee,,  iinn  qquuaannttoo  ooppeerree  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà  cchhee  nnoonn  iinntteerreessssaannoo  llee  ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  sseettttoorree,,  ii  

llaavvoorrii    ssaarraannnnoo  eesseegguuiittii//ssoonnoo  ssttaattii  eesseegguuiittii  iinn  pprriimmaa  ppeerrssoonnaa,,  sseennzzaa  aallccuunn  aaffffiiddaammeennttoo  aa  ddiittttee  

eesstteerrnnee  

  

  

ll))  RRiissppeettttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ((vveeddii  

aalllleeggaattaa  ttaabbeellllaa  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  PPRREEVVIISSTTII  DDAALL  DD..  LLGGSS..  NN..8811//22000088))  
cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

  

ll..11    rriiccaaddee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088  ee  ppeerrttaannttoo::  

  

ll..11..11  rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee  eesseeccuuttrriiccii    

  

ll..11..11..11      ddiicchhiiaarraa  cchhee  ll’’eennttiittàà  pprreessuunnttaa  ddeell  ccaannttiieerree  èè  iinnffeerriioorree  aa  220000  uuoommiinnii--

ggiioorrnnoo  eedd  ii  llaavvoorrii  nnoonn  ccoommppoorrttaannoo  ii  rriisscchhii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  XXII  



ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088  ee  ddii  aavveerr  vveerriiffiiccaattoo  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  iissccrriizziioonnee  aallllaa  

CCaammeerraa  ddii  ccoommmmeerrcciioo,,  iill  ddooccuummeennttoo  uunniiccoo  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa,,  

ccoorrrreeddaattoo  ddaa  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  iinn  oorrddiinnee  aall  ppoosssseessssoo  ddeeggllii  aallttrrii  rreeqquuiissiittii  

pprreevviissttii  ddaallll’’aalllleeggaattoo  XXVVIIII  ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088,,  ee  ll’’aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  

rreellaattiivvaa  aall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  aapppplliiccaattoo  

  

ll..11..11..22      ddiicchhiiaarraa  ddii  aavveerr  vveerriiffiiccaattoo  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttteerree  aa))  ee  bb))  

ddeellll''aarrtt..  9900  ccoommmmaa  99  pprreevviissttaa  ddaall  dd..llggss..  nn..  8811//22000088  cciirrccaa  ll’’iiddoonneeiittàà  tteeccnniiccoo  

pprrooffeessssiioonnaallee  ddeellllaa//ee  iimmpprreessaa//ee  eesseeccuuttrriiccee//ii  ee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  aauuttoonnoommii,,  

ll’’oorrggaanniiccoo  mmeeddiioo  aannnnuuoo  ddiissttiinnttoo  ppeerr  qquuaalliiffiiccaa,,  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllee  ddeennuunnccee  

ddeeii  llaavvoorraattoorrii  eeffffeettttuuaattee  aallll''IIssttiittuuttoo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  pprreevviiddeennzzaa  ssoocciiaallee  

((IINNPPSS)),,  aallll''IIssttiittuuttoo  nnaazziioonnaallee  aassssiiccuurraazziioonnee  iinnffoorrttuunnii  ssuull  llaavvoorroo  ((IINNAAIILL))  ee  

aallllee  ccaassssee  eeddiillii,,  nnoonncchhéé  iill  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

ddiippeennddeennttii,,  ddeellllaa//ee  iimmpprreessaa//ee  eesseeccuuttrriiccee//ii  

  

ll..11..22  rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  nnoottiiffiiccaa  pprreelliimmiinnaarree  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  9999  ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088  

  

ll..11..22..11      ddiicchhiiaarraa  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallll’’iinnvviioo  ddeellllaa  nnoottiiffiiccaa  

  
ll..11..22..22      ddiicchhiiaarraa  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  èè  ssooggggeettttoo  aallll’’iinnvviioo  ddeellllaa  nnoottiiffiiccaa  ee  ppeerrttaannttoo  

  

ll..11..22..22..11      aalllleeggaa  aallllaa  pprreesseennttee  sseeggnnaallaazziioonnee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

nneecceessssaarriiaa  ppeerr  llaa  nnoottiiffiiccaa,,  iill  ccuuii  ccoonntteennuuttoo  ssaarràà  rriipprrooddoottttoo  ssuu  

aappppoossiittaa  ttaabbeellllaa,,  eessppoossttaa  iinn  ccaannttiieerree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeeii  

llaavvoorrii,,  iinn  lluuooggoo  vviissiibbiillee  ddaallll’’eesstteerrnnoo  

  

ll..11..22..22..22      iinnddiiccaa  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa  nnoottiiffiiccaa,,  iill  ccuuii  ccoonntteennuuttoo  ssaarràà  

rriipprrooddoottttoo  ssuu  aappppoossiittaa  ttaabbeellllaa,,  eessppoossttaa  iinn  ccaannttiieerree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  

dduurraattaa  ddeeii  llaavvoorrii,,  iinn  lluuooggoo  vviissiibbiillee  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ggiiàà  ttrraassmmeessssaa  

iinn  ddaattaa    ||____||____||____||____||____||____||____||____||  ccoonn  pprroott..//ccoodd..  __________________    

  

ll..22    nnoonn  rriiccaaddee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088  

ll..33    rriiccaaddee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  8811//22000088  mmaa  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  pprreesseennttaarree  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  qquuaaddrroo  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  llaavvoorrii,,  ppooiicchhéé  ii  ddaattii  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesseeccuuttrriiccee  ssaarraannnnoo  

ffoorrnniittii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  llaavvoorrii  

  

  

mm))  DDiirriittttii  ddii  tteerrzzii  
  

ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ooggggeettttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  nnoonn  ccoommppoorrttaa  

lliimmiittaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  tteerrzzii;;  ggllii  eevveennttuuaallii  ssooggggeettttii  ccooiinntteerreessssaattii,,  ttiittoollaarrii  ddii  ddiirriittttii  rreeaallii  ddii  ggooddiimmeennttoo  

ssuu  bbeennii  ccoonnffiinnaannttii  ee  rriissuullttaannttii  ddaa  rreeggiissttrraazziioonnii  ccaattaassttaallii  eedd  eessttrreemmii  ccaattaassttaallii  ddeeii  ffoonnddii  ccoonnffiinnaannttii  aa  

qquueellllii  ooggggeettttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  ssoonnoo::  

AAttttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa  --    

FF..  2222  --  111122,,  BBrriiggaannttii  GGiiuusseeppppee  

FF..  2222  --  888800,,  LLoommaarrttiirree  CCoossiimmiinnaa,,  SSiimmoonnee  FFaabbrriizziioo  

FF..  2222  --  11550055,,  eerreeddii  CCaammppaa  

FF..  2222  --  22119922,,  DDee  BBaarrttoolloommeeoo  AAnnggeelloo,,  DDee  BBaarrttoolloommeeoo  PPaallmmaa  

FF..  2222  --  888800,,  LLoommaarrttiirree  CCoossiimmiinnaa,,  SSiimmoonnee  FFaabbrriizziioo  

FF..  2222  --  22119911,,  DDeeccaattaallddoo  FFrraannccaa,,  DDeeccaattaallddoo  IImmmmaaccoollaattaa,,  DDii  NNooii  MMaarriiaa  IImmmmaaccoollaattaa,,  FFaassiieelllloo  AAnnnnaa  

  

AAttttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  --    

FF..  2222  --  11888855,,  AArrggeennttiinnoo  CCoossiimmoo  DDaammiiaannoo,,  AArrggeennttiinnoo  PPiieettrroo  

FF..  2222  --  11995533,,  BBaarrddoosscciiaa  VViinncceennzzoo,,  PPeennddiinneellllii  CCoossiimmoo  RRoossaarriioo  

FF..  2222  --  11999922,,  DDii  FFrraannccoo  GGiiuusseeppppee  AAnnttoonniioo  

FF..  2222  --  11999933,,  AAnnttoonnuuccccii  FFrraanncceessccaa  MMaarriiaa  FFoonntt..,,  MMiiccccoollii  GGrraazziioo  LLeeoonnaarrddoo  



FF..  2222  --  22330044,,  MMiiccccoollii  LLuuiiggii  AAnnttoonniioo  

FF..  2222  --  11445599,,  DDii  FFrraannccoo  GGiiuusseeppppee,,  GGiiaannnnuuzzzzoo  AAnnnnaa  

  

nn))  AAvvvveerrtteennzzee  ggeenneerraallii  
  

ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1155  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011::  

  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  ll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii  iinn  ooggggeettttoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aadd  uunn  aannnnoo  ddaall  rriillaasscciioo  ddeell  

ttiittoolloo;;  

  iill  tteerrmmiinnee  eennttrroo  iill  qquuaallee  ll’’ooppeerraa  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpplleettaattaa  nnoonn  ppuuòò  ssuuppeerraarree  ii  ttrree  aannnnii  ddaallll’’iinniizziioo  ddeeii  

llaavvoorrii..;;  

    èè  tteennuuttoo  aa  ccoommuunniiccaarree  aall  SSUUEE//SSUUAAPP  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  ffiinnee  llaavvoorrii;;    

  cchhee  uullttiimmaattoo  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  iill  pprrooggeettttiissttaa  oo  uunn  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  rriillaasscciiaa  uunn  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  ccoollllaauuddoo  

ffiinnaallee,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii,,  cchhee  vvaa  pprreesseennttaattoo  aalllloo  ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo,,  ccoonn  iill  

qquuaallee  ssii  aatttteessttaa  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’ooppeerraa  aall  pprrooggeettttoo  pprreesseennttaattoo..    

  

ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo  cchhee,,  nneeii  ccaassii  ddiisscciipplliinnaattii  ddaallll’’aarrtt..  2244  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//0011,,  eennttrroo  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  

ddeellll’’uullttiimmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ffiinniittuurraa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  èè  tteennuuttoo  aa  pprreesseennttaarree  aallll’’uuffffiicciioo  ccoommuunnaallee  ccoommppeetteennttee  ddoommaannddaa  

ddii  rriillaasscciioo  ddeell  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  aaggiibbiilliittàà  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2255  dd..PP..RR..  nn..338800//0011  ooppppuurree  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  

ddiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  oo,,  qquuaalloorraa  nnoonn  nnoommiinnaattoo,,  ddii  uunn  pprrooffeessssiioonniissttaa  aabbiilliittaattoo,,  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  aatttteessttaa  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  

ddeellll''ooppeerraa  aall  pprrooggeettttoo  pprreesseennttaattoo  ee  llaa  ssuuaa  aaggiibbiilliittàà  ((aarrtt..  2255  ccoommmmaa  55  bbiiss  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  LLRR  nn°°  1122//22001144))..  DDoovvrràà  

eesssseerree  iinnoollttrraattaa  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  ddiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  aall  SSUUAAPP  ––  SSppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  --    ccoonn  llaa  

qquuaallee  ssii  aatttteessttaa  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll''ooppeerraa  aall  pprrooggeettttoo  pprreesseennttaattoo  ee  llaa  ssuuaa  aaggiibbiilliittàà  ((aarrtt..  1100  dd..PP..RR..  nn..116600//22001100))  oovvee  ttrraattttaassii  

ddii  iimmppiiaannttoo  pprroodduuttttiivvoo;;  ddii  pprroovvvveeddeerree  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  iimmppoossttee  ddoovvuuttee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aattttoo  

aauuttoorriizzzzaattiivvoo..  

  

oo))  RRiissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  pprriivvaaccyy    
  

ddii  aavveerr  lleettttoo  ll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  ssuull  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoossttaa  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  pprreesseennttee  mmoodduulloo  

  

  

  

  

DDaattaa  ee  lluuooggoo                llaa  ddiicchhiiaarraannttee  

______________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  ((AARRTT..  1133  ddeell  dd..llggss..  nn..  119966//22000033))  

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133  ddeell  ccooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssii  ffoorrnniissccoonnoo  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

FFiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo::  II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddiicchhiiaarraattii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ddaaggllii  uuffffiiccii  nneellll’’aabbiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  qquuaallee  llaa  pprreesseennttee  

ddiicchhiiaarraazziioonnee  vviieennee  rreessaa..  

MMooddaalliittàà::  IIll  ttrraattttaammeennttoo  aavvvveerrrràà  ssiiaa  ccoonn  ssttrruummeennttii  ccaarrttaacceeii  ssiiaa  ssuu  ssuuppppoorrttii  iinnffoorrmmaattiiccii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  uuffffiiccii..  

AAmmbbiittoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee::  II  ddaattii  vveerrrraannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aa  tteerrzzii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  ll..  nn..  224411//11999900,,  oovvee  aapppplliiccaabbiillee,,  ee  iinn  ccaassoo  ddii  vveerriiffiicchhee  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  7711  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  444455//22000000..  

DDiirriittttii::  IIll  ssoottttoossccrriittttoorree  ppuuòò  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  eesseerrcciittaarree  ii  ddiirriittttii  ddii  aacccceessssoo,,  rreettttiiffiiccaa,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  ddaattii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  

77  ddeell  dd..llggss..  nn..  119966//22000033  rriivvoollggeennddoo  llee  rriicchhiieessttee  aall  SSUUAAPP//SSUUEE..  

  

TTiittoollaarree::  SSUUAAPP//SSUUEE  ddii  ____________________________  



  

PPrraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  ________________________________________________  

ddeell  ________________________________________________  

PPrroottooccoolllloo  ________________________________________________  

  

  

SSOOGGGGEETTTTII  CCOOIINNVVOOLLTTII    
11..  TTEECCNNIICCII  IINNCCAARRIICCAATTII  

PPrrooggeettttiissttaa  ddeellllee  ooppeerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

  iinnccaarriiccaattoo  aanncchhee  ccoommee  ddiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  ddeellllee  ooppeerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  LLOOMMBBAARRDDII  GGIIUUSSEEPPPPEE  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  LLMMBBGGPPPP7700RR0022LL004499DD  

nnaattoo  aa  TTAARRAANNTTOO  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo    IITTAALLIIAA  

nnaattoo  iill  0022//1100//11997700          

rreessiiddeennttee  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  PPIIEETTRROO  FFAANNEELLLLII      nn..    3388    CC..AA..PP..  7744002200  

ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  RROOSSAARRIIOO      nn..  88          CC..AA..PP..  7744002200  

IIssccrriittttoo  aall  ccoolllleeggiioo  GGEEOOMMEETTRRII  ddii  TTAARRAANNTTOO  aall  nn..      11663366  

TTeelleeffoonnoo  ______________________  ffaaxx..        ______________________________  cceellll..    33992200770088002200  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  ggiiuusseeppppee..lloommbbaarrddii@@ggeeooppeecc..iitt  

  

__________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

DDiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  ddeellllee  ooppeerree  

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  MMEENNZZAA  GGIIUUSSEEPPPPEE  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  MMNNZZGGPPPP8899AA1199EE888822JJ  



nnaattoo  aa  MMAANNDDUURRIIAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo    IITTAALLIIAA  

nnaattoo  iill  1199//0011//11998899          

rreessiiddeennttee  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  GGIIUUSSEEPPPPEE  GGAARRIIBBAALLDDII      nn..    6622  CC..AA..PP..  7744002200  

ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  RROOSSAARRIIOO      nn..  88          CC..AA..PP..  7744002200  

IIssccrriittttoo  aall  ccoolllleeggiioo  GGEEOOMMEETTRRII  ddii  TTAARRAANNTTOO  aall  nn..      22114477  

TTeelleeffoonnoo  ______________________  ffaaxx..        ______________________________  cceellll..    33880011005511008822  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  ggiiuusseeppppee..mmeennzzaa@@ggeeooppeecc..iitt  

  

__________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

  

PPrrooggeettttiissttaa  ddeellllee  ooppeerree  ssttrruuttttuurraallii  

  iinnccaarriiccaattoo  aanncchhee  ccoommee  ddiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  ddeellllee  ooppeerree  ssttrruuttttuurraallii  

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  
__________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

nnaattoo  aa  ____________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo    ____________________________________  

nnaattoo  iill  ||____||____||____||____||____||____||____||____||          

rreessiiddeennttee  iinn  __________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ____________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ______________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  ______________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ____________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ____________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttoo  

aallll’’oorrddiinnee//ccoolllleegg

iioo  
__________________________________  ddii  ____________________  aall  nn..      ||____||____||____||____||____||  

TTeelleeffoonnoo  ____________________________  ffaaxx..        __________________________  cceellll..    ________________________________  



ppoossttaa  

eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  
____________________________________________________  

  

______________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

DDiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  ddeellllee  ooppeerree  ssttrruuttttuurraallii  

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  
__________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

nnaattoo  aa  ____________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo    ______________________________________  

nnaattoo  iill  ||____||____||____||____||____||____||____||____||          

rreessiiddeennttee  iinn  ______________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ______________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ____________________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  __________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ______________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ____________________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttoo  

aallll’’oorrddiinnee//ccoolllleegg

iioo  
______________________________________  ddii  ________________________  aall  nn..      ||____||____||____||____||____||  

TTeelleeffoonnoo  ______________________________  ffaaxx..        ________________________  cceellll..    ____________________________  

ppoossttaa  

eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  
__________________________________________________________________  

  

__________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

AAllttrrii  tteeccnniiccii  iinnccaarriiccaattii    

IInnccaarriiccaattoo  ddeellllaa  
((aadd  eess..  ccoooorrddiinnaattoorree  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii//cceerrttiiffiiccaazziioonnee  

eenneerrggeettiiccaa//eesseeccuuzziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ddii  UUttiilliizzzzoo,,  eecccc..))    

CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  
  

ccooddiiccee  ffiissccaallee    

nnaattoo  aa    pprroovv..    ssttaattoo      

nnaattoo  iill            

rreessiiddeennttee  iinn    pprroovv..    ssttaattoo    

iinnddiirriizzzzoo                                                                    nn..      CC..AA..PP..                      



ccoonn  ssttuuddiioo  iinn    pprroovv..    ssttaattoo    

iinnddiirriizzzzoo                                                                  nn..            CC..AA..PP..  

((ssee  iill  tteeccnniiccoo  èè  iissccrriittttoo  aadd  uunn  oorrddiinnee  pprrooffeessssiioonnaallee))  

IIssccrriittttoo  

aallll’’oorrddiinnee//ccoolllleeggiioo  
  ddii    aall  nn..        

((ssee  iill  tteeccnniiccoo  èè  ddiippeennddeennttee  ddii  uunn’’iimmpprreessaa))  

DDaattii  ddeellll’’iimmpprreessaa  

RRaaggiioonnee  ssoocciiaallee  ____________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  //    

pp..  IIVVAA  
||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttaa  aallllaa  

CC..CC..II..AA..AA..  ddii  
______________________________  pprroovv..  ||____||____||  nn..      ||____||____||____||____||____||____||____||  

ccoonn  sseeddee  iinn  ______________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  __________________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ______________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

iill  ccuuii  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee  èè  
______________________________________________________________________________________________________________________  

EEssttrreemmii  ddeellll’’aabbiilliittaazziioonnee  ((ssee  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ooggggeettttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  èè  rriicchhiieessttaa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee  iissccrriizziioonnee  iinn  aallbbii  ee  rreeggiissttrrii))______________________________________________________________________________________________________  

TTeelleeffoonnoo  ________________________  ffaaxx..        __________________________  cceellll..    __________________________________  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa    ______________________________________________________________________  
  

________________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

  

  

  

  



  

33..    IIMMPPRREESSEE  EESSEECCUUTTRRIICCII    

RRaaggiioonnee  ssoocciiaallee  __________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  //    

pp..  IIVVAA  
||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttaa  aallllaa  

CC..CC..II..AA..AA..  ddii  
__________________________  pprroovv..  ||____||____||  nn..      ||____||____||____||____||____||____||____||  

ccoonn  sseeddee  iinn  __________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  __________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ________________________________________      nn..    __________________          
CC..AA..PP..                    

||____||____||____||____||____||  

iill  ccuuii  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee  èè  
__________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

nnaattoo  aa  ____________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo    ____________________________________  

nnaattoo  iill  ||____||____||____||____||____||____||____||____||          

TTeelleeffoonnoo  ________________________  ffaaxx..        ____________________  cceellll..    ________________________________  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ______________________________________________________________________  
  

____________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

  

DDaattii  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa  

  

  CCaassssaa  eeddiillee      sseeddee  ddii      __________________________________    

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      ____________________________      ccooddiiccee  ccaassssaa  nn..      ______________________________________  

  IINNPPSS      sseeddee  ddii      ______________________________________________________    

MMaattrr..//PPooss..  CCoonnttrr..  nn..      ____________________________________________________        

  IINNAAIILL      sseeddee  ddii      ______________________________________________________    

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      __________________________________      ppooss..  aassssiiccuurraattiivvaa  tteerrrriittoorriiaallee  nn..      ________________  

RRaaggiioonnee  ssoocciiaallee  __________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  //    

pp..  IIVVAA  
||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttaa  aallllaa  

CC..CC..II..AA..AA..  ddii  
__________________________________  pprroovv..  ||____||____||  nn..      ||____||____||____||____||____||____||____||  

ccoonn  sseeddee  iinn  ______________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ______________________________________  



iinnddiirriizzzzoo  __________________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

iill  ccuuii  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee  èè  
______________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

nnaattoo  aa  __________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo    ______________________________________  

nnaattoo  iill  ||____||____||____||____||____||____||____||____||          

TTeelleeffoonnoo  ____________________________  ffaaxx..        ____________________________  cceellll..    ______________________________  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ________________________________________________________________________  
  

________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

  

DDaattii  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa  

  

  CCaassssaa  eeddiillee      sseeddee  ddii      __________________________    

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      ______________________________      ccooddiiccee  ccaassssaa  nn..      ______________________  

  IINNPPSS      sseeddee  ddii      ________________________________________________    

MMaattrr..//PPooss..  CCoonnttrr..  nn..      ____________________________________________________        

  IINNAAIILL      sseeddee  ddii      ______________________________________________________    

  

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      ____________________      ppooss..  aassssiiccuurraattiivvaa  tteerrrriittoorriiaallee  nn..      ______________________  

RRaaggiioonnee  ssoocciiaallee  __________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  //    

pp..  IIVVAA  
||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

IIssccrriittttaa  aallllaa  

CC..CC..II..AA..AA..  ddii  
____________________________________  pprroovv..  ||____||____||  nn..      ||____||____||____||____||____||____||____||  

ccoonn  sseeddee  iinn  ____________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo  ______________________________________  

iinnddiirriizzzzoo  ____________________________________________      nn..    __________________          CC..AA..PP..                    ||____||____||____||____||____||  

iill  ccuuii  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee  èè  
______________________________________________________________________________________________________________________  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||  

nnaattoo  aa  __________________________________  pprroovv..  ||____||____||  ssttaattoo    ________________________________________  

nnaattoo  iill  ||____||____||____||____||____||____||____||____||          



TTeelleeffoonnoo  ______________________________  ffaaxx..        ____________________________  cceellll..    __________________________________  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ________________________________________________________  
  

______________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

DDaattii  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa  

  

  CCaassssaa  eeddiillee      sseeddee  ddii      ______________________________    

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      ____________________________      ccooddiiccee  ccaassssaa  nn..      ________________________________________  

  IINNPPSS      sseeddee  ddii      ______________________________________________________    

MMaattrr..//PPooss..  CCoonnttrr..  nn..      ____________________________________________________        

  IINNAAIILL      sseeddee  ddii      ______________________________________________________    

  

ccooddiiccee  iimmpprreessaa  nn..      __________________________      ppooss..  aassssiiccuurraattiivvaa  tteerrrriittoorriiaallee  nn..      __________________________  

  
  

TTAABBEELLLLAA  BB  ––  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  PPRREEVVIISSTTII  DD..  LLGGSS..  8811//22000088  

CCAASSII  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  

NN..  iimmpprreessee  
UUoommiinnii//  

GGiioorrnnoo  ((uu//gg))  

VVeerriiffiiccaa  

DDooccuummeennttaazziioonnee  

IInnvviioo  NNoottiiffiiccaa  

PPrreelliimmiinnaarree  

NNoommiinnaa  

CCoooorrddiinnaattoorree  

PPrrooggeettttaazziioonnee  

NNoommiinnaa  

CCoooorrddiinnaattoorree  

EEsseeccuuzziioonnee  

PPiiaannoo  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  ee  

FFaasscciiccoolloo  ooppeerraa  ((aa  ccuurraa  

ddeell  CCoooorrddiinnaattoorree))  

11  MMeennoo  ddii  220000  uu//gg  SSII  NNOO  NNOO  NNOO  NNOO  

11  PPiiùù  ddii  220000  uu//gg  SSII  SSII  NNOO  NNOO  NNOO  

22  oo  ppiiùù  

iimmpprreessee  
__________  SSII  SSII  SSII  SSII  SSII  

  



  

PPrraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  ________________________________________________  

ddeell  ________________________________________________  

PPrroottooccoolllloo  ________________________________________________  

  

  

RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDII  AASSSSEEVVEERRAAZZIIOONNEE  
((aarrtt..  2200,,  dd..PP..RR..  66  ggiiuuggnnoo  22000011,,  nn..  338800))  

DDAATTII    DDEELL  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA      
CCooggnnoommee  ee  

NNoommee  LLOOMMBBAARRDDII  GGIIUUSSEEPPPPEE  

ccooddiiccee  ffiissccaallee  LLMMBBGGPPPP7700RR0022LL004499DD  

nnaattoo  aa  TTAARRAANNTTOO  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo    IITTAALLIIAA  

nnaattoo  iill  0022//1100//11997700          

rreessiiddeennttee  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  PPIIEETTRROO  FFAANNEELLLLII      nn..    3388    CC..AA..PP..  7744002200  

ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  TTOORRRRIICCEELLLLAA  pprroovv..  TTAA  ssttaattoo  IITTAALLIIAA  

iinnddiirriizzzzoo  vviiaa  RROOSSAARRIIOO      nn..  88          CC..AA..PP..  7744002200  

IIssccrriittttoo  aall  ccoolllleeggiioo  GGEEOOMMEETTRRII  ddii  TTAARRAANNTTOO  aall  nn..      11663366  

TTeelleeffoonnoo  ______________________  ffaaxx..        ______________________________  cceellll..    33992200770088002200  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  ggiiuusseeppppee..lloommbbaarrddii@@ggeeooppeecc..iitt  

  

__________________________________________  

FFiirrmmaa  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  iinnccaarriiccoo  

  

  



  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII                          

IIll  pprrooggeettttiissttaa,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  tteeccnniiccoo  aasssseevveerraannttee,,  pprreessoo  aattttoo  ddii  aassssuummeerree  llaa  qquuaalliittàà  ddii  ppeerrssoonnaa  eesseerrcceennttee  uunn  

sseerrvviizziioo  ddii  ppuubbbblliiccaa  nneecceessssiittàà  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  335599  ee  448811  ddeell  CCooddiiccee  PPeennaallee  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  

ppeennaalliittàà  pprreevviissttee  iinn  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii  oo  cchhee  aaffffeerrmmaannoo  ffaattttii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aall  vveerroo,,  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà    

DDIICCHHIIAARRAA    
  

11))  TTiippoollooggiiaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ee  ddeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeellllee  ooppeerree    
  

cchhee  ii  llaavvoorrii  rriigguuaarrddaannoo  ll’’iimmmmoobbiillee  iinnddiivviidduuaattoo  nneellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ddii  ccuuii  llaa  

pprreesseennttee  rreellaazziioonnee  ccoossttiittuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee;;    

cchhee  llee  ooppeerree  iinn  pprrooggeettttoo  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee  aa  rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  iinn  qquuaannttoo  rriieennttrraannoo  nneellllaa  

sseegguueennttee  ttiippoollooggiiaa  ddii  iinntteerrvveennttoo::  

11..11    IInntteerrvveennttoo  ddii  nnuuoovvaa  ccoossttrruuzziioonnee        

((aarrttiiccoolloo  33,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  ee))  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

11..11..11    ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  ffuuoorrii  tteerrrraa  oo  iinntteerrrraattii,,  oovvvveerroo  ll''aammpplliiaammeennttoo  ddii  qquueellllii  

eessiisstteennttii  aallll''eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ssaaggoommaa  eessiisstteennttee;;  

11..11..22    uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  rreeaalliizzzzaattii  ddaa  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaall  CCoommuunnee;;  

11..11..33    rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  ddii  iimmppiiaannttii,,  aanncchhee  ppeerr  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii,,  cchhee  ccoommppoorrttii  llaa  

ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  vviiaa  ppeerrmmaanneennttee  ddii  ssuuoolloo  iinneeddiiffiiccaattoo;;  

11..11..44    iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ttoorrrrii  ee  ttrraalliiccccii  ppeerr  iimmppiiaannttii  rraaddiioo--rriicceettrraassmmiitttteennttii  ee  ddii  rriippeettiittoorrii  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  

ddii  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnee;;  

11..11..55    iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggggeerrii,,  aanncchhee  pprreeffaabbbbrriiccaattii,,  ee  ddii  ssttrruuttttuurree  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree,,  

qquuaallii  rroouullootttteess,,  ccaammppeerrss,,  ccaassee  mmoobbiillii,,  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  cchhee  ssiiaannoo  uuttiilliizzzzaattii  ccoommee  aabbiittaazziioonnii,,  

aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  ooppppuurree  ccoommee  ddeeppoossiittii,,  mmaaggaazzzziinnii  ee  ssiimmiillii,,  ee  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ddiirreettttii  aa  

ssooddddiissffaarree  eessiiggeennzzee  mmeerraammeennttee  tteemmppoorraanneeee,,  ssaallvvoo  cchhee  ssiiaannoo  iinnssttaallllaattii,,  ccoonn  tteemmppoorraanneeoo  

aannccoorraaggggiioo  aall  ssuuoolloo,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  aallll’’aappeerrttoo,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  ddii  sseettttoorree,,  ee  ppeerr  llaa  ssoossttaa  eedd  iill  ssooggggiioorrnnoo  ddii  ttuurriissttii;;  

11..11..66    iinntteerrvveennttii  ppeerrttiinneennzziiaallii  cchhee  llee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  

zzoonniizzzzaazziioonnee  ee  aall  pprreeggiioo  aammbbiieennttaallee  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ddeellllee  aarreeee,,  qquuaalliiffiicchhiinnoo  ccoommee  

iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  ccoossttrruuzziioonnee,,  oovvvveerroo  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  vvoolluummee  

ssuuppeerriioorree  aall  2200%%  ddeell  vvoolluummee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  pprriinncciippaallee;;  

11..11..77    rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ddeeppoossiittii  ddii  mmeerrccii  oo  ddii  mmaatteerriiaallii,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  aattttiivviittàà  

pprroodduuttttiivvee  aallll''aappeerrttoo  oovvee  ccoommppoorrttiinnoo  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  llaavvoorrii  ccuuii  ccoonnsseegguuaa  llaa  

ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  ssuuoolloo  iinneeddiiffiiccaattoo;;  

11..22    IInntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa      rriivvoollttii  aa  ssoossttiittuuiirree  ll''eessiisstteennttee  tteessssuuttoo  

uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizziioo  ccoonn  aallttrroo  ddiivveerrssoo,,  mmeeddiiaannttee  uunn  iinnssiieemmee  ssiisstteemmaattiiccoo  ddii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii,,  aanncchhee  ccoonn  

llaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ddiisseeggnnoo  ddeeii  lloottttii,,  ddeeggllii  iissoollaattii  ee  ddeellllaa  rreettee  ssttrraaddaallee  

((aarrttiiccoolloo  33,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  ff))  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011))  

  
11..33    IInntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  cchhee  ppoorrttiinnoo  aadd  uunn  oorrggaanniissmmoo  eeddiilliizziioo  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee  

ddiivveerrssoo  ddaall  pprreecceeddeennttee  ee  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  mmooddiiffiicchhee  ddeellllaa  vvoolluummeettrriiaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  

oo  ddeeii  pprroossppeettttii,,  oovvvveerroo  cchhee,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaggllii  iimmmmoobbiillii  ccoommpprreessii  nneellllee  zzoonnee  oommooggeenneeee  AA,,  

ccoommppoorrttiinnoo  mmuuttaammeennttii  ddeellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo,,  nnoonncchhéé  ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  

mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeellllaa  ssaaggoommaa  ddii  iimmmmoobbiillii  ssoottttooppoossttii  aa  vviinnccoollii  aaii  sseennssii  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  2222  

ggeennnnaaiioo  22000044,,  nn..  4422  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  

((aarrttiiccoolloo  1100,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  cc))  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011))  

  

11..44    aallttrroo  nnoonn  iinnddiiccaattoo  nneeii  ppuunnttii  pprreecceeddeennttii  



  

ee  cchhee  ccoonnssiissttoonnoo  iinn::____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

22))  DDaattii  ddeellll''iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo    

  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  iinntteerreessssaa  ll’’iimmmmoobbiillee  ssiittoo  iinn  llooccaalliittàà  TTRRUULLLLOO  DDII  MMAARREE  --  vviiaa  DDAANNUUBBIIOO  BBLLII  nn..  4466  

aavveennttee  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  eessiisstteennttee  ""AAGGRRIICCOOLLAA"",,  ee  ddii  pprrooggeettttoo  ""DDPP33  --  RRIISSTTOORRAATTIIVVAA--SSPPOORRTTIIVVAA""  

  CCeennssiittoo  aall  NNCCEEUU          CCeennssiittoo  iinn  NNCCTT      

NN..  FFoogglliioo  ppaarrttiicceellllaa  ssuubb  CCaatt..  ffoogglliioo  ppaarrttiicceellllaa  ssuubb  

  
2222  884422  

    
2222  22221199  

  

          
2222  220055  

  

          
2222  22115533  

  
                

                
          

SSuuppeerrffiiccii  ((rreeaallii  ee  nnoonn  ccaattaassttaallii))  

ccooppeerrttaa  

mmqq..  
ssccooppeerrttaa  

mmqq..  
aalltteezzzzaa  mm..  

SS..LL..SS..  

SSuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  ssoollaaiioo  
SS..UU..  

SSuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  
vvoolluummee  mmcc..  

      
    

  

      
    

  

      
    

    

  

33))  SSttrruummeennttaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ccoommuunnaallee  vviiggeennttee  ee  iinn  ssaallvvaagguuaarrddiiaa          
cchhee  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  rriissuullttaa  iinnddiivviidduuaattaa  ssuu::  

    SSPPEECCIIFFIICCAARREE  ZZOONNAA  AARRTT..  

  PPUUGG//  PPRRGG//  PPDDFF      

  
PPIIAANNOO  

PPAARRTTIICCOOLLAARREEGGGGIIAATTOO  
      

  PPIIAANNOO  DDII  RREECCUUPPEERROO        

  PP..II..PP        

  PP..EE..EE..PP..        

  AALLTTRROO::  zzoonnaa  ""EE""  ((aaggrriiccoollaa))      
  

  

44))  VVaarriiaazziioonnii  ccaattaassttaallii  ((LL  nn..  333311//22000044  aarrtt..11  ccoommmmaa  333322))            
  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii  

44..11    nnoonn  nneecceessssiittaa  ddii  aallccuunnaa  vvaarriiaazziioonnee  ccaattaassttaallee  

44..22    nneecceessssiittaa  ddii  vvaarriiaazziioonnee  ccaattaassttaallee  cchhee  ssaarràà  eesseegguuiittaa  aadd  uullttiimmaazziioonnee  llaavvoorrii  ee  ttrraassmmeessssaa,,  

uunniittaammeennttee  aallllaa  nnuuoovvaa  ppllaanniimmeettrriiaa  aallllaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  

  



55))  BBaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee                    
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

55..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  7777  ee  sseegguueennttii  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddeell  dd..mm..  nn..  

223366//11998899  

55..22    iinntteerreessssaa  uunn  eeddiiffiicciioo  pprriivvaattoo  aappeerrttoo  aall  ppuubbbblliiccoo  ee  cchhee  llee  ooppeerree  pprreevviissttee  ssoonnoo  ccoonnffoorrmmii  

aallll’’aarrttiiccoolloo  8822  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ccoommee  ddaa  rreellaazziioonnee  ee  sscchheemmii  ddiimmoossttrraattiivvii  aalllleeggaattii  aall  

pprrooggeettttoo  

55..33..11    èè  ssooggggeettttoo  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  7777  ee  sseegguueennttii  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddeell  

dd..mm..  nn..  223366//11998899  ee,,  ccoommee  ddaa  rreellaazziioonnee  ee  sscchheemmii  ddiimmoossttrraattiivvii  aalllleeggaattii,,  ssooddddiissffaa  iill  

rreeqquuiissiittoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà,,  vviissiittaabbiilliittàà  eedd  aaddaattttaabbiilliittàà  

55..33    ppuurr  eesssseennddoo  ssooggggeettttoo  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  7777  ee  sseegguueennttii  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddeell  

dd..mm..  nn..  223366//11998899,,  nnoonn  rriissppeettttaa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  ppeerrttaannttoo  ssii  

rriicchhiieeddee  llaa  ddeerrooggaa,,  ccoommee  mmeegglliioo  ddeessccrriittttoo  nneellllaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  aalllleeggaattaa  ee  sscchheemmii  

ddiimmoossttrraattiivvii  aalllleeggaattii  

  

66))  SSiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii                    
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

66..11    nnoonn  ccoommppoorrttaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee,,  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  oo  ll’’aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  

66..22    ccoommppoorrttaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee,,  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  oo  ll’’aammpplliiaammeennttoo  ddeeii  sseegguueennttii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii::    

66..22..11    ddii  pprroodduuzziioonnee,,  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ttrraassppoorrttoo,,  ddiissttrriibbuuzziioonnee,,  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeellll''eenneerrggiiaa  

eelleettttrriiccaa,,  ddii  pprrootteezziioonnee  ccoonnttrroo  llee  ssccaarriicchhee  aattmmoossffeerriicchhee,,  ddii  aauuttoommaazziioonnee  ddii  ppoorrttee,,  

ccaanncceellllii  ee  bbaarrrriieerree  

66..22..22    rraaddiiootteelleevviissiivvii,,  aanntteennnnee  eedd  eelleettttrroonniiccii  iinn  ggeenneerree  

66..22..33    ddii  rriissccaallddaammeennttoo,,  ddii  cclliimmaattiizzzzaazziioonnee,,  ddii  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ee  ddii  rreeffrriiggeerraazziioonnee  ddii  

qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  oo  ssppeecciiee,,  ccoommpprreessee  llee  ooppeerree  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  

ccoommbbuussttiioonnee  ee  ddeellllee  ccoonnddeennssee,,  ee  ddii  vveennttiillaazziioonnee  eedd  aaeerraazziioonnee  ddeeii  llooccaallii  

66..22..44    iiddrriiccii  ee  ssaanniittaarrii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  oo  ssppeecciiee  

66..22..55    ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee  ll''uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaass  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo,,  ccoommpprreessee  llee  ooppeerree  ddii  

eevvaaccuuaazziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  ccoommbbuussttiioonnee  ee  vveennttiillaazziioonnee  eedd  aaeerraazziioonnee  ddeeii  llooccaallii;;  

66..22..66    iimmppiiaannttii  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo  ddii  ppeerrssoonnee  oo  ddii  ccoossee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  aasscceennssoorrii,,  ddii  

mmoonnttaaccaarriicchhii,,  ddii  ssccaallee  mmoobbiillii  ee  ssiimmiillii  

66..22..77    ddii  pprrootteezziioonnee  aannttiinncceennddiioo  

66..22..88    aallttrree  ttiippoollooggiiee  ddii  iimmppiiaannttii,,  aanncchhee  ddeeffiinniittee  ddaallllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  ((**))  

__________________________________________  

ppeerrttaannttoo,,  aaii  sseennssii  ddeell  dd..mm..  2222  ggeennnnaaiioo  22000088,,  nn..  3377,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  pprrooppoossttoo::  

  

66..22..((11--88))..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

66..22..((11--88))..22    èè  ssooggggeettttoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  ppeerrttaannttoo  

66..22..((11--88))..22..11    aalllleeggaa  ii  rreellaattiivvii  eellaabboorraattii::  aannttiinncceennddiioo  

  

  



77))  CCoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii    
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo,,  

77..11..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aall  ddeeppoossiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  112255  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddeell  dd..llggss..  nn..  119922//22000055  

77..11..22    èè  ssooggggeettttoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  112255  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddeell  dd..llggss..  nn..  119922//22000055,,  

ppeerrttaannttoo  llaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ssuull  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  ee  

llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  ddaallllaa  lleeggggee  

77..11..22..11    ssoonnoo  aalllleeggaattee    aallllaa  pprreesseennttee  rriicchhiieessttaa  ddii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  

77..11..22..22    ssaarraannnnoo  pprreesseennttaattee  iinn  aalllleeggaattoo  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  oobbbblliigghhii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii  

77..22..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  nn..  2288//22001111,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  rriigguuaarrddaa  eeddiiffiiccii  ddii  nnuuoovvaa  

ccoossttrruuzziioonnee  oo  eeddiiffiiccii  ssoottttooppoossttii  aadd  uunnaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  rriilleevvaannttee  

77..22..22    èè  ssooggggeettttoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  nn..  2288//22001111,,  ppeerrttaannttoo    

77..22..22..11    iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddii  ffoonnttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillii  èè  

iinnddiiccaattoo  nneeggllii  eellaabboorraattii  pprrooggeettttuuaallii  ee  nneellllaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  

112255  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  ee  ddaall  dd..llggss..  nn..  119922//22000055  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rriissppaarrmmiioo  

eenneerrggeettiiccoo  

77..22..22..22    ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  tteeccnniiccaa  ddii  ootttteemmppeerraarree,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  aaggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii,,  èè  

eevviiddeennzziiaattaa  nneellllaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ddoovvuuttaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  112255  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

338800//22000011  ee  ddeell  dd..llggss..  nn..  119922//22000055,,  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  nnoonn  ffaattttiibbiilliittàà  ddii  ttuuttttee  llee  

ddiivveerrssee  ooppzziioonnii  tteeccnnoollooggiicchhee  ddiissppoonniibbiillii  

  

88))  TTuutteellaa  ddaallll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo  
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

88..11    nnoonn  rriieennttrraa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  88  ddeellllaa  ll..  nn..  444477//11999955  

88..22    rriieennttrraa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  88  ddeellllaa  ll..  nn..  444477//11999955,,  iinntteeggrraattoo  ccoonn  ii  ccoonntteennuuttii  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  44  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  222277//22001111  ee  ppeerrttaannttoo  ssii  aalllleeggaa::  

88..22..11    ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aaccuussttiiccoo    ((aarrtt..  88,,  ccoommmmii  22  ee  44,,  lleeggggee  nn..  444477//11999955))  

88..22..22    vvaalluuttaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ddii  cclliimmaa  aaccuussttiiccoo  ((aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  33,,  lleeggggee  nn..  444477//11999955))  

88..22..33    aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  aa  ffiirrmmaa  ddeell  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  ccoommppeetteennttee  iinn  aaccuussttiiccaa  aammbbiieennttaallee  iinn  

ccuuii  ssii  aatttteessttaa  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  pprrootteezziioonnee  aaccuussttiiccaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  

zzoonniizzzzaazziioonnee  aaccuussttiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  33--bbiiss,,  lleeggggee  nn..  444477//11999955))  

88..22..44    ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  aa  ffiirrmmaa  ddeell  ttiittoollaarree,,  rreellaattiivvaa  aall  rriissppeettttoo  

ddeeii  lliimmiittii  ssttaabbiilliittii  ddaall  ddooccuummeennttoo  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  aaccuussttiiccaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  oovvvveerroo,,  oovvee  qquueessttoo  nnoonn  ssiiaa  ssttaattoo  aaddoottttaattoo,,  aaii  lliimmiittii  iinnddiivviidduuaattii  ddaall  

dd..PP..CC..MM..  1144  nnoovveemmbbrree  11999977  ((aarrtt..  44,,  ccoommmmii  11  ee  22,,  dd..PP..RR..  nn..  222277//22001111))  

  cchhee  èè  ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  aallllaa  PPrroovviinncciiaa  ccoommppeetteennttee  aappppoossiittaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  aasssseevveerraattaa  ddaa  uunn  tteeccnniiccoo  

ccoommppeetteennttee,,  cchhee  ddooccuummeennttii  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  lliimmiittii  ddii  ccuuii  aallllaa  pprreesseennttee  nnoorrmmaattiivvaa,,  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddii  nnuuoovvee  

aattttiivviittàà  iimmpprreennddiittoorriiaallii,,  oovvvveerroo  ppeerr  aammpplliiaammeennttii  oo  mmooddiiffiicchhee  ddii  aattttiivviittàà  eessiisstteennttii,,  cchhee  ddeetteerrmmiinnaannoo  uunn  

lliivveelllloo  ddii  rruummoorree  aammbbiieennttaallee  ssuuppeerriioorree  aa  4400  ddBB((AA))  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddiiuurrnnoo  ee  ssuuppeerriioorree  aa  3300  ddBB((AA))  

dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  nnoottttuurrnnoo  ((aarrtt..1122  LLEEGGGGEE  RREEGGIIOONNAALLEE  1122  ffeebbbbrraaiioo  22000022,,  NN..  33  ""NNoorrmmee  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppeerr  iill  

ccoonntteenniimmeennttoo  ee  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll''iinnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo""..    

  



99))  PPrroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddii  rriissuullttaa    

cchhee  llee  ooppeerree  

99..11    nnoonn  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  rreellaattiivvaa  aaii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ((aarrtt..  4411--bbiiss  DD..LL..  nn..  6699  ddeell  22001133  

ee  aarrtt..  118844--bbiiss  dd..llggss..  nn..  115522  ddeell  22000066))  

99..22    ccoommppoorrttaannoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  ssoottttoopprrooddoottttii  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  118844--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  dd..llggss..  nn..  115522//22000066  oo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  4411--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,  DD..LL..  nn..  6699  

ddeell  22001133,,  ee  iinnoollttrree  

99..22..11    llee  ooppeerree  ccoommppoorrttaannoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ppeerr  uunn  vvoolluummee  

ssuuppeerriioorree  aa  66000000  mmcc  ee  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aa  VVIIAA  oo  AAIIAA,,  ee  ppeerrttaannttoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  118844--

bbiiss,,  ccoommmmaa  22--bbiiss,,  ee  ddeell  dd..mm..  nn..  116611//22001122    

99..22..11..11      ssii  aalllleeggaa//  ssii  ccoommuunniiccaannoo  ggllii  eessttrreemmii  ddeell  ..    PPrroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  VVIIAA  

oo  AAIIAA,,  ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll’’aasssseennssoo  aall  PPiiaannoo  ddii  UUttiilliizzzzoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo,,  rriillaasscciiaattoo  

ddaa____________________________________________________ccoonn  pprroott..  __________________________  iinn  ddaattaa    

||____||____||____||____||____||____||____||____  

99..22..22    llee  ooppeerree  ccoommppoorrttaannoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ppeerr  uunn  vvoolluummee  iinnffeerriioorree  oo  

uugguuaallee  aa  66000000  mmcc  oovvvveerroo  ((ppuurr  ssuuppeerraannddoo  ttaallee  ssoogglliiaa))  nnoonn  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aa  VVIIAA  oo  

AAIIAA,,  ee  ppeerrttaannttoo  

99..22..22..11      aalllleeggaa  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ttiittoollaarree  rreessaa  aallll’’AARRPPAA  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  22  

ddeellll’’aarrtt..    4411--bbiiss  DD..LL..  nn..  6699  ddeell  22001133  

99..33    ccoommppoorrttaannoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  cchhee  ssaarraannnnoo  rriiuuttiilliizzzzaattii  nneelllloo  sstteessssoo  lluuooggoo  ddii  

pprroodduuzziioonnee  ee  ppeerrttaannttoo    

99..33..11    aalllleeggaa  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ttiittoollaarree  ((cchhee  ii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ssaarraannnnoo  

rriiuuttiilliizzzzaattii  nneelllloo  sstteessssoo  lluuooggoo  ddii  pprroodduuzziioonnee))  

99..44    rriigguuaarrddaannoo  iinntteerrvveennttii  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  oo  aallttrrii  mmaannuuffaattttii  pprreeeessiisstteennttii  ee  pprroodduuccoonnoo  rriiffiiuuttii  llaa  

ccuuii  ggeessttiioonnee  èè  ddiisscciipplliinnaattaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  ppaarrttee  qquuaarrttaa  ddeell  dd..llggss..  nn..  115522//  22000066  

99..55            ccoommppoorrttaannoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  cchhee  ssaarraannnnoo  ggeessttiittii  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo  

ccoommee  rriiffiiuuttii  

99..66    AAii  sseennssii  ddeell  RRRR  nn..0066//22000066  ssii  aalllleeggaa  bbiillaanncciioo  ddii  pprroodduuzziioonnee  

  

1100))  PPrreevveennzziioonnee  iinncceennddii                  
cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

1100..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallllee  nnoorrmmee  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  

1100..22    èè  ssooggggeettttoo  aallllee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  ee  llee  sstteessssee  ssoonnoo  rriissppeettttaattee  nneell  pprrooggeettttoo  

1100..33    pprreesseennttaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttaallii  ddaa  nnoonn  ccoonnsseennttiirree  ll’’iinntteeggrraallee  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  rreeggoollee  tteeccnniicchhee  ddii  

pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  ee  ppeerrttaannttoo    

1100..33..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ddeerrooggaa  

  

ee  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

1100..44    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommaannddoo  PPrroovviinncciiaallee  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  

FFuuooccoo  aaii  sseennssii  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  115511//22001111  

1100..55    èè  ssooggggeettttoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommaannddoo  PPrroovviinncciiaallee  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  

FFuuooccoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  33  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  115511//22001111  ee  ppeerrttaannttoo  

1100..55..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

  

1100..66    ccoossttiittuuiissccee  vvaarriiaannttee  ee  iill  ssoottttoossccrriittttoo  aasssseevveerraa  cchhee  llee  mmooddiiffiicchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  



vvaarriiaazziioonnee  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aannttiinncceennddiioo  ggiiàà  aapppprroovvaattii  ccoonn  ppaarreerree  ddeell  CCoommaannddoo  

PPrroovviinncciiaallee  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  ffuuooccoo  rriillaasscciiaattoo  ccoonn  pprroott..  ____________________________    iinn  ddaattaa    

||____||____||____||____||____||____||____||____||  

1111))  AAmmiiaannttoo                
  

cchhee  llee  ooppeerree  

1111..11    nnoonn  iinntteerreessssaannoo  ppaarrttii  ddii  eeddiiffiiccii  ccoonn  pprreesseennzzaa  ddii  ffiibbrree  ddii  aammiiaannttoo  

1111..11    iinntteerreessssaannoo  ppaarrttii  ddii  eeddiiffiiccii  ccoonn  pprreesseennzzaa  ddii  ffiibbrree  ddii  aammiiaannttoo  ee  cchhee  ppeerrttaannttoo  iill    ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo,,  

pprriimmaa  ddeellll''iinniizziioo  ddii  llaavvoorrii  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  oo  ddii  rriimmoozziioonnee  ddeellll''aammiiaannttoo  oo  ddii  mmaatteerriiaallii  ccoonntteenneennttii  

aammiiaannttoo  ddaa  eeddiiffiiccii,,  ssttrruuttttuurree,,  aappppaarreecccchhii  ee  iimmppiiaannttii,,  nnoonncchhéé  ddaaii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo,,  pprreeddiissppoonnee,,  

aaii  sseennssii  ddeeii  ccoommmmii  22  ee  55  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  225566  ddeell  dd..llggss..  nn..  8811//22000088,,  iill  PPiiaannoo  ddii  LLaavvoorroo  ddii  

ddeemmoolliizziioonnee  oo  rriimmoozziioonnee  ddeellll’’aammiiaannttoo    

1100..22..11    aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee  ddii  aasssseevveerraazziioonnee    

1100..22..22    ssaarràà  pprreesseennttaattoo  3300  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii  

  

1122))  CCoonnffoorrmmiittàà  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiaa    
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

1122..11    nnoonn  èè  aassssooggggeettttaattoo  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  

1122..22    èè  aassssooggggeettttaattoo  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  ee  

1122..22..11    nnoonn  ccoommppoorrttaa  vvaalluuttaazziioonnii  tteeccnniiccoo--ddiissccrreezziioonnaallii  ee  ppeerrttaannttoo  ssee  nnee  aauuttoocceerrttiiffiiccaa  llaa  

ccoonnffoorrmmiittàà  iinn  mmeerriittoo  aaii  rreeqquuiissiittii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  ddeeffiinniittii  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  llooccaallii  

1122..22..22    ccoommppoorrttaa  vvaalluuttaazziioonnii  tteeccnniiccoo--ddiissccrreezziioonnaallii  ee  ppeerrttaannttoo    

1122..22..22..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree  

iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriioo  

  

1133))  IInntteerrvveennttii  ssttrruuttttuurraallii  ee//oo  iinn  zzoonnaa  ssiissmmiiccaa    
  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

1133..11    nnoonn  pprreevveeddee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo  aarrmmaattoo,,  nnoorrmmaallee  ee  

pprreeccoommpprreessssoo  eedd  aa  ssttrruuttttuurraa  mmeettaalllliiccaa  

1133..22        pprreevveeddee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo  aarrmmaattoo,,  nnoorrmmaallee  ee  

pprreeccoommpprreessssoo  eedd  aa  ssttrruuttttuurraa  mmeettaalllliiccaa;;  ppeerrttaannttoo  

  ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aallllaa  ddeennuunncciiaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  6655  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

338800//22000011  

  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  tteeccnniiccaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ddeennuunncciiaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  6655  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

338800//22000011  ssaarràà  aalllleeggaattaa  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii  

ee  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

1133..33      nnoonn  pprreevveeddee  ooppeerree  ddaa  ddeennuunncciiaarree  oo  aauuttoorriizzzzaarree  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  9933  ee  9944  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

338800//22000011  oo  ddeellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

1133..44        pprreevveeddee  ooppeerree  cchhee  nnoonn  rriicchhiieeddoonnoo  iill    iill  ddeeppoossiittoo  ddeeii  ccaallccoollii  ssttrruuttttuurraallii  aall  SSUUEE,,  

ttrraattttaannddoossii  ddii  ooppeerree  mmiinnoorree  pprriivvaa  ddii  rriilleevvaannzzaa  ppeerr  llaa  ppuubbbblliiccaa  iinnccoolluummiittàà  ddii  ccuuii  aallllaa  

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  33  ggiiuuggnnoo  22001100,,  nn..  11330099,,  eelleennccoo::  

  ““AA11””  PPUUNNTTOO  __________________________  



  ““AA22””  PPUUNNTTOO  __________________________  

1133..55    LLee  ooppeerree  pprreevviissttee  rriicchhiieeddoonnoo  llaa  ddeennuunncciiaa  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9933  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011,,  ppeerr  ccuuii  llaa  

sstteessssaa  ssaarràà  ddeeppoossiittaattaa,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii  pprreessssoo  iill  ccoommppeetteennttee  UUffffiicciioo  pprroovviinncciiaallee,,  ppeerr  iill  

ttrraammiittee  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa    cciirrccoollaarree  rreeggiioonnaallee  AAOOOO__6644__0066//0077//22001100__6633662222;;  

1133..66    LLee  ooppeerree  pprreevviissttee  rriicchhiieeddoonnoo  llaa  ddeennuunncciiaa  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9944  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011,,  ppeerr  ccuuii  

llaa  sstteessssaa  ssaarràà  rriicchhiieessttaa,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii,,  pprreessssoo  iill  ccoommppeetteennttee  UUffffiicciioo  pprroovviinncciiaallee,,  ppeerr  

iill  ttrraammiittee  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa    cciirrccoollaarree  rreeggiioonnaallee  AAOOOO__6644__0066//0077//22001100__6633662222..  II  

llaavvoorrii  nnoonn  ppoottrraannnnoo  aavveerree  iinniizziioo  iinn  aasssseennzzaa  ddeellllaa  cciittaattaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

1133..77    LLee  ooppeerree  pprreevviissttee  rriicchhiieeddoonnoo  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..9900  dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

((ssoopprraaeelleevvaazziioonnii))  ppeerr  ccuuii  llaa  sstteessssaa  ssaarràà  rriicchhiieessttaa,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii,,  pprreessssoo  iill  

ccoommppeetteennttee  UUffffiicciioo  pprroovviinncciiaallee,,  ppeerr  iill  ttrraammiittee  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa    cciirrccoollaarree  

rreeggiioonnaallee  AAOOOO__6644__0066//0077//22001100__6633662222..  II  llaavvoorrii  nnoonn  ppoottrraannnnoo  aavveerree  iinniizziioo  iinn  aasssseennzzaa  ddeellllaa  

cciittaattaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

1133..88    LLee  ooppeerree  pprreevviissttee,,  nneell  ccaassoo  ddii  rriicchhiieessttaa  ddeell  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  iinn  ssaannaattoorriiaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3366  

dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  rriicchhiieeddoonnoo  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  6688  aa  7766  

oovvvveerroo  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  9966  aa  110033  dd..PP..RR..  nn..338800//22000011,,  ppeerrttaannttoo,,  iill  ttiittoolloo  aabbiilliittaattiivvoo  ppoottrràà  

eesssseerree  rriillaasscciiaattoo  ssoolloo  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  pprreessccrriittttaa..  

  

1144))  QQuuaalliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeeii  tteerrrreennii    

  

cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  qquuaalliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeeii  tteerrrreennii,,  

  

1144..11    nnoonn  rriicchhiieeddee  iinnddaaggiinnii  aammbbiieennttaallii  pprreevveennttiivvee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  ffiinnoorraa  ssvvoollttee  ssuullll’’aarreeaa  

iinntteerreessssaattaa  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo  

1144..22    aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  pprreevveennttiivvee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  eeffffeettttuuaattee,,  nnoonn  nneecceessssiittaa  ddii  bboonniiffiiccaa,,  ppeerrttaannttoo    

1144..22..11    ssii  aalllleeggaannoo  ii  rriissuullttaattii  ddeellllee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  ddeeii  tteerrrreennii  

  



  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AAII  VVIINNCCOOLLII                

  

TTUUTTEELLAA  SSTTOORRIICCOO--AAMMBBIIEENNTTAALLEE                

  

1155))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aall  PPiiaannoo  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  TTeerrrriittoorriiaallee  RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  PPuugglliiaa      
  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  PPPPTTRR  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  nn..  117766  ddeell  1166  ffeebbbbrraaiioo  

22001155,,  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBUURRPP  nn..  4400  ddeell  2233..0033..22001155  

1155..11            nnoonn  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa    

1155..22    èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  mmaa  ll’’iinntteerrvveennttoo  nnoonn  rriicchhiieeddee  iill  rriillaasscciioo          

ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee//aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  

1155..33            èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  ee  ppeerrttaannttoo  

1155..33..11    èè  aassssooggggeettttaattoo  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  sseemmpplliiffiiccaattoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  

iinn  qquuaannttoo  ddii  lliieevvee  eennttiittàà,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  dd..PP..RR..  nn..  113399//22001100,,  ee  ppeerrttaannttoo  

1155..33..11..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  rreellaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  sseemmpplliiffiiccaattaa  ee  llaa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

ppaaeessaaggggiissttiiccaa  sseemmpplliiffiiccaattaa  

  

1155..33..22    èè  aassssooggggeettttaattoo  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  oorrddiinnaarriioo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ee  

ppeerrttaannttoo  

1155..33..33    ssii  aalllleeggaa  llaa  rreellaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  

  

1155..33..44    èè  aassssooggggeettttaattoo  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  

ppaaeessaaggggiissttiiccaa  

1155..33..11  ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddii  

ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa    

  

  

1166))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aa  ppaarreerree  ddeellllaa  SSoopprriinntteennddeennzzaa              

  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii,,  aaii  sseennssii  ddeell  PPaarrttee  IIII,,  TTiittoolloo  II,,  CCaappoo  II  ddeell  dd..llggss..  nn..  4422//22000044,,  

1166..11    nnoonn  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  

1166..22    èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  ee  ppeerrttaannttoo  

1166..22..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa    

  

1177))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aall  PPiiaannoo  ddii  RReeccuuppeerroo  ddeell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo                      
  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii  

1177..11          nnoonn  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  

1177..22    èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  ee  ppeerrttaannttoo  

  ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  



ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  

  

1188))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aall  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeeii  TTrraattttuurrii              
  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii  

1188..11    nnoonn  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  

1188..22    èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ttuutteellaa  ee  ppeerrttaannttoo  ssii  aatttteessttaa  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  

ppiiaannoo  

  

1199))  BBeennee  iinn  aarreeaa  pprrootteettttaa              

  

cchhee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  339944//11999911  ((LLeeggggee  qquuaaddrroo  ssuullllee  aarreeee  pprrootteettttee))  

ee  ddeellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee,,  

1199..11    nnoonn  rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  ttuutteellaattaa  

1199..22    rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  ttuutteellaattaa,,  mmaa  llee  ooppeerree  nnoonn  ccoommppoorrttaannoo  aalltteerraazziioonnee  ddeeii  lluuoogghhii  oo  ddeellll’’aassppeettttoo  

eesstteerriioorree  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  

1199..33    èè  ssoottttooppoossttoo  aallllee  rreellaattiivvee  ddiissppoossiizziioonnii  ee  ppeerrttaannttoo  

1199..33..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa    

  

  

  

  



  

TTUUTTEELLAA  EECCOOLLOOGGIICCAA            

  

2200))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aa  vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo            

  

cchhee,,  aaii  ffiinnii  ddeell  vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo,,  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  

2200..11    nnoonn  rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  vviinnccoollaattaa  ee  ssii  aalllleeggaa  ssttrraallcciioo  ccaarrttaa  iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa  

ee  IIGGMM  eessttrraattttaa  ddaall  ssiittoo  ddeellll’’AAddBB  PPuugglliiaa  ssoottttooppoossttaa  aa  ttuutteellaa  

2200..22    rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  aa  ppeerriiccoolloossiittàà  ddii  ffrraannaa  ee  ppeerrttaannttoo  

  ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree  AAddBB  PPuugglliiaa  

  

2200..33            rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  aa  ppeerriiccoolloossiittàà  iiddrraauulliiccaa  ee  ppeerrttaannttoo  

  ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree  AAddBB  PPuugglliiaa  

  

2200..44          ppuurr  nnoonn  rriiccaaddeennddoo  iinn  aarreeaa  vviinnccoollaattaa,,  èè  iinntteerreessssaattaa  ddaa  rreettiiccoolloo  AAddBB  nnoonn  

rriippoorrttaattoo  nneellllaa  ccaarrttaa  IIGGMM  mmaa  pprreesseennttee  nneellllaa  ccaarrttaa  iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa,,  ppeerrttaannttoo  aallllaa  

pprreesseennttee  èè  aalllleeggaattoo  ssttuuddiioo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  iinn  nn..  33  ccooppiiee,,  sseeccoonnddoo  ii  mmooddeellllii  ssttaannddaarrdd  ddeellllaa  

sstteessssaa  AA..dd..BB..,,  aa  ffiirrmmaa  ddii  uunn  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  ((aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  ssaarràà  vvaalluuttaattaa  

ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  eevveennttuuaallee  vveerriiffiiccaa,,  aallllaa  sstteessssaa  AA..dd..BB..))  

  

2200..55        ll’’iimmmmoobbiillee,,  ppuurr  nnoonn  rriiccaaddeennddoo  iinn  aarreeaa  vviinnccoollaattaa,,  èè  iinntteerreessssaattaa  ddaa  rreettiiccoolloo  AA..dd..BB..  

rriippoorrttaattoo  nneellllaa  ccaarrttaa  IIGGMM  ee  ppeerrttaannttoo  ssii  aalllleeggaa  ssttuuddiioo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  iiddrrooggeeoollooggiiccaa  iinn  nn..  33  

ccooppiiee  ppeerr  iill  qquuaallee,,  aa  ccuurraa  ddeell  CCoommuunnee,,  ssaarràà  aaccqquuiissiittoo  iill  ppaarreerree  ddeellll’’AA..dd..BB..  PPuugglliiaa..  

  

  

  

2211))  BBeennee  ssoottttooppoossttoo  aa  vviinnccoolloo  iiddrraauulliiccoo              

  

cchhee,,  aaii  ffiinnii  ddeell  vviinnccoolloo  iiddrraauulliiccoo,,  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  

2211..11    nnoonn  èè  ssoottttooppoossttaa  aa  ttuutteellaa  

2211..22    èè  ssoottttooppoossttaa  aa  ttuutteellaa  eedd  èè  nneecceessssaarriioo  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  111155  ddeell  dd..llggss..  nn..  115522//22000066  ee  aall  rr..dd..  552233//11990044,,  ppeerrttaannttoo  

2211..22..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

  



2222))  ZZoonnaa  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ““NNaattuurraa  22000000""                  
  

cchhee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  zzoonnaa  ssppeecciiaallee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  rreettee  ““NNaattuurraa  22000000””  ((dd..PP..RR..  nn..  

335577//11999977ee  dd..PP..RR..  nn..  112200//22000033))  ll’’  iinntteerrvveennttoo  

2255..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aa  VVaalluuttaazziioonnee  dd’’iinncciiddeennzzaa  ((VVIINNCCAA))  

2255..22    èè  ssooggggeettttoo  aa  VVaalluuttaazziioonnee  dd’’iinncciiddeennzzaa  ((VVIINNCCAA)),,    ppeerrttaannttoo  

2255..22..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo    

  

2233))  FFaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  cciimmiitteerriiaallee                    

  

cchhee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  cciimmiitteerriiaallee  ((aarrttiiccoolloo  333388,,  tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssaanniittaarriiee  11226655//11993344))  

2233..11    ll’’iinntteerrvveennttoo  nnoonn  rriiccaaddee  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  

2233..22    ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  eedd  èè  ccoonnsseennttiittoo  

2233..33    ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  iinn  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  cciimmiitteerriiaallee  ee  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo,,  ppeerrttaannttoo    

2233..33..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ddeerrooggaa  

  

2244))  AArreeee  aa  rriisscchhiioo  ddii  iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee                  
  

cchhee  iinn  mmeerriittoo  aallllee  aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  dd’’iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee  ((dd..  llggss  nn..  333344//11999999  ee  dd..mm..  99  mmaaggggiioo  22000011))::  

2244..11    nneell  ccoommuunnee  nnoonn  èè  pprreesseennttee  uunn’’aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  dd’’iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee  

2244..22    nneell  ccoommuunnee  èè  pprreesseennttee  uunn’’aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  dd’’iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee  llaa  rreellaattiivvaa  ““aarreeaa  ddii  

ddaannnnoo””  èè  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoommuunnaallee  

2244..22..11    ll’’iinntteerrvveennttoo  nnoonn  rriiccaaddee  nneellll’’aarreeaa  ddii  ddaannnnoo  

2244..22..22    ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  iinn  aarreeaa  ddii  ddaannnnoo,,  ppeerrttaannttoo  

2244..22..22..11    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

ddaall  CCoommiittaattoo  TTeeccnniiccoo  RReeggiioonnaallee  

2244..33    nneell  ccoommuunnee  èè  pprreesseennttee  uunn’’aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  dd’’iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee  ee  llaa  rreellaattiivvaa  ““aarreeaa  ddii  

ddaannnnoo””  nnoonn  èè  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  ppeerrttaannttoo    

2244..33..11    ssii  aalllleeggaa  sseemmpprree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaall  

CCoommiittaattoo  TTeeccnniiccoo  RReeggiioonnaallee  



2255))  SSmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  AAccqquuee  ddii  PPrriimmaa  PPiiooggggiiaa    

cchhee,,  iinn  bbaassee  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  dd..  llggss..  nn..  115522//22000066  ee  aall  PPiiaannoo  ddii  TTuutteellaa  ddeellllee  AAccqquuee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  

aapppprroovvaattoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa,,  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  nn..  223300  ddeell  2200//1100//22000099  ll’’  iinntteerrvveennttoo  

2255..11    nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  cciittaattaa  

2255..22    èè  ssooggggeettttoo  ppeerrttaannttoo  

2255..22..22    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddaa  

ppaarrttee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  

  

2255..22..33    llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  rriigguuaarrddaannttii  ssuuppeerrffiiccii  ddeeii  ppiiaazzzzaallii  ee  ccooppeerrttuurree  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  ddaa  

ssmmaallttiirree  <<  22000000  mmqq  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  aallllaa  PPrroovviinncciiaa  ccoonn  pprroott..  ____________________________  iinn  

ddaattaa    ||____||____||____||____||____||____||____||____||  

  

2266))  AAllttrrii  vviinnccoollii  ddii  ttuutteellaa  eeccoollooggiiccaa    

  

cchhee  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  rriissuullttaa  aassssooggggeettttaattaa  aaii  sseegguueennttii  vviinnccoollii::  

2266..11    ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  ddeeppuurraattoorrii  ((ppuunnttoo  11..22,,  aalllleeggaattoo  44  ddeellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  44  ffeebbbbrraaiioo  11997777  ddeell  

CCoommiittaattoo  ddeeii  MMiinniissttrrii  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellllee  aaccqquuee))  

2266..22    AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))    ____________________________________________________  

  

IInn  ccaassoo  ddii  aarreeaa  aassssooggggeettttaattoo  aadd  uunnoo  oo  ppiiùù  ddeeii  ssoopprraacciittaattii  vviinnccoollii    

2266..((11--22))..11    ssii  aalllleeggaannoo  llee  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  ii  

rreellaattiivvii  vviinnccoollii  

2266..((11--22))..22    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeeii  rreellaattiivvii  aattttii  ddii  

aasssseennssoo  

((ll’’ooppzziioonnee  èè  rriippeettiibbiillee  iinn  bbaassee  aall  nnuummeerroo  ddii  vviinnccoollii  cchhee  iinnssiissttoonnoo  

ssuullll’’aarreeaa//iimmmmoobbiillee))  

  

  



  

TTUUTTEELLAA  FFUUNNZZIIOONNAALLEE            

  

2277))  VViinnccoollii  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  ccooeerreennttee  uussoo  ddeell  ssuuoolloo  ee  ll’’eeffffiicciieennzzaa  tteeccnniiccaa  ddeellllee  

iinnffrraassttrruuttttuurree              
  

cchhee  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  rriissuullttaa  aassssooggggeettttaattaa  aaii  sseegguueennttii  vviinnccoollii::  

2277..11    ssttrraaddaallee  ((dd..mm..  nn..  11440044//11996688,,  dd..PP..RR..  nn..  449955//9922))  ((ssppeecciiffiiccaarree))    ____________________________________________________  

2277..22    ffeerrrroovviiaarriioo  ((dd..PP..RR..  nn..  775533//11998800))  

2277..33    eelleettttrrooddoottttoo  ((dd..PP..CC..MM..  2233  aapprriillee  11999922))  

2277..44    ggaassddoottttoo  ((dd..mm..  2244  nnoovveemmbbrree  11998844))  

2277..55    mmiilliittaarree  ((dd..llggss..  nn..  6666//22001100))  

2277..66    aaeerrooppoorrttuuaallee  ((ppiiaannoo  ddii  rriisscchhiioo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  770077  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  ssppeecciiffiicchhee  

tteeccnniicchhee  EENNAACC))  

2277..77    AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))    ____________________________________________________  

IInn  ccaassoo  ddii  aarreeaa  aassssooggggeettttaattoo  aadd  uunnoo  oo  ppiiùù  ddeeii  ssoopprraacciittaattii  vviinnccoollii    

2277..((11--77))..11    ssii  aalllleeggaannoo  llee  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  ii  

rreellaattiivvii  vviinnccoollii  

2277..((11--77))..22    ssii  aalllleeggaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeeii  rreellaattiivvii  aattttii  ddii  

aasssseennssoo  

((ll’’ooppzziioonnee  èè  rriippeettiibbiillee  iinn  bbaassee  aall  nnuummeerroo  ddii  vviinnccoollii  cchhee  iinnssiissttoonnoo  

ssuullll’’aarreeaa//iimmmmoobbiillee))  

  



  

AASSSSEEVVEERRAAZZIIOONNEE                    

TTuuttttoo  cciiòò  pprreemmeessssoo,,  iill  ssoottttoossccrriittttoo  tteeccnniiccoo,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  ppeerrssoonnaa  eesseerrcceennttee  uunn  sseerrvviizziioo  ddii  ppuubbbblliiccaa  nneecceessssiittàà  aaii  

sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..335599  ee  448811  ddeell  CCooddiiccee  PPeennaallee,,    eessppeerriittii  ii  nneecceessssaarrii  aacccceerrttaammeennttii  ddii  ccaarraatttteerree  uurrbbaanniissttiiccoo,,  

eeddiilliizziioo,,  ssttaattiiccoo,,  iiggiieenniiccoo  eedd  aa  sseegguuiittoo  ddeell  ssoopprraalllluuooggoo,,  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ppeennaalliittàà  pprreevviissttee  iinn  ccaassoo  ddii  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii  oo  cchhee  aaffffeerrmmaannoo  ffaattttii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aall  vveerroo,,  

  

AASSSSEEVVEERRAA  
  

llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellllee  ooppeerree  ssoopprraa  iinnddiiccaattee,,  ccoommppiiuuttaammeennttee  ddeessccrriittttee  nneeggllii  eellaabboorraattii  pprrooggeettttuuaallii,,  aaggllii  ssttrruummeennttii  

uurrbbaanniissttiiccii  aapppprroovvaattii  ee  nnoonn  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  qquueellllii  aaddoottttaattii,,  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  aall  RReeggoollaammeennttoo  EEddiilliizziioo  CCoommuunnaallee,,  

aall  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa,,  nnoonncchhéé  aall  CCooddiiccee  CCiivviillee  ee  aasssseevveerraa  cchhee  llee  sstteessssee  rriissppeettttaannoo  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  

iiggiieenniiccoo//ssaanniittaarriiee  ee  llee  aallttrree  nnoorrmmee  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  uurrbbaanniissttiiccaa,,  eeddiilliizziiaa,,  ee  qquuaannttoo  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa,,  ccoommee  

ssoopprraa  rriicchhiiaammaattoo..  

  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ddiicchhiiaarraa  iinnoollttrree  cchhee  ll’’aalllleeggaattoo  pprrooggeettttoo  èè  ccoommppiillaattoo  iinn  ppiieennaa  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  ee  ddeeii  

vviiggeennttii  rreeggoollaammeennttii  ccoommuunnaallii,,  nneeii  rriigguuaarrddii  ppuurree  ddeellllee  pprroopprriieettàà  ccoonnffiinnaannttii  eesssseennddoo  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  iill  

ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  nnoonn  ccoommppoorrttaa  lliimmiittaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeeii  tteerrzzii..  

  

  

  

DDaattaa  ee  lluuooggoo                iill  pprrooggeettttiissttaa  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  ((AARRTT..  1133  ddeell  dd..llggss..  nn..  119966//22000033))  

  

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133  ddeell  ccooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssii  ffoorrnniissccoonnoo  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

FFiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo::  II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddiicchhiiaarraattii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ddaaggllii  uuffffiiccii  nneellll’’aabbiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  qquuaallee  llaa  pprreesseennttee  

ddiicchhiiaarraazziioonnee  vviieennee  rreessaa..  

MMooddaalliittàà::  IIll  ttrraattttaammeennttoo  aavvvveerrrràà  ssiiaa  ccoonn  ssttrruummeennttii  ccaarrttaacceeii  ssiiaa  ssuu  ssuuppppoorrttii  iinnffoorrmmaattiiccii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  uuffffiiccii..  

AAmmbbiittoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee::  II  ddaattii  vveerrrraannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aa  tteerrzzii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  ll..  nn..  224411//11999900,,  oovvee  aapppplliiccaabbiillee,,  ee  iinn  ccaassoo  ddii  vveerriiffiicchhee  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  7711  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  444455//22000000..  

DDiirriittttii::  IIll  ssoottttoossccrriittttoorree  ppuuòò  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  eesseerrcciittaarree  ii  ddiirriittttii  ddii  aacccceessssoo,,  rreettttiiffiiccaa,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  ddaattii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  

77  ddeell  dd..llggss..  nn..  119966//22000033  rriivvoollggeennddoo  llee  rriicchhiieessttee  aall  SSUUAAPP//SSUUEE..  

  

TTiittoollaarree::  SSUUAAPP//SSUUEE  ddii  ____________________________  



  

QQUUAADDRROO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  GGIIÀÀ  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE  EE  

AALLLLEEGGAATTAA                                                                                                                                                
  

IIll  ttiittoollaarree  aalllleeggaa,,  qquuaallee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee  ddeellllaa  pprreesseennttee  rriicchhiieessttaa  ddii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree,,  llaa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattaa::  

AAttttii  iinn  

ppoosssseessssoo  

ddeell  CCoommuunnee  

ee  ddii  aallttrree  

aammmm..nnii  

AAttttii  

aalllleeggaattii  

  
DDeennoommiinnaazziioonnee  aalllleeggaattoo  

QQuuaaddrroo  

iinnffoorrmmaattiivvoo  

ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  

CCaassii  iinn  ccuuii  èè  pprreevviissttoo  

ll’’aalllleeggaattoo  

    SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  --  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorriioo  

    
RRiicceevvuuttaa  ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  

sseeggrreetteerriiaa  
--  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorriioo  

    
CCooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell//ii  

ttiittoollaarree//ii  
--  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorriioo  

    PPllaanniimmeettrriiaa  ccaattaassttaallee  oorriiggiinnaallee  

ff))  

  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  ssuu  

uunn  iimmmmoobbiillee  pprreeeessiisstteennttee  

aall  11994422  oo  aall  11996677  

    AAttttoo  ddii  aasssseerrvviimmeennttoo    
SSee  ll’’aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  èè  

ssttaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  

aasssseerrvviittaa  

    AAttttoo  nnoottaarriillee  
SSee  llaa  vvoolluummeettrriiaa  rreessiidduuaa  

èè  ssttaattaa  ppaarrzziiaallmmeennttee  

aalliieennaattaa  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  tteeccnniiccaa  nneecceessssaarriiaa  

aallllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  

ccoossttrruuzziioonnee  

gg))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  

rreeaalliizzzzaarree  èè  aa  ttiittoolloo  

oonneerroossoo  ee  ssii  rriicchhiieeddee  aalllloo  

SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  ddii  

eeffffeettttuuaarree  iill  ccaallccoolloo  ddeell  

ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  

    
PPrroossppeettttoo  ddii  ccaallccoolloo  pprreevveennttiivvoo  ddeell  

ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  

rreeaalliizzzzaarree  èè  aa  ttiittoolloo  

oonneerroossoo  eedd  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  

ddii  ccoossttrruuzziioonnee  èè  ccaallccoollaattoo  

ddaall  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  

    
PPrrooppoossttaa  ddii  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  

rreeaalliizzzzaarree  èè  aa  ttiittoolloo  

oonneerroossoo  ee  vviieennee  rriicchhiieessttoo  

lloo  ssccoommppuuttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

    

EEssttrreemmii  ddeell  ccooddiiccee  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddeellllaa  

mmaarrccaa  ddaa  bboolllloo  ee  ssccaannssiioonnee  ddeellllaa  

sstteessssaa,,  aannnnuullllaattaa  mmeeddiiaannttee  llaa  ddaattaa,,  

oovvvveerroo  aallttrree  mmooddaalliittàà  ddii  aassssoollvviimmeennttoo,,  

aanncchhee  vviirrttuuaallee,,  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo  

--  

SSee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

pprreesseennttaattaa  èè  rreellaattiivvaa  aa  

pprroocceeddiimmeennttii  ddaa  aavvvviiaarree  

aa  ccuurraa  ddeelllloo  ssppoorrtteelllloo  

uunniiccoo..  

    
DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aasssseennssoo  ddeeii  tteerrzzii  

ttiittoollaarrii  ddii  aallttrrii  ddiirriittttii  rreeaallii  oo  oobbbblliiggaattoorrii  
bb))  

SSee  nnoonn  ssii  hhaa  ttiittoollaarriittàà  

eesscclluussiivvaa  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  

ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  

    
CCooppiiaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  dd’’iiddeennttiittàà  ddeeii  

ccoommpprroopprriieettaarrii  
dd))  

SSee  ggllii  eevveennttuuaallii  

ccoommpprroopprriieettaarrii  

ddeellll’’iimmmmoobbiillee  hhaannnnoo  

ssoottttoossccrriittttoo  ggllii  eellaabboorraattii  

aalllleeggaattii  



    MMooddeelllloo  IISSTTAATT  --  

PPeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ee  ddii  

aammpplliiaammeennttoo  ddii  vvoolluummee  ddii  

ffaabbbbrriiccaattii  eessiisstteennttii  ((aarrtt..  77  

DD..LLggss..  nn..  332222//11998899))  

    RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDII  AASSSSEEVVEERRAAZZIIOONNEE  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorriioo  

    
EEllaabboorraattii  ggrraaffiiccii  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo,,  ddii  

pprrooggeettttoo  ee  ccoommppaarraattiivvii  
--  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorrii  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeelllloo  ssttaattoo  

ddii  ffaattttoo  ((**))  
--  SSeemmpprree  oobbbblliiggaattoorriiaa  

    
EEllaabboorraattii  rreellaattiivvii  aall  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  

bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

55))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  èè  ssooggggeettttoo  

aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeellll’’aarrtt..  

8822  ee  sseegguueennttii  ((eeddiiffiiccii  

pprriivvaattii  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo))  

oovvvveerroo  ddeeggllii  aarrtttt..  7777  ee  

sseegguueennttii  ((nnuuoovvaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ee  

rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  iinntteerrii  

eeddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii))  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

    
RRiicchhiieessttaa  ddii  ddeerrooggaa  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ppeerr  

ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  

aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

    PPrrooggeettttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  66))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ccoommppoorrttaa  

iinnssttaallllaazziioonnee,,  

ttrraassffoorrmmaazziioonnee  oo  

aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  

tteeccnnoollooggiiccii,,  aaii  sseennssii  ddeell  

dd..mm..  nn..  3377//22000088  

    

RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ssuuii  ccoonnssuummii  

eenneerrggeettiiccii  ((ppuuòò  eesssseerree  ttrraassmmeessssaa  iinn  

aalllleeggaattoo  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  

llaavvoorrii))  

77))  

SSee  iinntteerrvveennttoo  èè  ssooggggeettttoo  

aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  dd..llggss..  

nn..  119922//22000055  ee//oo  ddeell  dd..llggss..  

nn..  2288//22001111  

    DDooccuummeennttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aaccuussttiiccoo  

88))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriieennttrraa  

nneellll’’aammbbiittoo  ddii  

aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  88,,  

ccoommmmii  22  ee  44,,  ddeellllaa  ll..  nn..  

444477//11999955,,  iinntteeggrraattoo  ccoonn  iill  

ccoonntteennuuttoo  ddeellll’’aarrtt..  44  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  222277//22001111..    

    
VVaalluuttaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ddii  cclliimmaa  

aaccuussttiiccoo  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriieennttrraa  

nneellll’’aammbbiittoo  ddii  

aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  88,,  

ccoommmmaa  33,,  ddeellllaa  ll..  nn..  

444477//11999955..  

    
AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  

  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriigguuaarrddaa  

nnuuoovvii  iinnsseeddiiaammeennttii  

rreessiiddeennzziiaallii  pprroossssiimmii  aallllee  

ooppeerree  ssooggggeettttee  aa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  

iimmppaattttoo  aaccuussttiiccoo,,  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  22,,  LL..  

NN..444477//9955,,  iinn  CCoommuunnee  cchhee  

aabbbbiiaa  aapppprroovvaattoo  llaa  

ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  aaccuussttiiccaa,,  

mmaa  rriissppeettttaannoo  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  

pprrootteezziioonnee  aaccuussttiiccaa::  aarrtt..  

88,,  ccoommmmaa  33--bbiiss,,  ddeellllaa  LL..  



NN..  444477//11999955  

    DDiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  rriieennttrraa  

nneellllee  aattttiivviittàà  ““aa  bbaassssaa  

rruummoorroossiittàà””,,  ddii  ccuuii  

aallll’’aalllleeggaattoo  BB  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

222277  ddeell  22001111,,  cchhee  

uuttiilliizzzzaannoo  iimmppiiaannttii  ddii  

ddiiffffuussiioonnee  ssoonnoorraa  oovvvveerroo  

ssvvoollggoonnoo  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

eedd  eevveennttii  ccoonn  ddiiffffuussiioonnee  

ddii  mmuussiiccaa  oo  uuttiilliizzzzoo  ddii  

ssttrruummeennttii  mmuussiiccaallii,,  mmaa  

rriissppeettttaannoo  ii  lliimmiittii  ddii  

rruummoorree  iinnddiivviidduuaattii  ddaall  

dd..PP..CC..MM..  nn..  1144//1111//9977  

((aassssoolluuttii  ee  ddiiffffeerreennzziiaallii))::  

aarrtt..44,,  ccoommmmaa  11,,  ddPPRR  

222277//22001111;;  

  

oovvvveerroo  ssee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

nnoonn  rriieennttrraa  nneellllee  aattttiivviittàà  

““aa  bbaassssaa  rruummoorroossiittàà””,,  ddii  

ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  BB  ddeell  DDPPRR  

222277  ddeell  22001111,,  ee  rriissppeettttaa  ii  

lliimmiittii  ddii  rruummoorree  iinnddiivviidduuaattii  

ddaall  dd..PP..CC..MM..  nn..  1144//1111//9977  

((aassssoolluuttii  ee  ddiiffffeerreennzziiaallii))::  

aarrtt..44,,  ccoommmmaa  22,,  ddPPRR  

222277//22001111  

    

PPrroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  VVIIAA  oo  AAIIAA,,  

ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll’’aasssseennssoo  aall  PPiiaannoo  ddii  

UUttiilliizzzzoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo,,  rriillaasscciiaattoo  

ddaa  ____________________________________  

99))  

SSee  ooppeerree  ssooggggeettttee  aa  VVIIAA  

oo  AAIIAA  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  llaa  

pprroodduuzziioonnee  ddii  tteerrrree  ee  

rrooccccee  ddaa  ssccaavvoo  

ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  

ssoottttoopprrooddoottttii,,  ee  ccoonn  

vvoolluummii  mmaaggggiioorrii  ddii  66000000  

mmcc,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  118844--

bbiiss,,  ccoommmmaa  22--bbiiss,,  dd..llggss  nn..  

115522//22000066  ee  ddeell  dd..mm..  nn..  

116611//22001122  ((ee  llaa  VVIIAA  oo  AAIIAA  

nnoonn  hhaa  aassssuunnttoo  iill  vvaalloorree  ee  

ggllii  eeffffeettttii  ddii  ttiittoolloo  eeddiilliizziioo)),,  

  
  

BBiillaanncciioo  ddii  pprroodduuzziioonnee  mmaatteerriiaallii  ddaa  

ssccaavvoo  
AAii  sseennssii  ddeell  RRRR  nn..66//22000066  

    
AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ttiittoollaarree  rreessaa  

aallll’’AARRPPAA  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  22  ddeellll’’aarrtt..  

4411--bbiiss  DD..LL..  nn..  6699  ddeell  22001133  

SSee  ooppeerree  nnoonn  ssooggggeettttee  aa  

VVIIAA  oo  AAIIAA,,  oo  ccoonn  vvoolluummii  

iinnffeerriioorrii  oo  uugguuaallii  aa  66000000  

mmcc,,  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  llaa  

pprroodduuzziioonnee  ddii  tteerrrree  ee  

rrooccccee  ddaa  ssccaavvoo  

ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  

ssoottttoopprrooddoottttii,,  aaii  sseennssii  ddeell  

ccoommmmaa  11  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  4411--



bbiiss  dd..ll..  nn..  6699//22001133  

    
AAuuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ssuull  rriiuuttiilliizzzzoo  nneelllloo  

sstteessssoo  lluuooggoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  

SSee  llee  ooppeerree  ccoommppoorrttaannoo  

llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  

ddaa  ssccaavvoo  cchhee  ssaarraannnnoo  

rriiuuttiilliizzzzaattii  nneelllloo  sstteessssoo  

lluuooggoo  ddii  pprroodduuzziioonnee  aarrtt..  

118855,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  cc)),,  

dd..llggss..  nn..  115522//22000066  

    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  llaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  

VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo  

  
1100))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  èè  ssooggggeettttoo  

aa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  

ccoonnffoorrmmiittàà  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  33  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

115511//22001111      

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  

aallll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ddeerrooggaa  aallll’’iinntteeggrraallee  

oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  rreeggoollee  tteeccnniicchhee  ddii  

pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  ppiiaannoo  ddii  

llaavvoorroo  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  oo  rriimmoozziioonnee  

ddeellll’’aammiiaannttoo  
1111))  

SSee  llee  ooppeerree  iinntteerreessssaannoo  

ppaarrttii  ddii  eeddiiffiiccii  ccoonn  

pprreesseennzzaa  ddii  ffiibbrree  ddii  

aammiiaannttoo  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriioo  
1122))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ccoommppoorrttaa  

vvaalluuttaazziioonnii  tteeccnniiccoo--

ddiissccrreezziioonnaallii  ssuullllaa  

ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee  

iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  

    
DDeennuunncciiaa  ddeeii  llaavvoorrii  

((ppuuòò  eesssseerree  ttrraassmmeessssaa  iinn  aalllleeggaattoo  

aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii))  

1133))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  pprreevveeddee  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  iinn  

ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo  

aarrmmaattoo,,  nnoorrmmaallee  ee  

pprreeccoommpprreessssoo  eedd  aa  

ssttrruuttttuurraa  mmeettaalllliiccaa    ddaa  

ddeennuunncciiaarree  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  6655  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  

338800//22000011  

    
DDeennuunncciiaa  ddeeii  llaavvoorrii  iinn  zzoonnaa  ssiissmmiiccaa  

((ppuuòò  eesssseerree  ttrraassmmeessssaa  iinn  aalllleeggaattoo  

aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  pprreevveeddee  

ooppeerree  ddaa  ddeennuunncciiaarree  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  9933  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssiissmmiiccaa  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  pprreevveeddee  

ooppeerree  ddaa  aauuttoorriizzzzaarree  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  9944  ddeell  

dd..PP..RR..  nn..  338800//22000011  

    
RRiissuullttaattii  ddeellllee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  ssuullllaa  

qquuaalliittàà  ddeeii  tteerrrreennii  
1144))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriicchhiieeddee  

iinnddaaggiinnii  aammbbiieennttaallii  

pprreevveennttiivvee  ssuullllaa  qquuaalliittàà  

ddeeii  tteerrrreennii  

    
RReellaazziioonnee  ggeeoollooggiiccaa//ggeeootteeccnniiccaa  

((ppuuòò  eesssseerree  ttrraassmmeessssaa  iinn  aalllleeggaattoo  

aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii))  
--  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ccoommppoorrttaa  

ooppeerree  eelleennccaattee  nneellllee  NNTTCC  

1144//0011//22000088  ppeerr  ccuuii  èè  

nneecceessssaarriiaa  llaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  ggeeootteeccnniiccaa    

  

  

  



    VVIINNCCOOLLII      

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellllaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

ppaaeessaaggggiissttiiccaa  

1155))  

  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  

iinn  zzoonnaa  ssoottttooppoossttaa  aa  

ttuutteellaa  ee  aalltteerraa  ii  lluuoogghhii  

oo  ll’’aassppeettttoo  eesstteerriioorree  

ddeeggllii  eeddiiffiiccii  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee//aacccceerrttaammeennttoo  

ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  èè  ssoottttooppoossttoo  

aa  ttuutteellaa  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  

aall  PPPPTTRR  

    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  

ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee//ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  

ddeellll’’aauuttoorriittàà  pprreeppoossttaa  aall  vviinnccoolloo    

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  èè  ssoottttooppoossttoo  

aa  ttuutteellaa    

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  ddaa  ppaarrttee  

ddeellllaa  SSoopprriinntteennddeennzzaa  
1166))  

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  èè  ssoottttooppoossttoo  

aa  ttuutteellaa  aaii  sseennssii  ddeell  

TTiittoolloo  II,,  CCaappoo  II,,  PPaarrttee  IIII  

ddeell  dd..llggss..  nn..  4422//22000044  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  aall  PPiiaannoo  ddii  

RReeccuuppeerroo  ddeell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  
1177))  

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  rriiccaaddee  iinn  

aarreeaa  ttuutteellaattaa  ddaall  PPiiaannoo  

ddii  RReeccuuppeerroo  ddeell  CCeennttrroo  

SSttoorriiccoo  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  aall  PPiiaannoo  

CCoommuunnaallee  ddeeii  TTrraattttuurrii    
1188))  

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  rriiccaaddee  iinn  

aarreeaa  ttuutteellaattaa  ddaall  PPiiaannoo  

CCoommuunnaallee  ddeeii  TTrraattttuurrii  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeell  ppaarreerree//nnuullllaa  oossttaa  ddeellll’’eennttee  

ccoommppeetteennttee  ppeerr  bbeennee  iinn  aarreeaa  pprrootteettttaa  
1199))  

SSee  ll’’iimmmmoobbiillee  ooggggeettttoo  

ddeeii  llaavvoorrii  rriiccaaddee  iinn  

aarreeaa  ttuutteellaattaa  ee  llee  ooppeerree  

ccoommppoorrttaannoo  

aalltteerraazziioonnee  ddeeii  lluuoogghhii  

aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  

339944//11999911  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  

vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  
2200))  

SSee  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  

iinntteerrvveennttoo  èè  ssoottttooppoossttaa  

aa  ttuutteellaa  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  6611  ddeell  

dd..llggss..  nn..  115522//22000066  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  

vviinnccoolloo  iiddrraauulliiccoo  
2211))  

SSee  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  

iinntteerrvveennttoo  èè  ssoottttooppoossttaa  

aa  ttuutteellaa  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  111155  ddeell  

dd..llggss..  nn..  115522//22000066  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  

aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  iinn  zzoonnaa  

ssppeecciiaallee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  
2222))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  èè  

ssooggggeettttoo  aa  vvaalluuttaazziioonnee  

dd’’iinncciiddeennzzaa  nneellllee  zzoonnee  

aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  rreettee  

““NNaattuurraa  22000000””  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  llaa  

rriicchhiieessttaa  ddii  ddeerrooggaa  aallllaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  

cciimmiitteerriiaallee  
2233))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  

nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  

cciimmiitteerriiaallee  ee  nnoonn  èè  

ccoonnsseennttiittoo  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  333388  ddeell  

tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  

ssaanniittaarriiee  11226655//11993344  



    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

CCoommiittaattoo  TTeeccnniiccoo  RReeggiioonnaallee  ppeerr  

iinntteerrvveennttii  iinn  aarreeaa  ddii  ddaannnnoo  ddaa  iinncciiddeennttee  

rriilleevvaannttee  

2244))  
SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriiccaaddee  

iinn  aarreeaa  aa  rriisscchhiioo  

dd’’iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee  

    
DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

rriicchhiieessttaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee    

2255))  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriigguuaarrddaa  

ssuuppeerrffiiccii  ddeeii  ppiiaazzzzaallii  ee  

ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  

iinnffeerriioorrii  aa  22000000  mmqq  

    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  

PPrroovviinncciiaa  

  

SSee  ll’’iinntteerrvveennttoo  rriigguuaarrddaa  

ssuuppeerrffiiccii  ddeeii  ppiiaazzzzaallii  ee  

ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  

ssuuppeerriioorrii  aa  22000000  mmqq  

    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddii  aattttii  ddii  aasssseennssoo  rreellaattiivvii  aadd  aallttrrii  

vviinnccoollii  ddii  ttuutteellaa  eeccoollooggiiccaa  ((ssppeecciiffiiccaarree  ii  

vviinnccoollii  iinn  ooggggeettttoo))  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

2266))  
((aadd  eess..  ssee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

rriiccaaddee  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  

rriissppeettttoo  ddeeii  ddeeppuurraattoorrii))  

    

DDooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddii  aattttii  ddii  aasssseennssoo  rreellaattiivvii  aaii  

vviinnccoollii  ddii  ttuutteellaa  ffuunnzziioonnaallee  ((ssppeecciiffiiccaarree  ii  

vviinnccoollii  iinn  ooggggeettttoo))  

  

____________________________________________________________  

2277))  

((aadd  eess..  ssee  ll’’iinntteerrvveennttoo  

rriiccaaddee  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  

rriissppeettttoo  ssttrraaddaallee,,  

ffeerrrroovviiaarriioo,,  ddii  

eelleettttrrooddoottttoo,,  ggaassddoottttoo,,  

mmiilliittaarree,,  eecccc..))  

  

  

  

  

DDaattaa  ee  lluuooggoo                llaa  ddiicchhiiaarraannttee  

  

  

                  

  

  

    

  


