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PPRREEMMEESSSSAA  

LLaa  ssiigg..rraa  CCAAVVAALLLLOO  AAddrriiaannaa,,  nnaattaa  aa  TToorrrriicceellllaa  iill  2288  mmaaggggiioo  11997700,,  ee  rreessiiddeennttee  iinn  vviiaa  DDaannuubbiioo  BBlluu  nn..  4466,,  

CC..FF..  CCVVLL  DDRRNN  7700EE6688  LL229944JJ,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  pprroopprriieettaarriiaa  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii  ssiittii  iinn  TTrruulllloo  ddii  MMaarree  --  ffrraazziioonnee  ddii  

TToorrrriicceellllaa  ((TTAA))  --  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  nneell  NN..CC..EE..UU..  aall  ffoogglliioo  ddii  mmaappppaa  nn..  2222  ppaarrttiicceellllaa  nn..  884422,,  ee  nneell  NN..CC..TT..  aall  

ffoogglliioo  ddii  mmaappppaa  nn..  2222  ppaarrttiicceellllee  22221199,,  220055,,  22115533,,  iinntteennddee  aavvaannzzaarree  aallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  

uunnaa  pprrooppoossttaa  ddii  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll''aalllleeggaattoo  pprrooggeettttoo,,  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  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,,  aavveennddoo  ggiiàà  pprrooppoossttoo  lloo  sstteessssoo  pprroocceeddiimmeennttoo  

aapppprroovvaattiivvoo  mmeeddiiaannttee  iissttaannzzaa  ddeell  2211//1111//22001144  pprroott..  99772222//22001144,,  llaa  qquuaallee  ssii  iinntteennddee  aannnnuullllaattaa  ddii  ffaattttoo  

ddaallllaa  pprroopprriieettaarriiaa,,  iinn  qquuaannttoo  iill  rriiffeerriimmeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ccooll  qquuaallee  ssii  vvoolleevvaa  pprroocceeddeerree  èè  ssttaattoo  

ssuurrccllaassssaattoo  ddaall  ssuu  rriicchhiiaammaattoo  DD..PP..RR..116600//22001100..  

  

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..  

  

IIll  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  qquuiinnddii,,  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccoonnvveerrggeennzzaa  ttrraa  ll''iinntteerreessssee  ddeellll''iimmpprreessaa  ee  ggllii  iinntteerreessssii  

ppuubbbblliiccii  ccooiinnvvoolliittii,,  ddoovvee  qquueessttii  uullttiimmii  ccoonnssiissttoonnoo  iinn  uunn  ccoorrrreettttoo  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ssuuoolloo  eedd  uunnoo  ssvviilluuppppoo  

ddeellll''iimmpprreennddiittoorriiaalliittàà,,  qquuaallee  ffaattttoorree  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellll''iinntteerraa  ccoolllleettttiivviittàà..  

DDiiffaattttii,,  ttaallee  pprrooppoossttaa  ddii  vvaarriiaannttee,,  ssootttteennddee  uunn  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  ssiiaa  iinn  tteerrmmiinnii  eeccoonnoommiiccii  

cchhee  ooccccuuppaazziioonnaallii,,  eesssseennddoo  cchhee  llaa  ssttrruuttttuurraa  rriissttoorraattiivvaa  nnoonn  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattaa  ssuu  ssuuoolloo  aaggrriiccoolloo  

pprroodduuttttiivvoo,,  mmaa  ssuullll''aattttuuaallee  ppiissttaa  ddaa  bbaalllloo  ppaavviimmeennttaattaa  ee  rreecciinnttaattaa;;  ggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  eedd  iill  

ppaarrcchheeggggiioo,,  iinnvveeccee,,  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  iinn  mmaanniieerraa  ttaallee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  uunnaa  rreeggoollaarree  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  

ddeell  ssuuoolloo  ee  lliimmiittaannddoo  ggllii  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  ssuull  ppaaeessaaggggiioo,,  mmeeddiiaannttee  iinntteerrvveennttii  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee..  

  

LLaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddii  nnuuoovvaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  ddeellll''aarreeaa  pprrooppoossttaa  aallllaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  

ppuunnttuuaallee,,  ssaarràà  uunn  nnuuoovvoo  iinnsseeddiiaammeennttoo  pprroodduuttttiivvoo  ddii  ccaarraatttteerree  ccoommmmeerrcciiaallee  ee  ddiirreezziioonnaallee  ((aaii  sseennssii  

ddeellll''aarrtt..  55  ddeell  DD..MM..  0022  aapprriillee  11996688  nn..  11444444)),,  ddoovvee  aa  110000  mmqq  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  ppaavviimmeennttoo  ddii  

eeddiiffiiccaattoo  pprreevviissttii,,  ddoovvrràà  ccoorrrriissppoonnddeerree  llaa  qquuaannttiittàà  mmiinniimmaa  ddii  8800  mmqq  ddii  ssppaazziioo,,  eesscclluussee  llee  sseeddii  vviiaarriiee,,  

ddii  ccuuii  aallmmeennoo  llaa  mmeettàà  ddeessttiinnaattaa  aa  ppaarrcchheeggggii  ((iinn  aaggggiiuunnttaa  aa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  1188  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  

776655))..  
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IIll  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  rriimmaannee  ddeeffiicciittaarriioo  ddii  aarreeee  ccoonn  ddeessttiinnaazziioonnii  uurrbbaanniissttiicchhee  

ccoommee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattee  iinn  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee,,  iinn  qquuaannttoo  llaa  pprreevviissiioonnee  ppiiaanniiffiiccaattoorriiaa  aadd  ooggggii,,  

pprreevveeddee  qquuaannttoo  ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattoo::  

  zzoonnaa  ""DD""  ccoommpprreennddee  --    

  llaa  zzoonnaa  DD33  ppeerr  ll''iimmppiiaannttoo  ddii  ddeeppuurraazziioonnee  aaccqquuee  ffooggnnaannttii;;  

  llaa  zzoonnaa  DD44  ppeerr  vvaasscchhee  ddii  rraaccccoollttaa  aaccqquuee  ppiioovvaannee  aa  ssccooppoo  iirrrriigguuoo;;  

  llaa  zzoonnaa  DD11pp((aa))  ppeerr  ppiiccccoollee  iinndduussttrriiee  ee  ppeerr  llaabboorraattoorrii  ppeerr  ll''aarrttiiggiiaannaattoo  ddii  pprroodduuzziioonnee..  ÈÈ  

ssttaattaa  iinntteerreessssaattaa  ddaall  PP..II..PP..  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  CC..CC..  nn..  110033  ddeell  0077..0044..11998877;;  llaa  

sseeccoonnddaa  DD11pp((bb))  vviieennee  aammpplliiaattaa  ppeerr  llee  sstteessssee  aattttiivviittàà;;  

  aattttiivviittàà  DD11ee  ssoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  qquueellllee  rriiccaaddeennttii  nneellll''aammbbiittoo  ddeellll''aabbiittaattoo  nnoonn  

ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llee  rreessiiddeennzzee  ddaa  ttrraassffeerriirree  iinn  zzoonnaa  DD11pp;;  

  zzoonnaa  DDtt  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  ttuurriissttiicchhee  ddii  pprreevviissiioonnee;;  

  zzoonnaa  DD22  ppeerr  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo  ((eessttrraattttiivvee))..  

  

DD33  ppeerr  ll''iimmppiiaannttoo  ddii  ddeeppuurraazziioonnee  aaccqquuee  ffooggnnaannttii..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  aadd  oovveesstt  ddeellllaa  ffrraazziioonnee  MMoonnaacciizzzzoo,,  eedd  èè  ppaalleesseemmeennttee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  cchhee  ssii  vvoorrrreebbbbee  rreeaalliizzzzaarree  nneellllaa  vvaarriiaannttee  

uurrbbaanniissttiiccaa  pprrooppoossttaa..  



DD44  ppeerr  vvaasscchhee  ddii  rraaccccoollttaa  aaccqquuee  ppiioovvaannee  aa  ssccooppoo  iirrrriigguuoo..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  aa  nnoorrdd--oovveesstt  ddeellllaa  ffrraazziioonnee  MMoonnaacciizzzzoo,,  eedd  èè  ppaalleesseemmeennttee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  cchhee  ssii  vvoorrrreebbbbee  rreeaalliizzzzaarree  nneellllaa  vvaarriiaannttee  

uurrbbaanniissttiiccaa  pprrooppoossttaa..  

  



DD11pp((aa,,bb))  ppeerr  ppiiccccoollee  iinndduussttrriiee  ee  ppeerr  llaabboorraattoorrii  ppeerr  ll''aarrttiiggiiaannaattoo  ddii  pprroodduuzziioonnee..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  aadd  oovveesstt  ddeell  ccaappoolluuooggoo  TToorrrriicceellllaa,,  eedd  èè  ppaalleesseemmeennttee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  cchhee  ssii  vvoorrrreebbbbee  rreeaalliizzzzaarree  nneellllaa  vvaarriiaannttee  

uurrbbaanniissttiiccaa  pprrooppoossttaa..  

  



DD22  ppeerr  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo  ((eessttrraattttiivvee))..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  aadd  nnoorrdd--oovveesstt  ddeell  ccaappoolluuooggoo  TToorrrriicceellllaa,,  eedd  èè  ppaalleesseemmeennttee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  cchhee  ssii  vvoorrrreebbbbee  rreeaalliizzzzaarree  nneellllaa  vvaarriiaannttee  

uurrbbaanniissttiiccaa  pprrooppoossttaa..  

  



DD11ee  ssoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  qquueellllee  rriiccaaddeennttii  nneellll''aammbbiittoo  ddeellll''aabbiittaattoo  nnoonn  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llee  rreessiiddeennzzee  

ddaa  ttrraassffeerriirree  iinn  zzoonnaa  DD11pp..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  nneell  cceennttrroo  aabbiittaattoo  ddeell  ccaappoolluuooggoo  TToorrrriicceellllaa,,  aattttuuaallmmeennttee  

uuttiilliizzzzaattaa  ccoommee  ccaannttiinnaa  vviinniiccoollaa..  



DDtt  ((aa,,bb))  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  ttuurriissttiicchhee  ddii  pprreevviissiioonnee..  

LLaa  pprreeddeettttaa  zzoonnaa  èè  ssiittuuaattaa  ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  llaa  DDttaa  iinn  llooccaalliittàà  TToorrrree  OOvvoo,,  mmeennttrree  llaa  DDttbb  iinn  

llooccaalliittàà  TTrruulllloo  ddii  MMaarree;;  llaa  pprriimmaa  ggiiàà  ccoommpplleettaammeennttee  eeddiiffiiccaattaa  ee  aattttiivvaa,,  mmeennttrree  llaa  sseeccoonnddaa  

aattttuuaallmmeennttee  iinneeddiiffiiccaattaa,,  iinn  qquuaannttoo  llee  pprreevviissiioonnii  pprrooggeettttuuaallii,,  ddaapppprriimmaa  aauuttoorriizzzzaattee  ee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  rreevvooccaattee  iinn  qquuaannttoo  ccoonnttrraassttaannttee  ccoonn  ll''iinnddiirriizzzzoo  ssoovvrraaoorrddiinnaattoo  ddii  ttuutteellaa  

ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  rreeggiioonnaallee,,  aadd  ooggggii  nnoonn  èè  uuttiilliizzzzaabbiillee  ppeerrcchhéé,,  ssee  ddoovveesssseerroo  rreeaalliizzzzaarree  

qquuaannttoo  ggiiàà  pprrooggeettttaattoo,,  èè  iinn  ccoorrssoo  uunnaa  pprrooggeettttuuaalliittàà  ccaannttiieerraabbiillee  iinn  aatttteessaa  ddii  aavvvviioo  ddeellllaa  

ccaannttiieerraabbiilliittàà  ddeellllee  ooppeerree;;  oo  vviicceevveerrssaa  ttaallee  aarreeaa  nnoonn  èè  uuttiilliizzzzaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeell  pprrooggeettttoo  

pprreesseennttee  pprrooppoossttoo,,  iinn  qquuaannttoo  nneettttaammeennttee  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ssoovvrraallooccaallee  ddii  

ttuutteellaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo..  

FFiigguurraa  22..  SSttrraallcciioo  ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  --  zzoonnaa  DD11aa  

FFiigguurraa  11..  SSttrraallcciioo  ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  --  zzoonnaa  DD11bb  



RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

IIll  pprreesseennttee  iinntteerrvveennttoo,,  ccoonnffiigguurraannddoossii  iinn  uunnaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  ppuunnttuuaallee  ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  ddeell  

ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  ttrroovvaa  aapppplliiccaazziioonnee  nneell  DD..PP..RR..  77  sseetttteemmbbrree  22001100,,  nn..  116600,,  rreeccaannttee  ""RReeggoollaammeennttoo  

ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ee  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  ppeerr  llee  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  

((SS..UU..AA..PP..))  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  3388  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..  LL..  2255  ggiiuuggnnoo  22000088  nn..  111122  ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnee  

ddaallllaa  lleeggggee  66  aaggoossttoo  22000088  nn..113333"",,  cchhee  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  uunnaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  rreellaattiivvaa  aall  SS..UU..AA..PP..,,  

aabbrrooggaannddoo  llee  pprreevviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  DD..PP..RR..  nn..  444477//11999988,,  nnoonncchhéé  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  

GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  22558811//22001111::  IInnddiirriizzzzii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  88  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  116600//22001100  

““RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ssuulllloo  ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  

pprroodduuttttiivvee””..    

  IIll  DD..PP..RR..  77  sseetttteemmbbrree  22001100,,  nn..  116600  

LLaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ppeerrsseegguuee  uunn''uulltteerriioorree  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  pprroocceeddiimmeennttaallee,,  ccoonnffeerrmmaannddoo  iill  mmoodduulloo  

ddeelllloo  ""ssppoorrtteelllloo""  qquuaallee  lluuooggoo  ddii  iinnccoonnttrroo  ffrraa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  iimmpprreessee,,  rraaffffoorrzzaannddoo  llaa  

""uunniicciittàà""  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  oollttrree  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ccuuii  qquueessttee  uullttiimmee  ddeevvoonnoo  rriivvoollggeerrssii,,  

iinnttrroodduucceennddoo  llaa  mmooddaalliittàà  tteelleemmaattiiccaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  rriicceevviimmeennttoo  ee  ttrraassmmiissssiioonnee  

ddeeggllii  aattttii,,  aall  ffiinnee  ddii  ppeerrsseegguuiirree  uunn  uulltteerriioorree  ssnneelllliimmeennttoo  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa..  

LLee  pprroocceedduurree  iinn  ooggggeettttoo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunn  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ccoonnttrriibbuuttoo  aallllaa  ccoonnttrraazziioonnee  ddeeii  ccoossttii  

aammmmiinniissttrraattiivvii  iimmppuuttaattii  aallllee  iimmpprreessee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppiiccccoollee  ee  mmeeddiiee,,  ddeerriivvaannttii  ddaall  ccaarraatttteerree  ccoommpplleessssoo  

ddeellllee  pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvee  ee  ddaallllaa  ccoonnsseegguueennttee  ddiillaattaazziioonnee  ddeeii  tteemmppii  aauuttoorriizzzzaattiivvii..  IInn  

ccoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  llaa  pprreevviiggeennttee  ddiisscciipplliinnaa,,  ppeerrttaannttoo,,  nneell  nnuuoovvoo  aasssseettttoo  nnoorrmmaattiivvoo  vveennggoonnoo  ccoonnffeerrmmaattii  

ii  pprriinncciippii  iinnffoorrmmaattoorrii::  

  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ee  ll''aacccceelleerraazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvee;;  

  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  llaa  ssuuaa  aappeerrttuurraa  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  

vviinnccoollaannddoo  aallttrreessìì  ll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aallll''uuttiilliizzzzoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddiiggiittaalliizzzzaattaa  ((ee--

ggoovveerrnnmmeenntt));;  

  llaa  pprroommoozziioonnee  aattttiivvaa  ddii  uunn  rraazziioonnaallee  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  llooccaallee..  

LLaa  nnoorrmmaa  aattttrriibbuuiissccee  uunnaa  nnuuoovvaa  ccoommppeetteennzzaa  aall  CCoommuunnee  cchhee  èè  cchhiiaammaattoo  aadd  oorrggaanniizzzzaarree  iinn  

uunn''uunniiccaa  ssttrruuttttuurraa  ddeennoommiinnaattaa  ""SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  ppeerr  llee  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee""  ((SS..UU..AA..PP..))  iill  cceennttrroo  ddii  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll''iinntteerroo  pprroocceeddiimmeennttoo  aauuttoorriizzzzaattoorriioo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  iinnsseeddiiaammeennttii  pprroodduuttttiivvii..  

IInn  qquueesstt''oottttiiccaa  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  iill  SS..UU..AA..PP..  ccoommuunnaallee,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  uunniiccoo,,  ssii  

ppoonnee  ccoommee  uunniiccoo  iinntteerrllooccuuttoorree  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll''iimmpprreennddiittoorree  mmeennttrree  llee  aallttrree  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee  ((UULLSSSS,,  AARRPPAA,,  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo,,  SSoopprriinntteennddeennzzaa,,  GGeenniioo  CCiivviillee,,  eecccc..))  iinntteerrvveennggoonnoo  iinn  ttaallee  

pprroocceeddiimmeennttoo,,  cciiaassccuunnaa  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee,,  rriillaasscciiaannddoo  aattttii  iissttrruuttttoorrii  

""eennddoopprroocceeddiimmeennttaallii"",,  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattii  ddaallllee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii..  

IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  rriillaasscciiaattoo  ddaall  SS..UU..AA..PP..  ccoommuunnaallee  èè,,  aadd  ooggnnii  eeffffeettttoo,,  ttiittoolloo  uunniiccoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeellll''iinntteerrvveennttoo  rriicchhiieessttoo..    

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ccoommmmaa  11  ddeellll''aarrttiiccoolloo  88  DDPPRR  116600//22001100  pprreevveeddee::  ““NNeeii  ccoommuunnii  iinn  ccuuii  lloo  ssttrruummeennttoo  

uurrbbaanniissttiiccoo  nnoonn  iinnddiivviidduuaa  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aallll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  pprroodduuttttiivvii  oo  iinnddiivviidduuaa  aarreeee  

iinnssuuffffiicciieennttii,,  ffaattttaa  ssaallvvaa  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  ddiisscciipplliinnaa  rreeggiioonnaallee,,  ll''iinntteerreessssaattoo  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  

aall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  SS..UU..AA..PP..  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  1144  aa  1144--

qquuiinnqquuiieess  ddeellllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900,,  nn..  224411,,  ee  aallllee  aallttrree  nnoorrmmaattiivvee  ddii  sseettttoorree,,  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa..  

QQuuaalloorraa  ll''eessiittoo  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ccoommppoorrttii  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo,,  oovvee  

ssuussssiissttaa  ll''aasssseennssoo  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  eesspprreessssoo  iinn  qquueellllaa  sseeddee,,  iill  vveerrbbaallee  èè  ttrraassmmeessssoo  aall  SSiinnddaaccoo  oovvvveerroo  aall  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee,,  oovvee  eessiisstteennttee,,  cchhee  lloo  ssoottttooppoonnee  aallllaa  vvoottaazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  



nneellllaa  pprriimmaa  sseedduuttaa  uuttiillee..  GGllii  iinntteerrvveennttii  rreellaattiivvii  aall  pprrooggeettttoo,,  aapppprroovvaattoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  

ddaall  pprreesseennttee  ccoommmmaa,,  ssoonnoo  aavvvviiaattii  ee  ccoonncclluussii  ddaall  rriicchhiieeddeennttee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  

aallll''aarrttiiccoolloo  1155  ddeell  tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  eeddiilliizziiaa,,  ddii  ccuuii  

aall  DD..PP..RR..  66  ggiiuuggnnoo  22000011,,  nn..  338800””..    

  

LL''aarrtt..  88  DD..PP..RR..  nn..  116600//22001100  ccoonnffeerrmmaa  iill  ccaarraatttteerree  eecccceezziioonnaallee  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  

vvaarriiaannttee  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  pprrooggeettttii  rreellaattiivvii  aadd  iinnsseeddiiaammeennttii  pprroodduuttttiivvii..  

LL''iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddeellllee  aarreeee  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  ppuuòò  eemmeerrggeerree  ssiiaa  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  qquuaannttiittaattiivvoo  

((ccoonnffiigguurraannddoossii  uunnaa  ssaattuurraazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  eessiisstteennttii  oo  uunnaa  lloorroo  iinnssuuffffiicciieennttee  eesstteennssiioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  oo  

aannccoorraa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  nnoorrmmee  ssuullllee  ddiissttaannzzee,,  ssuullllee  aalltteezzzzee,,  ssuuggllii  iinnddiiccii  eeddiiffiiccaattoorrii  ee  ccoommuunnqquuee  ssuuii  

ppaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizzii  iinn  ggeenneerree,,  ttaallii  ddaa  iimmppeeddiirree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo)),,  ssiiaa,,  aanncchhee  iinn  

ccoonnccoorrssoo,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  qquuaalliittaattiivvoo  ((aadd  eesseemmppiioo  iinniiddoonneeiittàà  ddii  uunn''aarreeaa  pprroodduuttttiivvaa  aadd  aaccccoogglliieerree  uunn  

cceerrttoo  ttiippoo  ddii  iinnsseeddiiaammeennttoo  nnoocciivvoo  ppeerr  llaa  vviicciinnaannzzaa  aall  cceennttrroo  aabbiittaattoo,,  oo,,  aannccoorraa,,  llaa  nneecceessssiittàà,,  ppeerr  iill  

ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà,,  ddeellllaa  vviicciinnaannzzaa  ddii  ssttrruuttttuurree  ffeerrrroovviiaarriiee,,  aauuttoossttrraaddaallii  eecccc..))..    

  

PPeerr  aarreeee  ""ddiissppoonniibbiillii"",,  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  uurrbbaanniissttiiccoo,,  ccii  ssii  ddeevvee  rriiffeerriirree  aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  eeffffeettttiivvaa;;  

rriieennttrraannoo  qquuiinnddii  iinn  ttaallee  nnoozziioonnee  aanncchhee  llee  aarreeee  ccoonntteennuuttee  iinn  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  aapppprroovvaattii  ee  rreeaalliizzzzaattii  ssoolloo  

ppaarrzziiaallmmeennttee..  

LLaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ddeevvee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattaa  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  aanntteecceeddeenntteemmeennttee  aallllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii,,  rriissuullttaannddoo  aallttrreessìì  

iinn  mmaanniieerraa  eesspplliicciittaa  iinn  sseeddee  ddii  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  sstteessssaa..  

AAdd  aabbuunnddaannttiiaamm  ssii  rriiccoorrddaa  cchhee  ccoonn  llaa  pprroocceedduurraa  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  nnoonn  èè  aasssseennttiibbiillee  uunn  

pprrooggeettttoo  rreellaattiivvoo  aadd  aattttiivviittàà  aabbuussiivvaa,,  ppeerr  ccuuii  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ssaannaarree  iinntteerrvveennttii  rreellaattiivvii  aadd  eeddiiffiiccii  cchhee  

nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattii  mmaaii  lleeggaallmmeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttii  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  uurrbbaanniissttiiccoo..    

oo  AAttttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  iinntteerreessssaattee..  

SSoonnoo  ssoottttooppoossttii  aallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  SS..UU..AA..PP..  ccoommuunnaallee  ii  pprroocceeddiimmeennttii  aauuttoorriizzzzaattoorrii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii::  

  aattttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii;;  

  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollee;;  

  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ((aadd  eesscclluussiioonnee  ddii  mmeeddiiee  ee  ggrraannddii  ssttrruuttttuurree  ddii  vveennddiittaa,,  aaii  sseennssii  

ddeellll''aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  33,,  ddeell  DDPPRR  116600//22001100))  ee  aarrttiiggiiaannee;;  

  aattttiivviittàà  ttuurriissttiicchhee  ee  aallbbeerrgghhiieerree;;  

  sseerrvviizzii  rreessii  ddaallllee  bbaanncchhee  ee  ddaaggllii  iinntteerrmmeeddiiaarrii  ffiinnaannzziiaarrii;;  

  sseerrvviizzii  ddii  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnee..  

LL''aarrtt..  11  ddeell  DDPPRR  116600//22001100  ddeeffiinniissccee,,  iinnffaattttii,,  qquuaallii  ssoonnoo  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee,,  iinntteessee  qquueellllee  ddii  

pprroodduuzziioonnee  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  ((iinncclluussee  llee  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollee)),,  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  aarrttiiggiiaannaallii,,  llee  aattttiivviittàà  

ttuurriissttiicchhee  ee  aallbbeerrgghhiieerree,,  ii  sseerrvviizzii  rreessii  ddaallllee  bbaanncchhee  ee  ddaaggllii  iinntteerrmmeeddiiaarrii  ffiinnaannzziiaarrii,,  nnoonncchhéé  ii  sseerrvviizzii  ddii  

tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii,,  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  bb)),,  ccoommmmaa  33,,  ddeellll''aarrttiiccoolloo  3388  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  111122//22000088,,  

ccoonnvveerrttiittoo  ddaallllaa  lleeggggee  113333//22000088..  

  LLaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  22558811//22001111::  IInnddiirriizzzzii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  88  ddeell  

DD..PP..RR..  nn..  116600//22001100  ““RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ssuulllloo  

ssppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee””..  

  



PPrreemmeessssaa  --  ll''aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee..  

[[oommiissssiiss]]......  

PPeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ccoonnsseennttiittii,,  ssii  pprreecciissaa  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeeii  tteerrmmiinnii::  

  LLooccaalliizzzzaazziioonnee  

SSii  iinntteennddee  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aallll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  pprroodduuttttiivvii  ddii  bbeennii  

ee  sseerrvviizzii..  

  RReeaalliizzzzaazziioonnee  

SSii  iinntteennddee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  ccoonn  ccoonnffoorrmmee  zzoonniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  rreellaattiivvaa  

aall  nnuuoovvoo  iimmppiiaannttoo..  SSoonnoo  ccoommpprreessii  iinn  ttaallee  ccaatteeggoorriiaa  ggllii  iinntteerrvveennttii  ccoonnssiisstteennttii  nneellllaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  

rriiccoossttrruuzziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  ccoommppoorrttaannoo  ddii  ffaattttoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  iinnsseeddiiaammeennttoo..  

TTuuttttaavviiaa,,  ssii  sseeggnnaallaa  cchhee,,  ppooiicchhéé  ssii  ddeetteerrmmiinnaa  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  vvaarriiaazziioonnee  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  èè  

ooppppoorrttuunnoo  cchhee  ttaallee  iinntteerrvveennttoo  ssiiaa  iinnsseerriittoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  ee  cchhee  llee  

aarreeee  ssiiaannoo  pprreevviiaammeennttee  iinnddiivviidduuaattee  sseeccoonnddoo  llaa  pprroocceedduurraa  pprreevviissttaa  ddaallllaa  vviiggeennttee  lleeggiissllaazziioonnee  

rreeggiioonnaallee,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  LL..RR..  nn..  2222//22000066  ((ppeerr  llaa  qquuaallee  ssii  rriinnvviiaa  aall  ppaarraaggrraaffoo  1111))..  SSee  nnoonn  èè  ssttaattaa  

aaddoottttaattaa  llaa  vvaarriiaannttee  pprreevviissttaa  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aadd  iinnsseeddiiaammeennttii  pprroodduuttttiivvii,,  

llaa  ddoommaannddaa  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  iimmppiiaannttoo  ppuuòò  eesssseerree  aaccccoollttaa  ssoolloo  ssee  nnee  rriiccoorrrraannoo  ttuuttttii  ii  

pprreessuuppppoossttii,,  sseeccoonnddoo  llaa  pprroocceedduurraa  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  88  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  

nnuuoovvaa  zzoonniizzzzaazziioonnee..  

  RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  

SSii  iinntteennddoonnoo  llee  mmooddiiffiicchhee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  cchhee  mmaanntteennggoonnoo  llaa  mmeeddeessiimmaa  ddeessttiinnaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  

ee  ssoonnoo  rriiccoommpprreessee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ccoommee  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ddeeffiinniittii  ddaallllaa  vviiggeennttee  

nnoorrmmaattiivvaa..  

  AAmmpplliiaammeennttoo  

SSii  iinntteennddee  ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  pprreecceeddeennttee  ddiimmeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  iinn  aattttoo,,  ssiinnoo  aall  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  

ddeell  110000%%  ddeellll’’eessiisstteennttee  ssuuppeerrffiicciiee  ccooppeerrttaa  ee//oo  vvoolluummee::  ssii  rriittiieennee  iinnffaattttii  cchhee  uunnaa  qquuaannttiittàà  

ssuuppeerriioorree  ccoonnffiigguurreerreebbbbee  nneellllaa  ssoossttaannzzaa  uunnaa  nnuuoovvaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  CCiiòò  cchhee  qquuaalliiffiiccaa  uunn  

ddeetteerrmmiinnaattoo  iinntteerrvveennttoo  ccoommee  aammpplliiaammeennttoo  èè  ddaattoo  ddaa  eelleemmeennttii  ffuunnzziioonnaallii  oollttrree  cchhee  ffiissiiccii..  

PPeerrttaannttoo,,  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  mmaannuuffaattttii  ffiissiiccaammeennttee  ccoonnnneessssii  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  

oorriiggiinnaarriiaa  ee  ppeerr  ii  qquuaallii  ssuussssiissttaa  uunn  nneessssoo  ffuunnzziioonnaallee  ttrraa  ll’’aattttiivviittàà  aa  ssvvoollggeerrssii  nneeii  nnuuoovvii  mmaannuuffaattttii  ee  

qquueellllaa  iinn  ccoorrssoo..  

  CCeessssaazziioonnee//RRiiaattttiivvaazziioonnee  

LLaa  cceessssaazziioonnee  ssii  rriiffeerriissccee  aadd  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  eessiisstteennttii,,  llaa  rriiaattttiivvaazziioonnee  ssii  rriiffeerriissccee  aallll’’aavvvviioo  ddeellllaa  

mmeeddeessiimmaa  aattttiivviittàà  pprriimmaa  eessiisstteennttee  ee  oorraa  ddiissmmeessssaa..  

  RRiiccoonnvveerrssiioonnee  

SSii  iinntteennddee  iill  mmuuttaammeennttoo  ddeell  cciicclloo  mmeerrcceeoollooggiiccoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa..  LLaa  ffaattttiissppeecciiee  

pprreessuuppppoonnee  llaa  pprreeeessiisstteennzzaa  ddii  uunn’’aattttiivviittàà  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  llaa  rriiccoonnvveerrssiioonnee  nnoonn  èè  uunn  iinntteerrvveennttoo  

ccuummuullaabbiillee  ccoonn  llaa  cceessssaazziioonnee  oo  llaa  rriiaattttiivvaazziioonnee..  

  OOppeerree  iinntteerrnnee    

SSii  iinntteennddoonnoo  llee  aattttiivviittàà  eeddiilliizziiee  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  lloo  ssttaabbiillee  iinn  ccuuii  èè  iinnsseeddiiaattaa  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  

aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa,,  sseennzzaa  cchhee  ttaallii  ooppeerree  ccoonnffiigguurriinnoo  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee..  



PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  ii  ssiinnggoollii  iinntteerrvveennttii  ssoopprraa  ddeessccrriittttii,,  ssii  rriittiieennee  cchhee  ssiiaannoo  ffrraa  lloorroo  ccuummuullaabbiillii,,  aadd  

eecccceezziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  cceessssaazziioonnee//rriiaattttiivvaazziioonnee  ee  rriiccoonnvveerrssiioonnee  ppeerr  llaa  lloorroo  eevviiddeennttee  aalltteerr  

nnaattiivviittàà  ((pprreessuuppppoossttoo  llooggiiccoo  ddeellllaa  rriiccoonnvveerrssiioonnee  èè  iinnffaattttii  llaa  pprreeeessiisstteennzzaa  ddii  uunn’’aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa))..  

RRiicchhiieessttaa  ddii  iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  lloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ((aarrtt..  88  

dd..PP..RR..  nn..  116600//22001100))..  

  AAssppeettttii  ggeenneerraallii..  

[[oommiissssiiss]]......  

LL’’aarrtt..  88  pprreevveeddee  cchhee  nneeii  ccoommuunnii  iinn  ccuuii  lloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  nnoonn  iinnddiivviidduuaa  aarreeee  ddeessttiinnaattee  

aallll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  pprroodduuttttiivvii  oo  iinnddiivviidduuaa  aarreeee  iinnssuuffffiicciieennttii  ll’’iinntteerreessssaattoo  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  aall  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSUUAAPP  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  1144  aa  1144--

qquuiinnqquuiieess  ddeellllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900,,  nn..  224411,,  ee  aallllee  aallttrree  nnoorrmmaattiivvee  ddii  sseettttoorree,,  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa..  

[[oommiissssiiss]]......  

CCoommee  ggiiàà  eesspprreessssoo  nneellllee  pprreevviiggeennttii  lliinneeee  gguuiiddaa  rreellaattiivvee  aall  ddPPRR  444477//9988,,  vvaa  iinn  qquueessttaa  sseeddee  

ssoottttoolliinneeaattaa  ll’’aassssoolluuttaa  eecccceezziioonnaalliittàà  ddeell  rriiccoorrssoo  aa  ttaallee  ttiippoollooggiiaa  ddii  vvaarriiaannttee  ee  llaa  nneecceessssiittàà  cchhee  iill  

ccoommuunnee  ddiicchhiiaarrii  sseemmpprree  iinn  mmooddoo  eesspplliicciittoo  llee  rraaggiioonnii  ddeellll’’uussoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  eexx  aarrtt..  88  ee  ggllii  

oobbiieettttiivvii  ggeenneerraallii  cchhee  ppeerrsseegguuee  ccoonn  ttaallee  uuttiilliizzzzoo,,  oollttrree  cchhee  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  vvaarriiaannttee  ee  llaa  

ssttrruummeennttaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ggeenneerraallee  ee//oo  aattttuuaattiivvaa  vviiggeennttee;;  iill  CCoommuunnee  ddoovvrràà  aanncchhee  iinnddiiccaarree  iill  

nnuummeerroo  ddeellllee  pprreecceeddeennttii  pprroocceedduurree  eexx  aarrtt..  88  nnoonncchhéé  eexx  aarrtt..55  ddeell  pprreevviiggeennttee  dd..PP..RR..  nn..  444477//11999988  

aattttiivvaattee  ddaall  mmeeddeessiimmoo  CCoommuunnee  ee  llaa  lloorroo  llooccaalliizzzzaazziioonnee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..  

[[oommiissssiiss]]......  

  LLaa  pprroobblleemmaattiiccaa  ddeellll’’aammmmiissssiibbiilliittàà  ddeeii  pprrooggeettttii  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  vvaarriiaannttee..  

[[oommiissssiiss]]......  

NNeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  èè  nneecceessssaarriioo  aatttteenneerrssii  aallllee  sseegguueennttii  iinnddiiccaazziioonnii::  

  ll’’eesstteennssiioonnee  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa  ddaall  pprrooggeettttoo  nnoonn  ppuuòò  eecccceeddeerree  llee  eessiiggeennzzee  pprroodduuttttiivvee  

pprroossppeettttaattee  nneell  pprrooggeettttoo;;  

  ddeevvee  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  55  ddeell  dd..mm..  22  aapprriillee  

11996688,,  nn..  11444444;;    

  ddeevvee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattoo  ll’’iinntteeggrraallee  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  eedd  iinnddiiccaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee  ee  pprroovviinncciiaallee,,  oovvee  eessiisstteennttee;;  

  èè  nneecceessssaarriioo  ccoonnvveennzziioonnaarree  llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  rreellaattiivvee  aallll’’iinntteerrvveennttoo;;  

  èè  nneecceessssaarriioo  pprreevveeddeerree  ooggnnii  aallttrroo  iinntteerrvveennttoo  uuttiillee  ppeerr  mmiittiiggaarree  ll’’iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  

ddeellll’’aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa;;  

  èè  ddaa  vvaalluuttaarree  aatttteennttaammeennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppplliiccaarree  llee  pprroocceedduurree  ddeellll’’aarrtt..  88  aaii  ccaassii  ddii  

pprrooggeettttii  cchhee  ooccccuuppiinnoo  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  sseerrvviizzii  cchhee  iinncciiddoonnoo  ssuull  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeell  

ppiiaannoo,,  ssoottttrraaeennddoollee  iinn  ttaall  mmooddoo  aadd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  oo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo..  

IIll  rriiccoorrssoo  aa  ttaallee  pprroocceedduurraa  èè  aammmmeessssoo  ssoolloo  aallllee  ttaassssaattiivvee  ccoonnddiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  

11,,  ddeell  dd..PP..RR..  dd..PP..RR..  77  sseetttteemmbbrree  22001100  nn..  116600  cchhee  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::  

11))  lloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo::  

  ddeevvee  eesssseerree  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  

iimmppiiaannttii  pprroodduuttttiivvii  ccoonn  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddii  zzoonnaa  iiddoonneeaa  aall  ttiippoo  ddii  rriicchhiieessttaa  pprreesseennttaattaa;;  

  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  llee  aarreeee  pprreevviissttee  ddaall  mmeeddeessiimmoo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ddeevvoonnoo  rriissuullttaarree  

iinnssuuffffiicciieennttii  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprrooggeettttoo  pprreesseennttaattoo;;  



22))  llaa  iinnddiizziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddeevvee  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  aavvvviissoo  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  iill  

ddiirriittttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  aa  ccoolloorroo  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  uunn  pprreeggiiuuddiizziioo  ddaallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeellll’’iinntteerrvveennttoo..  

LLaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  11))  ddeevvee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattaa  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  aanntteecceeddeenntteemmeennttee  aallllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii..  IInnoollttrree  llaa  

ssuussssiisstteennzzaa  ddii  qquueessttee  ccoonnddiizziioonnii  ddeevvee  aallttrreessìì  rriissuullttaarree  ddaallllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  

ccoonnffeerreennzzaa  sstteessssaa..  

AA  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaall  dd..PP..RR..  444477//11999988,,  nnoonn  èè  ppiiùù  nneecceessssaarriiaa  llaa  vveerriiffiiccaa  pprreelliimmiinnaarree  

ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  pprrooggeettttoo  aallllee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee,,  ssaanniittaarriiaa  ee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  

llaavvoorroo,,  ppeerr  aavvvviiaarree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  vvaarriiaannttee  eexx  aarrtt..  88  dd..PP..RR..  116600//22001100..  TTaallii  rreeqquuiissiittii  ddoovvrraannnnoo  

eesssseerree  vveerriiffiiccaattii  nneellll’’eessaammee  ddeell  pprrooggeettttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii..  

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  vveerriiffiicchheerràà,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aammmmiissssiibbiilliittàà  ddeell  

pprrooggeettttoo  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  vvaarriiaannttee,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà  iinnddiiccaattii  ddaallll’’aarrtt..  88  

ccoommmmaa  11  ddeell  dd..PP..RR..  nn..  116600//22001100  ee  ddaaii  pprreesseennttii  iinnddiirriizzzzii..  

  IIll  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  ““iinnssuuffffiicciieennzzaa””  ddeellllee  aarreeee  

ÈÈ  ooppppoorrttuunnoo  aanncchhee  pprreecciissaarree  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellll’’eesspprreessssiioonnee  aarreeee  ““iinnssuuffffiicciieennttii  rriissppeettttoo  aall  pprrooggeettttoo  

pprreesseennttaattoo””  ccoonntteennuuttaa  nneell  ccoommmmaa  11  ddeellll’’aarrtt..  88  ddeell  rreeggoollaammeennttoo..  

CCoonn  ll’’eesspprreessssiioonnee  aannzziiddeettttaa,,  iill  rreeggoollaammeennttoo  ssttaattaallee  iinntteennddee  aannccoorraa  rriiffeerriirrssii,,  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà  ccooll  

pprreevviiggeennttee  dd..PP..RR..  nn..  444477//9988,,  aall  ccaassoo  iinn  ccuuii  nnoonn  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  ppeerr  uunn’’iimmpprreessaa  iinnsseeddiiaarrssii  iinn  uunn  

ddeetteerrmmiinnaattoo  ccoommuunnee  ppeerrcchhéé  mmaannccaannoo  ddeell  ttuuttttoo  aarreeee  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa,,  oo  ppeerrcchhéé  

qquueessttee  nnoonn  ccoonnsseennttoonnoo  qquueell  ddeetteerrmmiinnaattoo  ttiippoo  ddii  iinnsseeddiiaammeennttoo  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  iinnssuuffffiicciieennttee  

ddiimmeennssiioonnee,,  oo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppaarraammeettrrii,,  lliimmiittaazziioonnii,,  iinnddiiccii  cchhee  pprroodduuccoonnoo  uunn  

eeffffeettttoo  iimmppeeddiittiivvoo  ddii  ccaarraatttteerree  eeqquuiivvaalleennttee..  

[[oommiissssiiss]]......  

SSii  rriittiieennee  iinnffiinnee  cchhee  ll’’iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddii  aarreeee,,  iinntteessaa  iinn  sseennssoo  uurrbbaanniissttiiccoo,,  ssuussssiissttaa  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  

aammpplliiaammeennttoo  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  pprroodduuttttiivvoo  qquuaannddoo  llee  aarreeee  ccoonnttiigguuee,,  ssuullllee  qquuaallii  ll’’iimmppiiaannttoo  

pprroodduuttttiivvoo  eessiisstteennttee  aabbbbiiaa  llaa  ddooccuummeennttaattaa  nneecceessssiittàà  ddii  eesstteennddeerrssii,,  rriissuullttiinnoo  aavveerree  uunnaa  ddiivveerrssaa  

ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa..  [[oommiissssiiss]]......  

......  ssii  ddeetteerrmmiinnaa  uunnaa  nnuuoovvaa  zzoonniizzzzaazziioonnee,,  nneellllaa  ssoollaa  iippootteessii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ccoonnssiisstteennttee  nneellllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  iimmppiiaannttoo  cchhee  ddeetteerrmmiinnii  uunnaa  ““zzoonniizzzzaazziioonnee””  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddiivveerrssaa  ddaallllaa  

pprreeeessiisstteennttee  lliimmiittaattaammeennttee  aallll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa..  [[oommiissssiiss]]......  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  ddiimmoossttrraazziioonnee  ddeell  rreeqquuiissiittoo  ddeellll’’iinneessiisstteennzzaa  ee  ddeellll’’iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddeellllee  aarreeee,,  

ll’’eevveennttuuaallee  vvaarriiaannttee  aalllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ggeenneerraallee  pprrooppoossttaa  nnoonn  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  

rriigguuaarrddaarree  uunn  ccaammbbiioo  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeellll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  mmaa  ppuuòò  

aanncchhee  rriigguuaarrddaarree  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  ccoonnnneessssee  aallllee  NNoorrmmee  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  

uurrbbaanniissttiiccoo  ggeenneerraallee  cchhee  nnee  ddiisscciipplliinnaannoo  ll’’eesseeccuuzziioonnee  oo  ll’’aattttuuaazziioonnee,,  ppuurrcchhéé  ll’’iinntteerrvveennttoo,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aallllaa  ssuuaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ee  ccoonnffoorrmmaazziioonnee,,  nnoonn  ccoossttiittuuiissccaa  pprreeggiiuuddiizziioo  ppeerr  llaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aattttuuaattiivvaa  ssuucccceessssiivvaa..  

  DDooccuummeennttaazziioonnee  ddaa  pprreeddiissppoorrrree  

[[oommiissssiiss]]......  



DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  SSOOMMMMAARRIIAA  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  

LLaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee  èè  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  rriigguuaarrddaannttee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ""ccooppeerrttuurraa  iinn  

lleeggnnoo  ppeerr  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  ppaarrcchheeggggiioo  ee  iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo"",,  rraaffffiigguurraannttee  ll''iiddeeaa  pprrooggeettttuuaallee  ddaa  

pprrooppoorrrree  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnffeerreennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  88  ddeell  dd..PP..RR..  116600//22001100  ee  ddeellllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  

RReeggiioonnaallee  nn..  22558811//22001111,,  ssuu  bbeennii  iimmmmoobbiillii  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  nneell  NN..CC..EE..UU..  aall  ffoogglliioo  ddii  mmaappppaa  nn..  2222  

ppaarrttiicceellllaa  nn..  884422,,  ee  nneell  NN..CC..TT..  aall  ffoogglliioo  ddii  mmaappppaa  nn..  2222  ppaarrttiicceellllee  22221199,,  220055,,  22115533..  

IIll  pprrooggeettttoo,,  ddii  ccuuii  aallllaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee,,  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaaii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii::  

11..  EEllaabboorraattii  ggrraaffiiccii::  

--  TTaavv..  0011__IInnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee::  oorrttooffoottoo,,  ssttrraallcciioo  aaeerrooffoottooggrraammmmeettrriiccoo,,  ssttrraallcciioo  

ccaattaassttaallee,,  ppllaanniimmeettrriiaa;;  

--  TTaavv..  0022__QQuuaaddrroo  ssiinnoottttiiccoo  iinntteerrvveennttii  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii;;  

--  TTaavv..  0033__RRiilliieevvoo  ddeelllloo  SSttaattoo  ddii  FFaattttoo;;  

--  TTaavv..  0044__AAttttiivviittàà  RRiissttoorraattiivvaa  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo;;  

--  TTaavv..  0055__IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa;;  

--  TTaavv..  0066__IImmppiiaannttoo  iiddrriiccoo--ffooggnnaarriioo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa;;  

--  TTaavv..  0077__IImmppiiaannttoo  ggaass  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa;;  

--  TTaavv..  0088__DDeettttaaggllii  ee  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoossttrruuttttiivvii  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa;;  

--  TTaavv..  0099__RReennddeerr  ee  ffoottoo  --  iinnsseerriimmeennttoo  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa;;  

--  TTaavv..  1100__PPllaanniimmeettrriiaa  ee  sskkyylliinnee  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa;;  

--  TTaavv..  1111__PPiiaannttee,,  pprroossppeettttii  ee  sseezziioonnii  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa;;  

--  TTaavv..  1122__IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa;;  

--  TTaavv..  1133__IImmppiiaannttoo  iiddrriiccoo  --  ffooggnnaarriioo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa;;  

--  TTaavv..  1144__RReennddeerr  ee  ffoottoo  --  iinnsseerriimmeennttoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa..  

22..  RReellaazziioonnii::  

--  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnsseennssoo;;  

--  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa--ddeessccrriittttiivvaa;;  

--  RReellaazziioonnee  ggeeoo--mmoorrffoollooggiiccaa;;  

--  RReellaazziioonnee  aannttiinncceennddiioo..  

  

  RRiissttoorraannttee  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  iinn  lleeggnnoo;;  

LL’’iinntteerrvveennttoo  ccoonnssiissttee  nneell  rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ccooppeerrttuurraa  iinn  lleeggnnoo  llaammeellllaarree,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ddiimmeennssiioonnaattaa  ddaall  

ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssttrruuttttuurraallee,,  ccoossttiittuuiittaa  ddaa::  

--  SSttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee  vveerrttiiccaallee  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  mmeeddiiaannttee  ppiillaassttrrii  iinn  CC..AA..PP..  ((CCeemmeennttoo  aarrmmaattoo  pprreeccoommpprreessssoo))  

rriivveessttiittaa  eesstteerrnnaammeennttee  ccoonn  ttuuffoo  llooccaallee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  55,,  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà  aallllaa  mmuurraattuurraa  ddii  

ttaammppoonnaammeennttoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  aavveerree  uunn  iimmppaattttoo  vviissiivvoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunn  uunniiccoo  mmaatteerriiaallee  eesstteerrnnoo,,  

mmeennttrree  iinntteerrnnaammeennttee,,  iill  ppiillaassttrroo  vveerrrràà  iinnttoonnaaccaattoo;;  

--  SSttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee  oorriizzzzoonnttaallee  pprriinncciippaallee  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ttrraavvii  iinn  lleeggnnoo  llaammeellllaarree  iinn  aabbeettee  ddeellllaa  sseezziioonnee  2255  

xx  4400  ccmm;;  ttrraa  llaa  ssttrruuttttuurraa  iinnnnaannzzii  ddeettttaa  ee  llaa  ssttrruuttttuurraa  oorriizzzzoonnttaallee  sseeccoonnddaarriiaa  èè  iinntteerrppoossttoo  uunn  ttaavvoollaattoo  ddii  

lliisstteellllii  ((ppeerrlliinnee))  ddii  aabbeettee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  11,,55;;  llaa  ssttrruuttttuurraa  sseeccoonnddaarriiaa  aappppeennaa  cciittaattaa  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  

ttrraavviicceellllii  iinn  lleeggnnoo  llaammeellllaarree  ddii  aabbeettee  ddeellllaa  sseezziioonnee  1166  xx  2244  ccmm;;  

AAll  ffiinnee  ddii  rreeaalliizzzzaarree  uunn  ppaacccchheettttoo  tteerrmmiiccoo  iissoollaannttee  cchhee  ssooddddiissffii  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  sseeccoonnddoo  iill  

DD..LL..  119922//0055  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  ssuullllaa  ssttrruuttttuurraa  sseeccoonnddaarriiaa  ssii  pprreevveeddee::  

11..  mmoonnttaaggggiioo  ddii  lliisstteellllii  iinn  lleeggnnoo  ddii  aabbeettee  ddeellllaa  sseezziioonnee  44  xx  88  ccmm  ccoonn  ssoovvrraassttaannttee  ppaannnneelllloo  iissoollaannttee  iinn  

EEPPSS  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  110000  mmmm;;  



22..  mmoonnttaaggggiioo  ddii  ttaavvoollaattoo  ddii  lliisstteellllii  ((ppeerrlliinnee))  ddii  aabbeettee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  11,,55;;  

33..  ddooppppiioo  ssttrraattoo  ddii  bbiittuummee  aa  ccaallddoo  ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  ttoottaallee  ddii  1122  mmmm;;  

44..  aapppplliiccaazziioonnee  ffiinnaallee  ddii  ssttrraattoo  ddii  gguuaaiinnaa  aarrddeessiiaattaa  iinn  ppoolliieesstteerree..  

LLaa  ccooppeerrttuurraa  ssoopprraa  ddeessccrriittttaa  aavvrràà  uunn  aannddaammeennttoo  lleeggggeerrmmeennttee  iinncclliinnaattoo  ttiippoo  ““aa  ffaallddaa””  ppeerr  ccoonnsseennttiirree,,  

ddaattaa  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeellllaa  lluuccee  ddii  mmll..  2222,,3300,,  iill  ccoorrrreettttoo  ddiisspplluuvviioo  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee  ccoonn  uunn  aalltteezzzzaa  

mmaassssiimmaa  ddii  mmtt..  44,,7700..  

LLaa  ttaammppoonnaattuurraa  llaatteerraallee  ppeerr  uunn  aalltteezzzzaa  ddii  mmtt..  22,,2200  ssaarràà  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  uunnaa  ppaacccchheettttoo  mmuurraarriioo  rreeaalliizzzzaattoo  

ccoonn  ttuuffoo  llooccaallee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ccmm  2200  eesstteerrnnaammeennttee,,  ppaannnneelllloo  iissoollaannttee  iinn  ppoolliissttiirreennee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  

1100  iinntteerrppoossttoo  aadd  uunnaa  ffeettttaa  ddii  ttuuffoo  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  1100;;  ssoopprraa  llaa  mmuurraattuurraa  aappppeennaa  ddeessccrriittttaa  vveerrrràà  

ppoossiizziioonnaattoo  uunn  rriivveessttiimmeennttoo  iinn  ppiieettrraa  ddii  TTrraannii  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  22  qquuaallee  ccoopprrii  mmuurroo  ddeell  ssuucccciittaattoo  ccoorrppoo  

mmuurraarriioo;;  ssoovvrraassttaannttee  llaa  mmuurraattuurraa  vveerrrràà  iinnssttaallllaattoo  iinnffiissssoo  aa  ttaagglliioo  tteerrmmiiccoo  ccoossii  ccoossttiittuuiittoo::  vveettrrii  bbaassssoo--eemmiissssiivvii  

ccoossttiittuuiittii  ddaa  dduuee  llaassttrree  ddii  vveettrroo  iissoollaannttee..  LLaa  llaassttrraa  iinntteerrnnaa  èè  rriivveessttiittaa  ccoonn  uunnaa  ppeelllliiccoollaa  iissoollaannttee  bbaassssoo--

eemmiissssiivvaa,,  mmeennttrree  ll''iinntteerrccaappeeddiinnee  ttrraa  ii  vveettrrii  èè  rriieemmppiittaa  ccoonn  aarrggoonn..  



LL’’iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  ddaa  ccoopprriirree  vveerrrràà  ppaavviimmeennttaattaa  ccoonn  ppaavviimmeennttoo  mmoonnooccoottttuurraa  ddii  ddiimmeennssiioonnii  ee  ccoolloorree  aa  

sscceellttaa  ddeellllaa  DD..LL..  iinn  ffaassee  dd’’ooppeerraa..  

GGllii  aacccceessssii  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ccaassoo  ddii  iinncceennddiioo  ee  ddii  ooggnnii  aallttrraa  

eemmeerrggeennzzaa  ccoommee  ddaa  DD..LLggss  8811//0088  ee  DDMM  1100//0033//9988,,  rriissppoonnddeennttii  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  tteerrmmiicchhee  sseeccoonnddoo  llaa  

lleeggggee  331111  ee  ssuucccceessssiivvoo  DDMM  ddeellll’’1111//0033//22000088;;  ssaarraannnnoo  iinnssttaallllaattee  dduuee  ppoorrttee  aa  ddooppppiiaa  aannttaa  uunnaa  ppeerr  

ll’’iinnggrreessssoo  ddeeii  cclliieennttii  ee  uunnaa  ppeerr  ll’’uusscciittaa,,  eennttrraammbbee  ddoottaattee  ddii  mmaanniigglliioonnee  aannttiippaanniiccoo  rreeaalliizzzzaattee  mmeeddiiaannttee  

uunn  ssiisstteemmaa  ddii  cchhiiuussuurraa  aa  bbaarrrraa  ddii  ccoommaannddoo  iinn  mmooddoo  ddaa  ccoonnsseennttiirree  ll’’aappeerrttuurraa  ddeell  sseerrrraammeennttoo  nnoonn  

aappppeennaa  vveennggaa  eesseerrcciittaattaa  ssuu  ddii  eessssaa  uunnaa  lleeggggeerraa  pprreessssiioonnee..  

AAll  ffiinnee  ddii  ppootteerr  rreeaalliizzzzaarree  uunn  iinntteerrvveennttoo  cchhee  ggaarraannttiissccaa  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssoopprraa  eelleennccaattee  ee  nneelllloo  

ssppeecciiffiiccoo  ((eesssseennddoo  aanncchhee  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo))  ddeevvoonnoo  ggaarraannttiirree  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ccaassoo  ddii  iinncceennddiioo  ee  

ddii  ooggnnii  aallttrraa  eemmeerrggeennzzaa  ((vveeddii  DD..LLggss  8811//0088  ee  DDMM  1100//0033//9988))..  PPeerrttaannttoo  ssii  ddoovvrraannnnoo  sseegguuiirree  ddeeii  pprriinncciippii  bbaassee  

qquuaallii::  

--  LLaa  llaarrgghheezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  uunnaa  uusscciittaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  00,,8800  mmeettrrii  ((ccoonn  ttoolllleerraannzzaa  ddeell  22%%))  ee  

ddeevvee  eesssseerree  ccoonntteeggggiiaattaa  ppaarrii  aadd  uunn  mmoodduulloo  uunniittaarriioo  ddii  ppaassssaaggggiioo  ee  ppeerrttaannttoo  ssuuffffiicciieennttee  aallll''eessooddoo  ddii  

5500  ppeerrssoonnee  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  aa  rriisscchhiioo  ddii  iinncceennddiioo  mmeeddiioo  oo  bbaassssoo;;  

--  LLee  ppoorrttee  iinnssttaallllaattee  lluunnggoo  llee  vviiee  ddii  uusscciittaa  eedd  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  uusscciittee  ddii  ppiiaannoo,,  ddeevvoonnoo  aapprriirrssii  nneell  

vveerrssoo  ddeellll''eessooddoo;;  ll’’aappeerrttuurraa  nneell  vveerrssoo  ddeellll’’eessooddoo  nnoonn  èè  rriicchhiieessttaa  qquuaannddoo  ppoossssaa  ddeetteerrmmiinnaarree  ppeerriiccoollii  

ppeerr  ppaassssaaggggiioo  ddii  mmeezzzzii  oo  ppeerr  aallttrree  ccaauussee,,  ffaattttaa  ssaallvvaa  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  aaccccoorrggiimmeennttii  aattttii  aa  ggaarraannttiirree  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  eeqquuiivvaalleennttee;;  

--  LLee  vviiee  ddii  uusscciittaa  ee  llee  uusscciittee  ddii  ppiiaannoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  cchhiiaarraammeennttee  iinnddiiccaattee  ttrraammiittee  sseeggnnaalleettiiccaa  

ccoonnffoorrmmee  aallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa;;  

--  TTuuttttee  llee  vviiee  ddii  uusscciittaa,,  iinncclluussii  aanncchhee  ii  ppeerrccoorrssii  eesstteerrnnii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddeegguuaattaammeennttee  iilllluummiinnaattii  ppeerr  

ccoonnsseennttiirree  llaa  lloorroo  ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ffiinnoo  aallll’’uusscciittaa  ssuu  lluuooggoo  ssiiccuurroo;;  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  lloo  ssttuuddiioo  gglloobbaallee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii,,  ssii  

rriimmaannddaa  llaa  sstteessssaa  aadd  aappppoossiittoo  ssttuuddiioo  rreeddaattttoo  ddaa  tteeccnniiccoo  qquuaalliiffiiccaattoo  eedd  iissccrriittttoo  aall  rreellaattiivvoo  aallbboo  

aappppaarrtteenneennzzaa..  
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PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  vveerrrràà  ddaattaa  aall  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  uunn  lliimmiittee  ddeeffiinniittoo  ttrraa  ccuucciinnaa  ee  ssaallaa  ee//oo  ssuuppeerrffiiccii  

ddeessttiinnaattee  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ccoonn  aaddeegguuaattii  ssppaazzii  ddiissttiinnttii  ppeerr  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  pprreeppaarraazziioonnee,,  ccoottttuurraa,,  llaavvaaggggiioo  

mmaatteerriiee  pprriimmee,,  oollttrree  aall  ddiissttiinngguuoo  ddeell  llooccaallee  ddeeppoossiittoo  ppeerr  mmaatteerriiee  pprriimmee,,  zzoonnaa  sseeppaarraattaa  ee  ddiissttiinnttaa  ppeerr  

llaavvaaggggiioo  ssttoovviigglliiee,,  ppiiaassttrraa  sseerrvviizzii..  LLaa  ddeelliimmiittaazziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  ccuucciinnaa  ddaallllaa  ssaallaa  ssaarràà  ttaallee  ddaa  

iimmppeeddiirree  llaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddii  aalliimmeennttii  eevveennttuuaallmmeennttee  eessppoossttii..  TTuuttttii  ii  ppuunnttii  cchhee  ddeetteerrmmiinnaannoo  eemmiissssiioonnee  

ddii  vvaappoorrii  oo  ffuummii,,  pprrooddoottttii  ddeellllaa  ccoommbbuussttiioonnee  ddeerriivvaannttii  ddaa  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccoottttuurraa  ee//oo  rriissccaallddaammeennttoo,,  

ssaarraannnnoo  ddoottaattii  ddii  iiddoonneeii  ssiisstteemmii  ddii  aassppiirraazziioonnee  ddii  ffuummii  ee  vvaappoorrii  ccaannaalliizzzzaattii  iinn  ccaannnnee  ffuummaarriiee  ccoonn  ssbbooccccoo  aa  

tteettttoo,,  ccoossttrruuiittee  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllee  rreeggoollee  ddii  bbuuoonnaa  pprraassssii  ee  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ccoonn  aaccccoorrggiimmeennttii  

tteeccnniiccii  aattttii  aa  eevviittaarree  mmoolleessttiiee  aall  vviicciinnaattoo..  

AA  ttaall  pprrooppoossiittoo  llaa  ccuucciinnaa  ssaarràà  aallllaarrggaattaa  ee  rriimmooddeerrnnaattaa,,  ddeemmoolleennddoo  uunn  mmuurroo  aaddiiaacceennttee  ll''aattttuuaallee  vvaannoo  

ddeeppoossiittoo,,  uunniiffiiccaannddoo  qquueessttaa  aallllaa  ccuucciinnaa  eessiisstteennttee,,  ddoovvee  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  rriivveessttiimmeennttoo  iinntteerrnnoo  ccoonn  

ppoolliissttiirreennee  ee  ttuuffiinnaa  ddaa  1100  ccmm  aallllaa  mmuurraattuurraa  eessiisstteennttee  ppeerr  ggaarraannttiirree  uunnaa  ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  aaddeegguuaattaa,,  

ffaacceennddoo  iinn  mmooddoo  ddaa  rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ddaa  ppiiùù  aaddddeettttii,,  ppeerr  ssooddddiissffaarree  uunn  ffaabbbbiissooggnnoo  

ddii  cclliieennttii  mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  èè  aattttuuaallmmeennttee  llaa  ccaappiieennzzaa  ddeellllaa  ssaallaa..  

LLee  aattttrreezzzzaattuurree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iiddoonneeee  ee  ssuuffffiicciieennttii  iinn  rreellaazziioonnee  aallll''aattttiivviittàà  ssvvoollttaa,,  ee  iinnssttaallllaattee  iinn  mmooddoo  ddaa  

ccoonnsseennttiirree  uunn''aaddeegguuaattaa  ppuulliizziiaa  ddeellllee  sstteessssee  ee  ddeellll''aarreeaa  cciirrccoossttaannttee..  

II  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ppeerr  iill  ppuubbbblliiccoo  ssaarraannnnoo  rraaggggiiuunnggiibbiillii  sseennzzaa  iinntteerrffeerreennzzee  ccoonn  ii  lluuoogghhii  rriisseerrvvaattii  aall  ppeerrssoonnaallee  

aaddddeettttoo,,  iill  qquuaallee  ssaarràà  ddoottaattoo  ddii  bbaaggnnii  aadd  uussoo  eesscclluussiivvoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee..  



IInn  mmaatteerriiaa  ddii  ““EElliimmiinnaazziioonnee  oo  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  nneeggllii  eeddiiffiiccii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  

aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo””  ssii  rriissppeetttteerràà  qquuaannttoo  rriippoorrttaattoo  aallll’’aarrtt..  8822  ddeell  DD..PP..RR..  nn°°  338800//22000011  aall  ccoommmmaa  11  ssppeecciiffiiccaa::  

““TTuuttttee  llee  ooppeerree  eeddiilliizziiee  rriigguuaarrddaannttii  eeddiiffiiccii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo  cchhee  ssoonnoo  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  

lliimmiittaarree  ll''aacccceessssiibbiilliittàà  ee  llaa  vviissiittaabbiilliittàà  ddii  ccuuii  aallllaa  sseezziioonnee  pprriimmaa  ddeell  pprreesseennttee  ccaappoo,,  ssoonnoo  eesseegguuiittee  iinn  

ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleeggggee  3300  mmaarrzzoo  11997711,,  nn..  111188,,  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  aallllaa  

sseezziioonnee  pprriimmaa  ddeell  pprreesseennttee  ccaappoo,,  aall  rreeggoollaammeennttoo  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..PP..RR..  2244  lluugglliioo  11999966,,  nn..  550033,,  rreeccaannttee  

nnoorrmmee  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  ee  aall  ddeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeeii  llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii  1144  

ggiiuuggnnoo  11998899,,  nn..  223366..””  TTuuttttoo  qquuaannttoo  aappppeennaa  eelleennccaattoo  èè  mmeegglliioo  ddeessccrriittttoo  nneellllaa  ""RReellaazziioonnee  ppeerr  

ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee""  aalllleeggaattaa  aall  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo..    

GGllii  iimmppiiaannttii  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeell  CCaappoo  VV  ((  NNoorrmmee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ))  

ddeell  DD..PP..RR..  338800//22000011,,  ccoommee  ggiiàà  pprreevviissttoo  ee  rreeggoollaammeennttaattoo  nneellllaa  lleeggggee  2222  ggeennnnaaiioo  22000088,,  nn..  3377..  

IIll  pprrooggeettttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ssaarràà  rreeddaattttoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  vviiggeennttee  lleeggiissllaazziioonnee  ee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

tteeccnniiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

••  DDPPRR  2277//44//11995555  nn..  554477  ""NNoorrmmee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii  ssuull  llaavvoorroo..""  

••  LLeeggggee  11//33//11996688  nn..  118866  ""DDiissppoossiizziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  aappppaarreecccchhiiaattuurree,,  

mmaacccchhiinnaarrii,,  iinnssttaallllaazziioonnii  eedd  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  eedd  eelleettttrroonniiccii..""  

••  LLeeggggee  1188//1100//11997777  nn..  779911  ""AAttttuuaazziioonnee  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  CCEEEE  7722//7733  rreellaattiivvee  aallllee  ggaarraannzziiee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

cchhee  ddeevvee  ppoosssseeddeerree  iill  mmaatteerriiaallee  eelleettttrriiccoo..""  

••  LLeeggggee  55//33//11999900  nn..  4466  ""NNoorrmmee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii..""  

••  DDPPRR  66//1122//11999911  nn..  444477  ""RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  55//33//11999900  nn..  4466  NNoorrmmee  ppeerr  llaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii..""  

••  CCEEII  1111--88  --  IImmppiiaannttii  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  ttrraassmmiissssiioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa..  

••  CCEEII  6644--88  --  IImmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  uuttiilliizzzzaattoorrii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  11000000  VV  iinn  cc..aa..  ee  11550000  VV  

iinn  cc..cc..  ((tteerrzzaa  eeddiizziioonnee))..  

••  CCEEII  6644--1122  --  IImmppiiaannttii  ddii  tteerrrraa  nneeggllii  eeddiiffiiccii  ppeerr  uussoo  rreessiiddeennzziiaallee  ee  tteerrzziiaarriioo  ((pprriimmaa  eeddiizziioonnee))..  

••  NNoorrmmee  CCEEII  eedd  UUNNII  ssppeecciiffiiccaammeennttee  cciittaattee  nneellll''eellaabboorraattoo..  

II  ccoonndduuttttoorrii  iimmppiieeggaattii  nneellllaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  ddaallllee  

ccoolloorraazziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  ttaabbeellllaa  CCEEII--UUNNEELL  0000772222--7744  ee  0000771122..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree::  

  bbiiccoolloorree  ggiiaalllloo--vveerrddee  ppeerr  ii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  tteerrrraa,,  pprrootteezziioonnee  eedd  eeqquuiippootteennzziiaalliittàà;;  

  bblluu  cchhiiaarroo  ppeerr  iill  ccoonndduuttttoorree  ddii  nneeuuttrroo;;  

  ccoolloorrii  sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  ppeerr  ii  ccoolloorrii  ddiissttiinnttiivvii  ddeeii  ccaavvii  ((nneerroo,,  ggrriiggiioo  cceenneerree  ee  mmaarrrroonnee))..  

II  ccaavvii  uuttiilliizzzzaattii  nneeii  ssiisstteemmii  ddii  pprriimmaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  vveerrssoo  tteerrrraa  ee  

tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  445500//775500  VV  ((ccaavvii  ddeessiiggnnaattii  ccooll  ssiimmbboolloo  0077)),,  ssaarraannnnoo  ddeell  ttiippoo  ccoonn  

gguuaaiinnaa  ssaallvvoo  qquueellllii  ppoossaattii  eennttrroo  ttuubbii  pprrootteettttiivvii  oo  ccaannaalliizzzzaazziioonnee..  

PPeerr  cciirrccuuiittii  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  oo  ccoommaannddoo  ii  ccaavvii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  330000//550000  VV  

((ccaavvii  ddeessiiggnnaattii  ccooll  ssiimmbboolloo  0055))..  QQuueessttii  ssee  ppoossaattii  nneelllloo  sstteessssoo  ttuubboo,,  ccoonnddoottttoo  oo  ccaannaallee  ccoonn  ccaavvii  

pprreevviissttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  ssuuppeerriioorrii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aallllaa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  mmaaggggiioorree..  

II  ccaavvii,,  ii  ttuubbii  pprrootteettttiivvii,,  llee  ppaasssseerreellllee  ee  llee  vvaarriiee  ccaannaalliizzzzaazziioonnii  ddeevvoonnoo  aavveerree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  nnoonn  

pprrooppaaggaazziioonnee  aallllaa  ffiiaammmmaa  rreellaattiivvee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppoossaa..  FFiinnoo  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  ddaall  ppaavviimmeennttoo  ddii  22,,55  

mm,,  ii  ccaavvii  ssaarraannnnoo  pprrootteettttii  ccoonnttrroo  ii  ddaannnneeggggiiaammeennttii  mmeeccccaanniiccii..  

LLee  sseezziioonnii  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii  ccaallccoollaattee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  ppootteennzzaa  iimmppeeggnnaattaa  ee  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddeeii  

cciirrccuuiittii  ((aaffffiinncchhéé  llaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee  nnoonn  ssuuppeerrii  iill  44%%  ddeellllaa  tteennssiioonnee  aa  vvuuoottoo))  ssaarraannnnoo  sscceellttee  ffrraa  

qquueellllee  uunniiffiiccaattee..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssuuppeerraattii  ii  vvaalloorrii  ddeellllee  ppoorrttaattee  ddii  ccoorrrreennttee  

aammmmeessssee,,  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  ccoonndduuttttoorrii,,  ddaallllee  ttaabbeellllee  ddii  uunniiffiiccaazziioonnee  CCEEII--UUNNEELL..  CCoommuunnqquuee,,  llee  sseezziioonnii  

mmiinniimmee  aammmmeessssee  ssoonnoo::  

  00..7755  mmmm22  ppeerr  ii  cciirrccuuiittii  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  ee  ccoommaannddoo;;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1996_0503.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm


  11..55  mmmm22  ppeerr  iilllluummiinnaazziioonnee  ddii  bbaassee,,  ddeerriivvaazziioonnii  ppeerr  pprreessee  aa  ssppiinnaa  ee  ppeerr  aallttrrii  aappppaarreecccchhii  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  ee  ppeerr  aappppaarreecccchhii  ccoonn  ppootteennzzaa  22..22  kkWW;;  

  22..55  mmmm22  ppeerr  ddeerriivvaazziioonnee  ccoonn  oo  sseennzzaa  pprreessee  aa  ssppiinnaa  ppeerr  uuttiilliizzzzaattoorrii  ccoonn  22..22  kkWW  <<  PP  <<  33..66  kkWW;;  

  44  mmmm22  ppeerr  mmoonnttaannttii  ssiinnggoollii  ee  lliinneeee  aalliimmeennttaannttii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ccoonn  ppootteennzzaa  nnoommiinnaallee  

ssuuppeerriioorree  aa  33..66  kkWW..  

II  ccoommaannddii  ggeenneerraallii  ee  ppaarrzziiaallii  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  ee  llee  rreellaattiivvee  pprrootteezziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ppoossttii  ee  ccoonnffoorrmmaattii  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  eesssseerree  aaggiibbiillii  aall  ppuubbbblliiccoo..  LLaa  lliinneeaa  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ddeevvee  

ffaarree  ccaappoo  aadd  uunn  aammbbiieennttee  nnoonn  aacccceessssiibbiillee  aall  ppuubbbblliiccoo  oo  aadd  uunn  aarrmmaaddiioo  cchhiiuussoo  aa  cchhiiaavvee..  

LLoo  sscchheemmaa  ddeeii  cciirrccuuiittii  èè  ddeell  ttiippoo  rraaddiiaallee..  PPeerr  rraaggiioonnii  llooggiissttiicchhee  ee  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  sseerrvviizziioo  ppiiùù  

aaffffiiddaabbiillee  ssii  èè  pprreevviissttoo  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ooppppoorrttuunnii  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii  ddii  sseettttoorree..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee  ddeeii  qquuaaddrrii  ddii  sseettttoorree  ssoonnoo  aannaalloogghhee  aa  qquueellllee  ddeessccrriittttee  ppeerr  iill  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee..  

LLaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssaarràà  ddeell  ttiippoo  aa  vviissttaa  cchhee  aavvvveerrrràà  uuttiilliizzzzaannddoo  ttuubbii  pprrootteettttiivvii  iinn  mmaatteerriiaallee  

iissoollaannttee,,  ddeell  ttiippoo  fflleessssiibbiillee  oo  rriiggiiddoo,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  ccaassii  ssppeecciiffiiccii  ddii  uuttiilliizzzzoo..  PPeerr  llaa  sseezziioonnee  

ooccccuuppaattaa  ddaaii  ccaavvii  nneeii  ccaannaallii  ee  ppeerr  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeeii  ttuubbii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  sseezziioonnee  eedd  aall  

nnuummeerroo  ddeeii  ccaavvii  ddeevvee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllee  nnoorrmmee  CCEEII  2233--3311,,  2233--3322  aarrtttt..  

11..33..0011,,  22..22..0022,,  11..33..0011  ee  CCEEII  6644--88  aarrtttt..  552222..88..11..11..  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ddii  tteerrrraa  

PPrrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  ddiirreettttii  eedd  iinnddiirreettttii..  

LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  ddiirreettttii  vveerrrràà  aassssiiccuurraattaa  ddaallll’’iissoollaammeennttoo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  cchhee  vveerrrraannnnoo  

sscceellttii  ssoolloo  ssee  rriippoorrttaannttii  iill  mmaarrcchhiioo  IIMMQQ,,  ccaarraatttteerriissttiiccaa  cchhee  nnee  aassssiiccuurraa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  llaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  

ddeellll’’iissoollaammeennttoo  aallllee  rreellaattiivvee  nnoorrmmee..  LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  iinnddiirreettttii  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  mmeeddiiaannttee  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ddii  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ccoooorrddiinnaattoo  ccoonn  llee  pprrootteezziioonnii  

eelleettttrriicchhee  iinnssttaallllaattee..  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  iiddrriiccoo  ee  ffooggnnaannttee  

LL''iimmppiiaannttoo  iiddrriiccoo  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  ccoonn  ttuubbaazziioonnii  iinn  mmuullttiissttrraattoo,,  mmeennttrree  ll''iimmppiiaannttoo  ddii  ssccaarriiccoo  ssaarràà  

rreeaalliizzzzaattoo  iinn  ttuubbaazziioonnii  iinn  PP..VV..CC..;;  

LL''aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iiddrriiccoo  aavvvveerrrràà  mmeeddiiaannttee  ffoorrnniittuurraa  ccoonn  aauuttoobboottttii  ddii  aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ddeell  

sseerrvviizziioo  iiddrriiccoo  ppuubbbblliiccoo  AAQQPP  mmeeddiiaannttee  rreeggoollaarree  ccoonnttrraattttoo  ddii  ffoorrnniittuurraa  ccoonnssoorrzziiaattaa;;  llaa  cciisstteerrnnaa  iinn  PPPP  

ddaa  55000000  lliittrrii  ppoossttaa  nneellll’’aappppoossiittaa  llooccaazziioonnee  èè  iiddoonneeaa  aall  ccoonntteenniimmeennttoo  ddii  aaccqquuaa  ppeerr  uussoo  iiggiieenniiccoo  

aalliimmeennttaarree..  

LL’’iimmppiiaannttoo  ffooggnnaannttee  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ssiisstteemmaa  ddii  ssccaarriiccoo  ccoonn  vvaassccaa  ddii  sseeddiimmeennttaazziioonnee  ee  vvaassccaa  ddii  

ssttooccccaaggggiioo  TTiippoo  IIMMHHOOFFFF  uubbiiccaattaa  iinn  aappppoossiittaa  aarreeaa  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ddiimmeennssiioonnaattaa  ppeerr  ccaappaacciittàà  iinn  

bbaassee  aaggllii  aabbiittaannttii  eeqquuiivvaalleennttii  ccoommee  ddaa  rreeggoollaarree  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aalllloo  ssccaarriiccoo..  

UUlltteerriioorrii  llaavvoorrii  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  qquuii  mmeennzziioonnaattii,,  ssaarraannnnoo  eesseegguuiittii  aa  nnoorrmmaa  

ddeellllee  lleeggggii  iinn  mmaatteerriiaa..  

  

  PPrrooggeettttaazziioonnee  ddii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa  aannnneessssaa;;  

LL’’iinntteerrvveennttoo  èè  ccoommppoossttoo  ddaa  ttrree  ffaassii  rreeaalliizzzzaattiivvee  ccoonnnneessssee  ttrraa  lloorroo,,  ccoommpplleemmeennttaarrii  aallll''aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa  

ssoopprraa  ddeessccrriittttaa..    

PPaarrcchheeggggiioo..  

AAttttuuaallmmeennttee  ll’’aarreeaa  èè  ggiiàà  uuttiilliizzzzaattaa  aa  ppaarrcchheeggggiioo  sseerrvveennttee  ll''aattttiivviittàà  ddii  ppiizzzzeerriiaa  eessiisstteennttee,,  nnoonn  ddoottaattaa  

ddii  iilllluummiinnaazziioonnee,,  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeeii  ccoonnffiinnii  ee  sseeggnnaattuurraa  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  ppeerr  uunn  ccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeggllii  ssppaazzii  

ee  ddeeii  ppoossttii  ssoossttaa..  



LL’’iinntteerrvveennttoo  pprrooppoossttoo  ssii  pprrooppoonnee  aa  mmiigglliioorraarree  ssoottttoo  ttuuttttii  ii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  ll''aattttiivviittàà  eessiisstteennttee  ee  ll''aarreeaa  ddii  

ssttuuddiioo..  EE’’  pprreevviissttaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  rreecciinnzziioonnee  llaatteerraallee  iinn  mmuurraattuurraa  ccoonn  ttuuffoo  llooccaallee,,  ddeellll’’aalltteezzzzaa  

ddii  mmll  22..2200,,    iinntteerrvvaallllaattaa  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppiillaassttrrii  ddeellll’’aalltteezzzzaa  ddii  mmll  22..2200;;  ssuull  ffrroonnttee  ssttrraaddaa  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattaa  

uunnaa  mmuurraattuurraa  ddii  aalltteezzzzaa  ppaarrii  aa  mmll  22..2200,,  iinn  ccuuii  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ccoonnttiinnuuaa  ffiinnoo  aallll''aalltteezzzzaa  ddii  mmll  11..0000,,  

mmeennttrree  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ssaarràà  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ffiinnoo  aallll''aalltteezzzzaa  ddii  mmll  11,,1100,,  ddaa  ffoorrmmee  ggeeoommeettrriicchhee  

ssppeecciiffiiccaattee  nneellll’’eellaabboorraattoo  ggrraaffiiccoo..  

VVeerrrraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  dduuee  aappeerrttuurree  ccoonn  ccaanncceellllii  ssuull  ffrroonnttee  ssttrraaddaa,,  ttaallii  ddaa  rreennddeerree  aaggeevvoollee  ee  

iinnddiippeennddeennttii  llee  mmaannoovvrree  ddii  aacccceessssoo  ee  ddii  uusscciittaa  ddeellllee  aauuttoo..    

LL’’iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  aaddiibbiittaa  aa  ppaarrcchheeggggiioo,,  ssaarràà  ccoommpplleettaammeennttee  lliivveellllaattaa  ccoonn  gghhiiaaiieettttoo  ddii  ccaavvaa,,  aadd  

eecccceezziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  ppoossttii  aauuttoo,,  cchhee  vveerrrraannnnoo  ppaavviimmeennttaattee  ccoonn  bbeettoonneellllee  ddrreennaannttii  

ppoossttee  sseeccccoo  ssuu  sseeccccoo..  

CCoommee  ssoopprraa  ddeettttoo,,  eesssseennddoo  ll''aarreeaa  sspprroovvvviissttaa  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee,,  qquueessttaa  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattaa  ppeerr  iilllluummiinnaarree  

ll’’iinntteerraa  zzoonnaa  iinn  mmooddoo  eeffffiicciieennttee,,  ttaallee  ddaa  rreennddeerree  ssiiccuurraa  ll''aammbbiittoo  ddii  iinntteerrvveennttoo..  

  



UUffffiicciioo,,  ssppoogglliiaattooii  ee  bbaaggnnii;;  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  sseegguuiittoo  ddeessccrriittttaa,,  èè  nneecceessssaarriiaa  nnoonncchhéé  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  aallllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccaammppeettttii  ddii  ccaallcceettttoo,,  qquueessttoo  ppeerr  ffoorrnniirree  uunn  sseerrvviizziioo  qquuaannttoo  ppiiùù  eeffffiicciieennttee  ppoossssiibbiillee  

aaii  cclliieennttii  ddeellll''iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo..  IIll  mmaannuuffaattttoo  ssaarràà  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  dduuee  lliivveellllii::  uunn  ppiiaannoo  iinntteerrrraattoo  ee  uunn  

ppiiaannoo  tteerrrraa,,  ii  qquuaallii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  iill  pprriimmoo  ccoommee  ssppoogglliiaattooii  ee  bbaaggnnii  ccoonn  ddooccccee,,  mmeennttrree  iill  sseeccoonnddoo  

vveerrrràà  aalllleessttiittoo  aadd  uuffffiicciioo,,  uunnaa  ssaallaa  ppeerr  iill  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  mmeeddiiccoo  ee  ddeeppoossiittoo..  

DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aarrcchhiitteettttoonniiccoo,,  llaa  ssttrruuttttuurraa  pprrooggeettttaattaa  ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  uunn  sseemmpplliiccee  rreettttaannggoolloo,,  

cchhee  vvaa  aa  rriipprrooppoorrrree  llaa  ffoorrmmaa  rreettttaannggoollaarree  ddeell  lloottttoo  oovvee  uubbiiccaattoo,,  ppeerrttaannttoo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  nneettttaa  ssuu  ccuuii  

ppootteerr  eeddiiffiiccaarree,,  ppoorrttaa  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  qquuaassii  oobbbblliiggaattoorriiaa  ddii  uunn  rreettttaannggoolloo..  

SSttrruuttttuurraallmmeennttee  ll’’eeddiiffiiccaattoo  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattoo  aall  ppiiaannoo  iinntteerrrraattoo  ccoonn  ppaarreettii  ddii  cceemmeennttoo  aarrmmaattoo  mmeennttrree  

aall  ppiiaannoo  tteerrrraa  ccoonn  mmuurraattuurraa  aauuttooppoorrttaannttee  ttiippoo  ““ppoorroottoonn””  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm  3300,,  qquueessttoo  ppeerr  ppootteerr  

ssooddddiissffaarree  aanncchhee  ii  rreeqquuiissiittii  eenneerrggeettiiccii  ccoommee  ppeerr  lleeggggee;;  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattoo  uunnoo  ssccaavvoo  llaatteerraallmmeennttee  ttiippoo  

ccuunniiccoolloo  ppeerr  rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  ll’’aaeerraazziioonnee  nnaattuurraallee  ddeeggllii  aammbbiieennttii  iinntteerrrraattii  ttrraammiittee  ddeellllee  ggrriigglliiee  

ppoossttee  aa  qquuoottaa  00..0000;;  llaa  mmuurraattuurraa  ssaarràà  iinnttoonnaaccaattaa  ccoonn  ffrraattttaazzzzaattoo  eesstteerrnnaammeennttee  eedd  iinntteerrnnaammeennttee,,  

ttrraannnnee  ggllii  aammbbiieennttii  aaddiibbiittii  aa  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee  llooccaallii  ddooccccee,,  cchhee  ssaarraannnnoo  rriivveessttiittii  ppeerr  uunn  aalltteezzzzaa  ppaarrii  aa  

mmll  22,,2200  ccoonn  ppiiaassttrreellllee  iinn  ggrreess  ppoorrcceellllaannaattoo..      

IIll  ppiiaannoo  iinntteerrrraattoo  eedd  iill  ppiiaannoo  tteerrrraa  ssaarraannnnoo  ccoolllleeggaattii  ttrraammiittee  uunnaa  ssccaallaa  iinn  cc..aa..,,  pprrootteettttaa  ddaallll’’eesstteerrnnoo  

ccoonn  ppaarreettii  ddii  vveettrroo  aannttiissffoonnddaammeennttoo  ee  ppiillaassttrriinnii  iinn  aacccciiaaiioo..    

  



  CCaammppii  ddii  ccaallcciioo;;  

VVeerrrraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  dduuee  ccaammppii  ddii  uugguuaallii  ddiimmeennssiioonnii  mmll  2255..0000  xx  mmll  1155..0000..  

IIll  tteerrrreennoo  ddii  ggiiooccoo  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  eerrbbeettttaa  ssiinntteettiiccaa  ddeell  ttiippoo  ssttaannddaarrdd,,  ee  ssaarràà  ppeerriiooddiiccaammeennttee  

rreevviissiioonnaattoo  ee  ssiisstteemmaattoo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  iiddoonneeoo;;  ssaarraannnnoo  iinnssttaallllaattee  dduuee  ppoorrttee  ccoonn  rreettii  ddaallllee  ddiimmeennssiioonnii  

ssttaannddaarrdd  ssuu  aammbboo  ii  llaattii;;  ssuu  uunn  llaattoo  vveerrrraannnnoo  iinnssttaallllaattee  llee  ppaanncchhiinnee  aa  sseerrvviizziioo  ddeellllee  ssqquuaaddrree,,  ppeerr  

aalllleennaattoorrii  ee  rriisseerrvvee,,  ddaa  qquuaattttrroo  ppoossttii  aa  sseeddeerree  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  iinn  ppoolliiccaarrbboonnaattoo  aallvveeoollaarree  ee  

pprrootteezziioonnee  aannttii  UUVV..  DDaallll’’aallttrroo  llaattoo,,  iinnvveeccee,,  ssaarraannnnoo  iinnssttaallllaattee  22  ttrriibbuunnee,,  cciiaassccuunnaa  ccoommppoossttaa  ddaa  66  ffiillee  

ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  mmll  1188,,0000  ppeerr  ggllii  ssppeettttaattoorrii..  IIll  ttuuttttoo  ccoommee  mmeegglliioo  eevviiddeennzziiaattoo  nneeggllii  eellaabboorraattii  ddii  

pprrooggeettttoo  aalllleeggaattii  aallllaa  pprreesseennttee..  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  iill  ccaammppoo  ddaa  ggiiooccoo,,  qquueessttoo  aavvrràà  ddiimmeennssiioonnii  ccoonnffoorrmmii  aallllee  rreeggoollee  ddeellllaa  FF..II..GG..CC..  

ee  ssaarràà  ddoottaattoo  ddii  iiddoonneeee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo,,  ppiiaannee,,  lliibbeerree  ddaa  qquuaallssiiaassii  oossttaaccoolloo  ssiiaa  ffiissssoo  cchhee  mmoobbiillee  ddii  

llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mm  11,,0000  ddeennoommiinnaattee  ““ZZoonnaa  ddeell  ccaammppoo  ppeerr  ddeessttiinnaazziioonnee””..  

PPeerr  eevviittaarree  iinntteerrffeerreennzzee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  ee  ppoossssiibbiillii  ppeerriiccoollii,,  ggllii  ssppaazzii  ddii  aattttiivviittàà  ssaarraannnnoo  

iinnaacccceessssiibbiillii  aaggllii  ssppeettttaattoorrii,,  aattttrraavveerrssoo  rreecciinnzziioonnii  iinn  rreettee  mmeettaalllliiccaa  zziinnccaattaa  ppllaassttiiffiiccaattaa  ddii  ccoolloorree  vveerrddee  

ee  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii..  

IIll  mmaannttoo  ddeell  ccaammppoo  ddii  ggiiooccoo  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  eerrbbaa  ssiinntteettiiccaa,,  mmeessssoo  iinn  ooppeerraa  ssuu  uunn  aappppoossiittoo  

ssuuppppoorrttoo  ppeerrmmeeaabbiillee  iinn  tteessssuuttoo  nnoonn  tteessssuuttoo,,  ccoonn  iiddoonneeii  ddrreennaaggggii  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  

ppeerrccoollaazziioonnee,,  vvaalluuttaattee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  pprreecciippiittaazziioonnii  llooccaallii,,  iill  ttuuttttoo  ccoonnffoorrmmee  aallllee  nnoorrmmee  vviiggeennttii..  



CCAARRIICCOO  IINNSSEEDDIIAATTIIVVOO  

PPrreemmeessssoo  cchhee  iill  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ee  ffrraazziioonnee  ddii  MMoonnaacciizzzzoo  ssii  eesstteennddee  ppeerr  HHaa  

22666633..1111..8833  ((ccffrr..  ffoonnttee  rreellaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  GGeenneerraallee)),,  ee  ccoonnffiinnaa  aa  nnoorrdd  ccooll  tteerrrriittoorriioo  ddii  

SSaavvaa,,  aadd  eesstt  ccooll  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  MMaarruuggggiioo,,  aassuudd  ccoonn  llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddeell  mmaarr  JJoonniioo  ee  aadd  

oovveesstt  ccooll  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  LLiizzzzaannoo..  

LLoo  ssttaattoo  ffiissiiccoo  èè  ccoossttiittuuiittoo  aa  nnoorrdd  ee  nnoorrdd--eesstt,,  ffoorrmmaannttee  llaa  ppaarrttee  aa  mmoonnttee  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  ddaa  tteerrrreennii  

rroocccciioossii  ttuuffaacceeii  ccoollttiivvaattii  iinn  mmaassssiimmaa  ppaarrttee  aadd  oolliivveeii,,  mmaannddoorrlleettii  ee  ffiicchheettii,,  mmeennttrree  aadd  eesstt  ssii  rriivveennggoonnoo  

tteerrrreennii  pprrooffoonnddii  iimmppiiaannttaattii  aa  vviiggnneettii  iinn  ggrraann  ppaarrttee  aadd  aallbbeerreelllloo,,  ccoommee  ppuurree  aadd  oovveesstt..  

PPeerr  iill  ccaappoolluuooggoo  TToorrrriicceellllaa,,  iill  PPiiaannoo  ffaa  ssaallvvaa  --  nneellllee  lliinneeee  ggeenneerraallii  --  ll''iimmppoossttaazziioonnee  ddeell  pprreeggrreessssoo  PP..  ddii  

FF..  ee  ddeellllaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  pprree--aapppprroovvaazziioonnee  ddeellll''aattttuuaallee  PP..RR..GG..  aavvvveennuuttaa  ccoonn  aaddoozziioonnee  

mmeeddiiaannttee  ddeelliibbeerraa  ddii  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  116600  ddeell  2288..0099..11999900  eedd  aapppprroovvaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

ddaallllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  ccoonn  DDGGRR  nn..  660000  ddeell  0099..0055..22000000,,  ssaattuurraannddoo  llee  pprreevviissiioonnii  iinnsseeddiiaattiivvee  aallll''iinntteerrnnoo  

ddeellll''aanneelllloo  ssttrraaddaallee  ddii  cciirrccoonnvvaallllaazziioonnee  eessiisstteennttee  ee//oo  ddii  nnuuoovvaa  pprreevviissiioonnee,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

pprrooppoonneennddoo  nnuuoovvee  zzoonnee  aa  ccaarraatttteerree  rreessiiddeennzziiaallee  pprriinncciippaallmmeennttee  ssuullllaa  ddiirreettttrriiccee  ppeerr  TToorrrree  OOvvoo  ee  ssuull  

llaattoo  eesstt  ddeellll''aabbiittaattoo  ((ccoonn  iinntteerreessssaammeennttoo  aanncchhee  ddii  aarreeee  rriicceeddeennttii  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddeeii  220000  mmll  ddaall  

cciimmiitteerroo,,  vviicceevveerrssaa  iinneeddiiffiiccaabbiillii  aa  nnoorrmmaa  ddeell  TTeessttoo  UUnniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssaanniittaarriiee));;  uulltteerriioorrii  zzoonnee  

eeddiiffiiccaattoorriiee  ssoonnoo  pprrooppoossttee  aallddiillàà  ddeellllaa  ddeepprreessssiioonnee  nnaattuurraallee  ssuull  llaattoo  ssuudd--oovveesstt  ee  aadd  aammpplliiaammeennttoo  

ddeell  ccoommppaarrttoo  ""CC22ee""..  

NNeellllaa  ffrraazziioonnee  ddii  MMoonnaacciizzzzoo  èè  pprreevviissttoo  ll''aammpplliiaammeennttoo  aa  rraaggggiieerraa  ddeell  nnuucclleeoo  aabbiittaattoo  eessiisstteennttee,,  ccoonn  

iippootteessii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  ttuurriissttiiccoo--rreessiiddeennzziiaallee  ee  rreellaattiivvii  sseerrvviizzii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::  

  LLuunnggoo  iill  llaattoo  oovveesstt  ddeellllaa  ssttrraaddaa  pprroovveenniieennttee  ddaa  TToorrrriicceellllaa  ((ccoommppaarrttoo  ""CC22bb""));;  

  LLuunnggoo  iill  llaattoo  eesstt  ddeellll''aassssee  ssttrraaddaallee  ddii  nnuuoovvaa  pprreevviissiioonnee  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  nnoorrdd--ssuudd  ((ccoommppaarrttoo  

""CC22ee""));;  ssuullllaa  ddiirreettttrriiccee  ppeerr  TToorrrree  OOvvoo  ))ccoommppaarrttoo  ""  CC22dd""));;  

  SSuullllaa  ddiirreettttrriiccee  ppeerr  PPuullssaannoo  ((ccoommppaarrttoo  ""  CC22aa""));;  

SSoonnoo  aallttrreessìì  pprreevviissttii  uulltteerriioorrii  aammpplliiaammeennttii  ddeellllaa  zzoonnaa  ""  CC11""  ((sseemmpprree  ccoonn  ddeessttiinnaazziioonnee  ttuurriissttiiccoo--

rreessiiddeennzziiaallee))..  

PPeerr  llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ggiiàà  iinntteerreessssaattaa  ddaa  pprreevviissiioonnii  iinnsseeddiiaattiivvee  aa  ccaarraatttteerree  ttuurriissttiiccoo  ee  ttuurriissttiiccoo--

rreessiiddeennzziiaallee  iinn  ccoorrssoo  ddii  aattttuuaazziioonnee,,  eedd  iinnoollttrree  nnootteevvoollmmeennttee  sseeggnnaattaa  ddaa  eeddiilliizziiaa  aabbuussiivvaa  ee//oo  

iirrrreeggoollaarree  ((pprreesseennttee  aanncchhee  nneellll''aammbbiittoo  ddeeii  330000  mmll,,  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa)),,  iill  PPiiaannoo  ssii  pprrooppoonnee  uunn  

mmaassssiicccciioo  iinntteerrvveennttoo  ddii  rriiaasssseettttoo  ee  ddii  uulltteerriioorree  ssvviilluuppppoo  iinnsseeddiiaattiivvoo  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurraallee..  

PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaarriiccoo  iinnsseeddiiaattiivvoo  ddaa  aattttrriibbuuiirree  aallllaa  pprreesseennttee  pprrooppoossttaa,,  èè  ssttaattoo  pprreessoo  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  vviiggeennttee  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  GGeenneerraallee  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  

((rriippoorrttaattoo  nneellllee  rreellaattiivvee  NNoorrmmee  TTeeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee))::  



ZZOONNAA  ““BBtt””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  

CCOOMMPPAARRTTOO  
SStt  

((mmqq))  
SSvv  

((mmqq))  

SSttaannddaarrddss  

((mmqq))  

SSff  

((mmqq))  
IIfftt  

((mmcc//mmqq))  

IIffff  

((mmcc//mmqq))  

LLmmiinn  

((mmqq))  

HHmmaaxx  

((mmtt))  

PPiiaannii  

((nn°°))  

DDsstt  

((mmtt))  

DDEECCPP  

DDEECC  

((mmtt))  

DDmmaaEE  

((mmtt))  
TTiippoollooggiiaa  AAbbiittaannttii  

BBttaa  4499..444400  99..668800  22..991188  3366..884422  11,,1122  11,,5500  225500  77,,5500  
PP..TT..  ++  

11°°PP  

SSuuggllii  

aalllliinneeaammeennttii  

eessiisstteennttii  

  

55,,0000  
  

1100,,0000  
AA  sscchhiieerraa  

iissoollaattee  
555500  

BBttbb  114411..777700  2233..445500  44..884444  111133..447733  11,,2200  11,,5500  ““  ““  ““  ““  55,,0000  1100,,0000  ““  11..773300  

BBttcc  6699..770000  1122..884400  22..334400  5544..552200  11,,1155  11,,5500  ““  ““  ““  ““  55,,0000  1100,,0000  ““  883355  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  BBttaa    

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  555500  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  99..990000  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::    

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo          555500  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii    22..336688  mmqq  

TToottaallee        22..991188  mmqq    

DDeeffiicciitt  FFaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss::    66..998822  mmqq  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  BBttbb  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  11773300  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  3311..114400  mmqq  

oo    SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::              

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  22..112200  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii    22..772244  mmqq  

TToottaallee          44..884444  mmqq  

DDeeffiicciitt  FFaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss::    2266..229966  mmqq  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  BBttcc  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  883355aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  mmqq..  1155..003300  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo          229922  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii      22..004488  mmqq  

TToottaallee            22..334400  mmqq  

DDeeffiicciitt  FFaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss::    1122..669900  mmqq  

  

RRIIEEPPIILLOOGGOO::    TToottaallee  ffaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss            5566..007700  mmqq  

      TToottaallee  SSttaannddaarrddss  rreeppeerriittii  nneellllee  ZZoonnee  BBtt          1100..110022  mmqq  

      TTOOTTAALLEE  DDEEFFIICCIITT  SSTTAANNDDAARRDDSS              4455..996688  mmqq  

NNOOTTAA::  II  ddeeffiicciitt  ddii  ssttaannddaarrddss  ssoonnoo  ccoommppeennssaattii  ddaa  qquueellllee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  eessppaannssiioonnee  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  rriieeppiillooggaattiivvaa))..  

SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  ““CCoonncceessssiioonnee  EEddiilliizziiaa  ssiinnggoollaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddeellllaa  ttaabb..  1133  ddeell  PP..RR..GG..””  

NN..BB..::  PPeerr  ggllii  eeddiiffiiccii  iissoollaattii::  ddiissttaannzzee  ddaaii  ccoonnffiinnii  llaatteerraallii  mmtt..  55,,0000  ssee  ccoonn  ppaarreettii  nnoonn  ffiinneessttrraattee,,  eedd  iinn  aassssoolluuttoo  mmtt..  1100,,0000  ssee  ccoonn  ppaarreettii  ffiinneessttrraattee..    



ZZOONNAA  ““BBttrr””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  ––  

CCOOMMPPAARRTTOO  
SStt  

mmqq  

SSvv  

mmqq  

SSttaannddaarrddss  

mmqq  

SSff  

lliibbeerraa  

SSff  

CCoonn  

pprreeeessiisstteennzzaa  

VVaallggoonnoo  ttuuttttee  

llee  nnoorrmmee  ddeellllaa  

ZZoonnaa  ““BBtt””  

VVEE  

  

DDaa  rreeaalliizzzzaarree  ee  

rreeaalliizzzzaattoo  

AABBIITTAANNTTII  

TTOOTTAALLEE  

aabbiittaannttii  
DDaa  iinnsseeddiiaarree  

NN°°  

IInnsseeddiiaattii  

NN°°  

BBttrraa  6611..332288  1133..227766  1122..223366  1100..664444  2255..117722  ““  1155..996666  ++  3377..775588  226666  338800  664466  

BBttrrcc  2266..997755  33..669944  66..005511  55..111122  1122111188  ““  77..666688  ++  1188..117777  112277  118811  330088  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  BBttrraa    

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  664466  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  1111..662288  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo          66..771111  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii            44..002255  mmqq  

cc))  aarreeee  ppeerr  iinntteerreessssee  ccoommuunnee          11..550000  mmqq  

TToottaallee                    1122..223366  mmqq    

EEcccceeddeennzzaa    SSttaannddaarrddss                  660088  mmqq  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  BBttrrcc    

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  330088  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  55..554444  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))    aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo          22..885500  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii                            553322  mmqq  

cc))  aarreeee  ppeerr  iinntteerreessssee  ccoommuunnee            22..666699  mmqq  

TToottaallee                66..005511  mmqq  

EEcccceeddeennzzaa    SSttaannddaarrddss                  550077  mmqq  
  

RRIIEEPPIILLOOGGOO::    TToottaallee  ffaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss  ==              1177..117722  mmqq  

  TToottaallee  SSttaannddaarrddss  rreeppeerriittii  nneellllee  ZZoonnee  BBtt  ==            1188..228877  mmqq  

  TTOOTTAALLEE  EECCCCEEDDEENNZZAA  SSTTAANNDDAARRDDSS                  11..111155  mmqq  
NN..BB..::  AAdd  iinniizziiaattiivvaa  pprriivvaattaa  ppoossssoonnoo  rreeaalliizzzzaarrssii  ssppaazzii  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  pprreevviiaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddaa  ssttiippuullaarree  ccooll  CCoommuunnee  ee  ddaa  aapppprroovvaarree  iinn  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee..  

SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  ““PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ppeerr  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiee..””  

NNoorrmmee  ppaarrttiiccoollaarrii::  

  IIll  PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  iinnddiivviidduueerràà,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  iissoollaattii  ddeeffiinniittii  ddaa  vviiaabbiilliittàà  ccoonn  pprreeeessiisstteennzzee  eeddiilliizziiee,,  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  

ccoommpplleettaammeennttoo  ppeerr  ii  qquuaallii  èè  aammmmeessssoo  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ssuu  ssuuoollii  lliibbeerrii  ttrraa  ccoossttrruuzziioonnii  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iinnddiiccii  ddeellllee  ZZoonnee  BBtt,,  

pprreevviiaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallllee  ttaabbeellllee  ppaarraammeettrriicchhee    ee  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  aattttoo  dd’’oobbbblliiggoo  ppeerr  llaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  

aaggggiiuunnttiivvii  ddeerriivvaannttii  ddaall  PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa..  II ll  PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo  ddeevvee  eesssseerree  

aapppprroovvaattoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  iinnssiieemmee  aall  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee..  

  PPeerr  llee  CCoonncceessssiioonnii  EEddiilliizziiee  ddaa  rriillaasscciiaarree  iinn  ssaannaattoorriiaa  vvaallggoonnoo  llee  nnoorrmmee  iinnnnaannzzii  iinnddiiccaattee..  
  



      ZZOONNAA  ““CCtt””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  

CCOOMMPPAARRTTOO  
SStt  

mmqq  

SSvv  

mmqq  

SSttaannddaarrddss  

mmqq  

SSff  

mmqq..  
IIfftt  

mmcc..//mmqq  

IIffff  

mmcc//mmqq  

LLmmiinn  

mmqq  

SScc  

%%  ddii  LL  

HHmmaaxx  

mmtt  
PPiiaannii  

nn°°  

DDsstt  

mmtt  
DDEECC  TTiippoollooggiiaa  VVtt  

AAbbiittaannttii  

IInnsseeddiiaattii  

110000  mmcc..//aabb..  

AAbbiittaannttii  

ddaa  

IInnsseeddiiaarree  

6600  mmcc..//aabb..  

TToottaallee  

aabbiittaannttii  

CCttcc  1122..004400  11..994466  11..557744  88..552200  00,,442244  00,,6600  11..220000  
00,,1100  

ddii  LL  
77,,5500  

PP..TT..  ++  

11°°PP  
1155..0000  

  

77,,5500  
  

IIssoollaattee  55..111122  ------  6688  6688  

CCttee  7788..770011  1111..774477  55..771133  6611..224411  00,,4422  ““  ““  ““  ““  ““  ““  ““  ““  3333..005544  ------  555511  555511  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  CCttcc  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  6688  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  11..112244  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  11..008888  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii          448866  mmqq  

TToottaallee        11..557744  mmqq  

EEcccceeddeennzzaa  SSttaannddaarrddss::            335500  mmqq  
  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  CCttee  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  555511  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  99..991188  mmqq    

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  aarreeaa  ppeerr  iinntteerreessssee  ccoommuunnee  11..996600  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii    33..775533  mmqq  

TToottaallee        55..771133  mmqq  

DDeeffiicciitt  FFaabbbbiissooggnnoo  SSttaannddaarrddss::      44..220055  mmqq  
  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  883355  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  1155..003300  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  UUrrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  aarreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo          229922  mmqq  

bb))  aarreeee  aa  ppaarrcchheeggggii      22..004488  mmqq  

TToottaallee          22..334400  mmqq  

RRIIEEPPIILLOOGGOO::    TToottaallee  ffaabbbbiissooggnnoo    SSttaannddaarrddss  ==              1111..114422  mmqq  

      TToottaallee  ssttaannddaarrddss  rreeppeerriittii  nneellllee  ZZoonnee  BBtt  ==                77..228877  mmqq  

      TTOOTTAALLEE  DDEEFFIICCIITT  SSTTAANNDDAARRDDSS                  33..885555  mmqq  
  

NNOOTTAA::  II ll  ddeeffiicciitt  ddii  ssttaannddaarrddss  ddii  33..885555  mmqq  ssaarràà  rreeppeerriittoo  nneellllaa  ZZoonnaa  ““CCttee””  iinn  sseeddee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddii  ssttrruummeennttaazziioonnee  eesseeccuuttiivvaa..  
  

NNoorrmmee  ddii  aattttuuaazziioonnee  

SSTTRRUUMMEENNTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  oo  LLoottttiizzzzaazziioonnee  CCoonnvveennzziioonnaattaa  eesstteessii  aaii  CCoommppaarrttii  ddii  mmiinniimmoo  iinntteerrvveennttoo..  RReessttaannoo  

iinnvvaarriiaattee  llee  vviiaabbiilliittàà  ee  ggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  sseeccoonnddaarriiee..  AAii  sseennssii  ddeell  33°°  CCoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  11  ddeellllaa  LLeeggggee  0033..0011..11997788  nn°°  11  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ppeerr  

ssttaannddaarrddss  iinnddiiccaattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmooddiiffiiccaattee  sseeccoonnddoo  llee  eessiiggeennzzee  ppuubbbblliicchhee..  

  CCAASSEE  AALLBBEERRGGOO::  NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  zzoonnaa  ppoossssoonnoo  rreeaalliizzzzaarrssii  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ttuurriissttiicchhee  ((ccaassee  aallbbeerrggoo))  nneeii  lliimmiittii  ddeellll’’iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriioo  ddii  

00..6600  mmcc..//mmqq..  EE  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccooppeerrttaa  ppaarrii  aall  1100%%  ddeell  lloottttoo  eedd  aa  ddiissttaannzzaa  iinn  aassssoolluuttoo  ddii  mmtt..  1100,,0000  ddaa  ooggnnii  ccoonnffiinnee  ee  ddaallllee  vviiaabbiilliittàà..  

SSoonnoo  ccoonnsseennttiittii  eeddiiffiiccii  aa  ppiiaannoo  tteerrrraa  ee  dduuee  ppiiaannii  ssuuppeerriioorrii  ppeerr  ll’’aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  mmtt..  1100,,0000..  



  

  CCEENNTTRROO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE::  NNeellll’’aammbbiittoo  ddii  dduuee  ddeeii  ccoommppaarrttii  ppoossssoonnoo  rreeaalliizzzzaarrssii  dduuee  cceennttrrii  ppeerr  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  nneeii  lliimmiittii  ddeell  vvoolluummee  mmaassssiimmoo  

ccoommpplleessssiivvoo  ddii  mmcc..  22..550000  nneell  rriissppeettttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  iinnddiiccii  ttaabbeellllaarrii..  

  PPeerr  llee  ttiippoollooggiiee  11  ee  22,,  èè  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  pprreessccrriittttaa  --  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  55  ppuunnttoo  22  ddeell  DDMM  11444444//6688  ––  uunnaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  ddii  ssppaazzii  

ppuubbbblliiccii  ddeessttiinnaattee  aallllee  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrcchheeggggii  eedd  eesscclluussee  llee  sseeddii  vviiaarriiee,,  ppaarrii  aa  8800  mmqq..  ppeerr  ooggnnii  110000  mmqq..  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  

ppaavviimmeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  pprreevviissttii..  

  NNeellllee  pprreesseennttii  zzoonnee  ddii  eessppaannssiioonnee,,  ttrraattttaannddoossii  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ddii  iinnsseeddiiaammeennttii  ttuurriissttiiccoo--rreessiiddeennzziiaallii,,  ssii  aassssuummee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  DDMM  11444444//6688  ee  ddeeii  

ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallllaa  DDeelliibbeerraa  ddeell  GG..RR..  nn..  66332200//8899  lloo  ssttaannddaarrdd  ddii  6600  mmcc  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee--bbaaggnnaannttee,,  ddii  ccuuii  1100  mmcc..  ppeerr  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  nnoonn  ssppeecciiffiiccaammeennttee  

rreessiiddeennzziiaallii  mmaa  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  rreessiiddeennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ((nneeggoozzii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà,,  sseevviizzii  ccoolllleettttiivvii,,  eecccc..))..  

  EE’’  pprreevviissttaa  aallttrreessìì  llaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee--bbaaggnnaannttee  ddii  1188  mmqq..  ppeerr  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  eedd  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  

ppaarrcchheeggggii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllee  vviiaabbiilliittàà..  

PPeerrttaannttoo  nneellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ddeellllee  sstteessssee  zzoonnee,,  ddaa  eesstteennddeerree  aadd  aallmmeennoo  uunnaa  mmaagglliiaa  oommooggeenneeaa  ddeelliimmiittaattaa  ddaall  PP..RR..GG..  ((ttaavv..  1133)),,  vvaannnnoo  

aapppplliiccaattii  ii  pprreeddeettttii  ppaarraammeettrrii..  

  

  

  



ZZOONNAA““CCttrraa””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  

((ZZOONNAA  CCOOMMPPRREESSAA  NNEELL  PP..  ddii  FF..  PPAARRZZIIAALLMMEENNTTEE  AATTTTUUAATTAA  CCOONN  SSTTRRUUMMEENNTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  EESSEECCUUTTIIVVOO  PP..PP..))  

SSEECCOONNDDOO  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEELL  PP..  ddii  FF..  ––  TTAALLEE  ZZOONNAA  EE’’  SSTTAATTAA  AAMMPPLLIIAATTAA  NNEELLLL’’EEXX  ““CC44””  DDEELL  PP..  ddii  FF..    PPEERR  UUNNAA  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDII  MMQQ..  1166..119922..  
  SSuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  ccoommpplleessssiivvaa::  HHaa  1111..4499..6600  ddii  ccuuii  HHaa  99..8877..6688  aassssooggggeettttaattii  aa  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo;;  

  IIll  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  aapppprroovvaattoo  èè  ssttaattoo  rriiddiimmeennssiioonnaattoo  ppeerr  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  ddaa  HHaa  1111..0077..8888  aa  HHaa  99..8877..6688..  

DDeessttiinnaazziioonnee  

dd’’uussoo  
FFaabbbbrriiccaabbiilliittàà  

tteerrrriittoorriiaallee  
FFaabbbbrriiccaabbiilliittàà  

ffoonnddiiaarriiaa  

RRaappppoorrttoo  

ddii  

ccooppeerrttuurraa  

NNuummeerroo  

ppiiaannii  
AAlltteezzzzaa  

mmaaxx  

DDiissttaaccccoo  mmiinniimmoo  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii  

AAbbiittaannttii  ––  BBaaggnnaannttii  TToottaallee  
DDaaggllii  eeddiiffiiccii  DDaaii  ccoonnffiinnii  DDaaii  ffiillii  ssttrraaddaallii  

  mmcc..//mmqq..  mmcc..//mmqq..  mmcc..//mmqq..  NN°°  hh  ==  mmll..  mm..  mm..  mm..  IInnsseeddiiaattii  
DDaa  

iinnsseeddiiaarree    

EEsstteennssiioonnee  

ttuurriissttiiccaa  

rreessiiddeennzziiaallee  

  

  00,,55  

88%%  

22  77,,5500  1100,,0000  55,,0000  SSeeccoonnddoo  

nnoorrmmaattiivvaa  ddeell  

PP..  ddii  FF..  DD..MM..  

0022..0044..6688  

330000  330000  

AAllbbeerrgghhiieerraa    00,,66  
22  77,,5500  1100,,0000  55,,0000  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  CCttrraa  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  446699  aabb    xx  1188  mmqq//aabb  ==  88..444422  mmqq  

oo  SSttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  AArreeaa  aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aa  ppaarrccoo    2233..779900  mmqq  

bb))  AArreeee  aa  ppaarrcchheeggggii            22..005544  mmqq  

cc))  AArreeee  ppeerr  iinntteerreessssee  ccoommuunnee          11..005588  mmqq  

TToottaallee                                    2266..889988  mmqq  

EEcccceeddeennzzaa  SSttaannddaarrddss::          1188..445566  mmqq  
NNoorrmmee  ddii  aattttuuaazziioonnee::  

  
SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  

  PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eesstteessaa  aallll’’iinntteerraa  mmaagglliiaa  oommooggeenneeaa..  

  PPeerr  llee  aarreeee  ddii  eessppaannssiioonnee  ((ssiimmbboollooggiiaa  rriiggaattaa))  ssii  pprreessccrriivvee  iill  lloottttoo  mmiinniimmoo  ddii  11..000000  mmqq..  

  PPeerr  llee  aarreeee  iinntteerreessssaattee  ddaa  pprreeeessiisstteennzzee  eeddiilliizziiee  ((ssiimmbboollooggiiaa  qquuaaddrreettttaattaa))  ddoovvrràà  rreeddiiggeerrssii  PPiiaannoo  ddii  RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  ee  llaaddddoovvee  nnoonn  ssoonnoo  ppoossssiibbiillii  ppeerrmmuuttee  

ttrraa  pprroopprriieettaarrii  eedd  aaccqquuiissttii  ddii  aarreeee  ffoonnddiiaarriiee  ccoonnttiigguuee,,  ppuuòò  ddeerrooggaarrssii  ddaall  lloottttoo  mmiinniimmoo  ppuurrcchhéé  ssii  ddeetteerrmmiinnii  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  mmtt..  1100,,0000  ttrraa  ii  ccoorrppii  ddii  

ffaabbbbrriiccaa  iissoollaattii..  

  NNOORRMMEE  CCEENNTTRROO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  ––  ppoottrraannnnoo  rreeaalliizzzzaarrssii  llooccaallii  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  ddii  pprrooddoottttii  ccoommmmeerrcciiaallii..  

PPoottrràà  ddeetteerrmmiinnaarrssii  uunniiccoo  eeddiiffiicciioo  aa  ppiiaannoo  tteerrrraa  ccoonn  aabbiittaazziioonnee  aa  pprriimmoo  ppiiaannoo  ppeerr  uunn  vvoolluummee  ccoommpplleessssiivvoo  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  ttrreecceennttoo  mmeettrrii  ccuubbii  

LL’’iinniizziiaattiivvaa  ppoottrràà  eesssseerree  aassssuunnttaa  ddaall  CCoommuunnee  eedd  ii  llooccaallii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ddaattii  iinn  ccoonncceessssiioonnee  pprreevviiaa  ssttiippuullaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnee  ddaa  aapppprroovvaarrssii  iinn  CCoonnssiigglliioo  

CCoommuunnaallee..  

LL’’ooppeerraa  ppoottrràà  ccoonnssiiddeerraarrssii  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunnee  iinn  qquuaannttoo  nneellllaa  zzoonnaa  nnoonn  eessiissttoonnoo  ssttrruuttttuurree  aaddeegguuaattee  ppeerr  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ccoommmmeerrcciiaallii  ddeeii  

rreessiiddeennttii  ssttaaggiioonnaallii  ee  ddeeii  ttuurriissttii--  



  NNeellllaa  pprreesseennttee  zzoonnaa  ddii  eessppaannssiioonnee,,  ttrraattttaannddoossii  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ddii  iinnsseeddiiaammeennttii  ttuurriissttiiccoo--rreessiiddeennzziiaallii,,  ssii  aassssuummee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  DDMM  11444444//6688  ee  ddeeii  

CCrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallllaa  DDeell..  ddeellllaa  GG..RR..  nn..  66332200//8899  lloo  ssttaannddaarrdd  ddii  6600  mmcc..  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee//bbaaggnnaannttee,,  ddii  ccuuii  1100  mmcc..  ppeerr  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  nnoonn  ssppeecciiffiiccaammeennttee  

rreessiiddeennzziiaallii,,  mmaa  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  rreessiiddeennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ((nneeggoozzii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà,,  sseerrvviizzii  ccoolllleettttiivvii,,  eecccc..))  

EE’’  pprreevviissttaa  aallttrreessìì  llaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee--bbaaggnnaannttee  ddii  1188  mmqq..  ppeerr  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  eedd  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  

ppaarrcchheeggggii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà..  PPeerrttaannttoo,,  nneellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ddeellllee  sstteessssee  zzoonnee,,  ddaa  eesstteennddeerree  aallll’’iinntteerraa  mmaagglliiaa  oommooggeenneeaa  

ddeelliimmiittaattaa  ddaallllaa  PP..RR..GG..  ((ttaavv..  1133)),,  vvaannnnoo  aapppplliiccaattii  ii  pprreeddeettttii  ppaarraammeettrrii..  

PPeerr  llee  ttiippoollooggiiee  aallbbeerrgghhiieerree  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  èè  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  pprreessccrriittttaa  ––  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  55  ddeell  DDMM  11444444//6688  uunnaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  

ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ddeessttiinnaattii  aallllee  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrcchheeggggii,,  eesscclluussee  llee  sseeddii  vviiaarriiee,,ppaarrii  aa  8800  mmqq..  ppeerr  ooggnnii  110000  mmqq..  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  

ppaavviimmeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  pprreevviissttii..  

  PPeerr  ll’’aarreeaa  ddeessttiinnaattaa  aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrccoo,,  qquuaallssiiaassii  iinntteerrvveennttoo  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa,,  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreeddiissppoossttoo  nneellll’’oottttiiccaa  eesscclluussiivvaa  ddeellllaa  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  ttuutteellaa  ee  rreessttaauurroo  ddeellllee  pprreeeessiisstteennzzee  aammbbiieennttaallii  ee  iill  pprrooggeettttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeddaattttoo  dd’’iinntteessaa  ccoonn  iill  ccoommppeetteennttee  IIssppeettttoorraattoo  FFoorreessttaallee  ggiiàà  

nneellllaa  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee..  



ZZOONNAA  ““CCttrrbb””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  
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SScc  

%%  ddii  LL  

HHmmaaxx  
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DDsstt  
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VVtt  
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IInnsseeddiiaattii  

nn°°  

DDaa  

iinnsseeddiiaarree  

nn°°  

7733..332200  2211..778877  99..440055  1122..220000  2200..999922  88..993366  00,,330088  

PPeerr  aarreeee  

lliibbeerree::  00,,6600  

mmcc..//mmqq..  
  

PPeerr  lloottttiizzzz..::  

00,,5500  
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11..220000  

lliibbeerree  
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PPTT++  

11°°  

ppiiaannoo  

1155  77,,5500  
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AArreeee  lliibbeerree::  

mmcc..  77..332200..  

LLoottttiizzzzaattee::  mmcc..  

44..446688..  

PPrreeeessiisstteennzzee::  

mmcc..  1100..880000..  

110088  114422  225500  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  CCttrraa  

  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  225500  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  44..550000  

oo  SSttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  AArreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo      11..116600  mmqq  

bb))  AArreeee  aa  ppaarrcchheeggggii        33..000055  mmqq  

cc))  AArreeee  ppeerr  aattttrreezzzz..  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunnee  55..224400  mmqq  

TToottaallee                                    99..440055  mmqq  

EEcccceeddeennzzaa  SSttaannddaarrddss::            44..990055  mmqq  

NNoorrmmee  ddii  aattttuuaazziioonnee::  
  SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  

  PPeerr  aarreeee  lliibbeerree  ((rriiggaattoo))  ccoonnttrraasssseeggnnaattee  ddaa  aappppoossiittoo  rreettiinnoo::  PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  oo  LLoottttiizzzzaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnaattaa..  

  PPeerr  aarreeee  iinntteerreessssaattee  ddaa  pprreeeessiisstteennzzee  eeddiilliizziiee  ((qquuaaddrreettttaattoo))::  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee..  PPeerr  llee  aarreeee  lliibbeerree  ppuuoo’’  ddeerrooggaarrssii  ddaall  lloottttoo  

mmiinniimmoo..  

LLaa  ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  vviiaabbiilliittàà  ppuuòò  eesssseerree  rriiddoottttaa  aa  mmtt..  77,,5500  ee  llaa  ddiissttaannzzaa  ttrraa  eeddiiffiiccii  ddeevvee  eesssseerree  iinn  aassssoolluuttoo  ddii  mmtt..  1100,,0000..  

RReessttaannoo  ffeerrmmii  ttuuttttii  ggllii  iinnddiiccii  ttiippoollooggiiccii..  

  NNeellllaa  pprreesseennttee  zzoonnaa  ddii  eessppaannssiioonnee,,  ttrraattttaannddoossii  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ddii  iinnsseeddiiaammeennttii  ttuurriissttiiccoo--rreessiiddeennzziiaallii,,  ssii  aassssuummee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  DD..MM..  11444444//6688  ee  ddeeii  

ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallllaa  DDeelliibbeerraa  ddeellllaa  GG..RR..  nn..  66332200//8899  lloo  ssttaannddaarrdd  ddii  6600  mmcc..  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee--bbaaggnnaannttee,,  ddii  ccuuii  1100  mmcc..  ppeerr  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  nnoonn  ssppeecciiffiiccaammeennttee  

rreessiiddeennzziiaallii,,  mmaa  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  rreessiiddeennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ((nneeggoozzii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà,,  sseevviizzii  ccoolllleettttiivvii,,  eecccc..))..  

EE’’  pprreevviissttaa  aallttrreessìì  llaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee  //bbaaggnnaannttee  ddii  1188  mmqq..  ppeerr  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  eedd  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  

ppaarrcchheeggggii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà..  PPeerrttaannttoo,,  nneellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ddeellllee  sstteessssee  zzoonnee,,  ddaa  eesstteennddeerree  aallll’’iinntteerraa  mmaagglliiaa  oommooggeenneeaa  

ddeelliimmiittaattaa  ddaall  PPRRGG..  ((ttaavv..  1133)),,  vvaannnnoo  aapppplliiccaattii  ii  pprreeddeettttii  ppaarraammeettrrii..  

PPeerr  llee  ttiippoollooggiiee  aallbbeerrgghhiieerree  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  èè  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  pprreessccrriittttaa  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  55,,  ppuunnttoo  dduuee  ddeell  DDMM  11444444//6688uunnaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  

iinnddeerrooggaabbiillee  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ddeessttiinnaattee  aallllee  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrcchheeggggii,,  eesscclluussee  llee  sseeddii  vviiaarriiee,,  ppaarrii  aa  8800  mmqq..  ppeerr  ooggnnii  110000  mmqq..  ddii  

ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  ppaavviimmeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  pprreevviissttii..  



ZZOONNAA  ““CCttrrcc””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  
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3311..552200  77..116622  88..888822  1100..662255  44..885511  00,,2288  00,,6600  11..220000  00,,1100  ddii  LL  77,,0000  
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11°°  
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66//337755++22..442255..5500

==mmcc..  88..880000..5500  
1100  

8855++1155==  

110000  
111100  

SSTTAANNDDAARRDDSS  UURRBBAANNIISSTTIICCII::  CCttrraa  
--  DDoottaazziioonnee  SSttaannddaarrddss  ((DD..MM..  11444444//6688))::  111100  aabb  xx  1188  mmqq//aabb  ==  11..998800  

--  SSttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  rreeppeerriittii  iinn  zzoonnaa::  

aa))  AArreeaa  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo        44..000000  

bb))  AArreeee  ppeerr  iinntteerreessssee  ccoommuunnee      11..112200  

cc))  AArreeee  aa  ppaarrcchheeggggii          33..776622  

TToottaallee              88..888822  mmqq  

EEcccceeddeennzzaa  SSttaannddaarrddss::            44..990055  mmqq  
NNoorrmmee  ddii  aattttuuaazziioonnee::  

SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE::  

  PPeerr  llee  aarreeee  lliibbeerree  ccoonnttrraasssseeggnnaattee  ddaa  aappppoossiittoo  rreettiinnoo::  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  oo  LLoottttiizzzzaazziioonnee  CCoonnvveennzziioonnaattaa..  

  NNeellllaa  pprreesseennttee  zzoonnaa  ddii  eessppaannssiioonnee,,  ttrraattttaannddoossii  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ddii  iinnsseeddiiaammeennttii  ttuurriissttiiccoo--rreessiiddeennzziiaallii,,  ssii  aassssuummee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  DD..MM..  11444444//6688  ee  ddeeii  

ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallllaa  DDeelliibbeerraa  ddeellllaa  GG..RR..  nn..  66332200//8899  lloo  ssttaannddaarrdd  ddii  6600  mmcc..  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee--bbaaggnnaannttee,,  ddii  ccuuii  1100  mmcc..  ppeerr  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  nnoonn  ssppeecciiffiiccaammeennttee  

rreessiiddeennzziiaallii,,  mmaa  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  rreessiiddeennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ((nneeggoozzii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà,,  sseevviizzii  ccoolllleettttiivvii,,  eecccc..))..  

EE’’  pprreevviissttaa  aallttrreessìì  llaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  iinnddeerrooggaabbiillee  ppeerr  ooggnnii  aabbiittaannttee  //bbaaggnnaannttee  ddii  1188  mmqq..  ppeerr  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  eedd  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  

ppaarrcchheeggggii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà..  PPeerrttaannttoo,,  nneellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ddeellllee  sstteessssee  zzoonnee,,  ddaa  eesstteennddeerree  aallll’’iinntteerraa  mmaagglliiaa  oommooggeenneeaa  

ddeelliimmiittaattaa  ddaall  PPRRGG..  ((ttaavv..  1133)),,  vvaannnnoo  aapppplliiccaattii  ii  pprreeddeettttii  ppaarraammeettrrii..  

PPeerr  llee  ttiippoollooggiiee  aallbbeerrgghhiieerree  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  èè  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  pprreessccrriittttaa  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  55,,  ppuunnttoo  dduuee  ddeell  DDMM  11444444//6688uunnaa  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa  

iinnddeerrooggaabbiillee  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ddeessttiinnaattee  aallllee  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrcchheeggggii,,  eesscclluussee  llee  sseeddii  vviiaarriiee,,  ppaarrii  aa  8800  mmqq..  ppeerr  ooggnnii  110000  mmqq..  ddii  

ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  ppaavviimmeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  pprreevviissttii..  

  

ZZOONNAA  ““FF11tt””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  

IInn  ttaallee  ZZoonnaa  ddeessttiinnaattaa  aa  ““PPAARRCCOO””  pprroossppiicciieennttee  llaa  lliittoorraanneeaa  ssaalleennttiinnaa,,  èè  pprreevviissttoo  cchhee  qquuaallssiiaassii  iinntteerrvveennttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreeddiissppoossttoo  nneellll’’oottttiiccaa  eesscclluussiivvaa  

ddeellllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  ttuutteellaa  ee  rreessttaauurroo  ddeellllee  pprreeeessiisstteennzzee  aammbbiieennttaallii  eedd  iill  pprrooggeettttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeddaattttoo  dd’’iinntteessaa  ccoonn  iill  ccoommppeetteennttee  IIssppeettttoorraattoo  FFoorreessttaallee  

ggiiàà  nneellllaa  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee..  

ZZOONNAA  ““FF22tt””  ––  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  --  

NNeellllaa  ZZoonnaa  FF22tt  ddeessttiinnaattaa  aallllaa  ““bbaallnneeaazziioonnee””,,  ssooggggeettttaa  aall  vviinnccoolloo  ddii  iinneeddiiffiiccaabbiilliittàà,,  vvaallggoonnoo  llee  nnoorrmmee  rriippoorrttaattee  nneellllaa  ZZoonnaa  FF11tt..  

GGllii  iinntteerrvveennttii  ppeerr  llaa  bbaallnneeaazziioonnee  ssaarraannnnoo  llooccaalliizzzzaattii  pprreevviiaa  rreeddaazziioonnee  ddii  uunn  PPiiaannoo  ddeellllee  SSppiiaaggggee  pprreeddiissppoossttoo  ddaallll’’AAmmmm..nnee  CCoomm..llee..  



PPeerr  qquuaannttoo  ssppoopprraa  rriippoorrttaattoo  ssii  ddeedduuccee  cchhee,,  iill  vviiggeennttee  PP..RR..GG..,,  hhaa  pprreevviissttoo  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  

ddeemmooggrraaffiiccoo  ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddii  55..334488  aabbiittaannttii,,  ddii  ccuuii  44..009944  ggiiàà  iinnsseeddiiaattii,,  ee  11..225544  ddaa  iinnsseeddiiaarree..  

TTuuttttaavviiaa  ssii  ffaa  pprreesseennttee  cchhee,,  iill  ssuuddddeettttoo  PPiiaannoo,,  nnoonn  pprreevveeddee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aadd  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  

ddii  ccuuii  aallllaa  pprreesseennttee  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  bbeennssìì  ffooccaalliizzzzaa  lloo  ssvviilluuppppoo  ssuu  dduuee  zzoonnee  ggiiàà  pprreevviissttee  nneell  

pprreecceeddeennttee  PP..  ddii  FF..  ccoommee  aarreeee  rriicceettttiivvee,,  iinn  ccuuii  rreeaalliizzzzaarree  aallbbeerrgghhii  ee  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aallllaa  rriicceettttiivviittàà  

ttuurriissttiiccaa  ttiippoo  vviillllaaggggiioo  ((ddii  ccuuii  uunnoo  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  llooccaalliittàà  LLiibbrraarrii,,  iill  sseeccoonnddoo  nnoonn  èè  ssttaattoo  ccoonnsseennttiittoo  llaa  

rreeaaiizzzzaazziioonnee  ppeerr  llee  ssoopprraavvvveennuuttee  ddiissppoossiizziioonnii  vviinnccoolliissttiicchhee  iinn  tteemmaa  ppaaeessaaggggiissttiiccoo))..  

DDiiffaattttii  llee  ssuu  rriicchhiiaammaattee  zzoonnee,,  iinnddiiccaattee  nneellll''aarrtt  22..99  ––  ZZOONNAA  DDttbb  ((ZZOONNAA  TTUURRIISSTTIICCAA  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA)),,  

““VVaallggoonnoo  llee  pprreevviissiioonnii  ee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ppiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  eessaammiinnaattoo  ddaall  CC..UU..RR..  ccoonn  

ppaarreerree  nn..  2211//9933  ddeell  0022..0099..9933””,,  ee  aallll''aarrtt  22..1100  ––  ZZOONNAA  DDttcc  ((ZZOONNAA  TTUURRIISSTTIICCAA  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA)),,  ““VVaallggoonnoo  llee  

pprreevviissiioonnii  ee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ppiiaannoo  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddii  CC..CC..  nn..  115555  ddeell  

1100..0055..11998833””,,  ddeellllee  NNoorrmmee  TTeeccnniicchhee  ddii  AAttttuuaazziioonnee  ddeell  vviiggeennttee  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  GGeenneerraallee..  

  

IIll  ccaarriiccoo  iinnsseeddiiaattiivvoo  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo  ccoonntteemmppllaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  

rriissttoorraannttee//ppiizzzzeerriiaa  ccoonn  ppiiccccoollaa  aarreeaa  iinn  ccuuii  ssaarraannnnoo  aalllleessttiittii  ggiioocchhii  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii,,  aarreeaa  ppaarrcchheeggggiioo  ee  

dduuee  ccaammppii  ddii  ccaallcceettttoo  ccoonn  aannnneessssoo  ssppooggllaattooiioo..  

DDii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  llaa  ttaabbeellllaa  rriiaassssuunnttiivvaa  rriigguuaarrddaannttee::  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  iinntteerreessssaattaa,,  llee  qquuaannttiittàà  

uurrbbaanniissttiicchhee  rreellaattiivvee  aallllee  ddiivveerrssee  aarreeee  ffuunnzziioonnaallii  ddeell  pprrooggeettttoo,,  nnoonncchhéé  llaa  ssppeecciiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  

qquuaannttiittàà  eeddiilliizziiee  ddeellllee  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii  pprreevviissttee..  

  

DDAATTII  GGEENNEERRAALLII  

  UUnniittaa  ddii  mmiissuurraa  
NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  EEDDIILLIIZZIIEE  

((zzoonnaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  DD))  
NNOORRMMEE  DDEELLLLAA  

VVAARRIIAANNTTEE  RRIICCHHIIEESSTTAA  

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  LLOOTTTTOO  

MMIINNIIMMOO  
mmqq  22..550000,,0000  66..446644,,0000  

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  CCOOPPEERRTTAA  NN  %%  ddii  LL  ==  mmqq  mmaaxx  3300  %%  ddii  LL  ==  11..993399,,2200  1111,,88  %%  ddii  LL  ==  776655,,1155  

NNUUMMEERROO  PPIIAANNII  --  22  11  

AALLTTEEZZZZAA  MMAASSSSIIMMAA  mmll  88,,0000  55,,2255  

DDIISSTTAANNZZAA  DDAAII  CCOONNFFIINNII  mmll  1100,,0000;;  aaddeerreennzzaa  1100,,0000;;  aaddeerreennzzaa  

DDIISSTTAANNZZAA  DDAAII  

FFAABBBBRRIICCAATTII  
mmll  1100,,0000;;  aaddeerreennzzaa  1100,,0000;;  aaddeerreennzzaa  

DDIISSTTAANNZZAA  DDAALLLLEE  

SSTTRRAADDEE  
mmll  1100,,0000  1100,,0000  

VVOOLLUUMMEE  ((  II..FF..FF..  ––  

mmcc//mmqq))  
mmcc  11,,0000  mmcc//mmqq  ==  66..446644,,0000  00,,6622  mmcc//mmqq  ==  33..998877,,7755  

PPAARRCCHHEEGGGGIIOO  ++  AARREEAA  

DDII  MMAANNOOVVRRAA  
mmqq  

AAii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  55  ddeell  DD..MM..  11444444  ddeell  11996688  

--  8800  mmqq  ((ssttaannddaarrdd))  ooggnnii  110000  mmqq  ddii  SScc  ==  

8800  xx  776655,,1155  //  110000    ==  661122,,2200  //  22  ==  330066,,0066  

mmqq  ((vveerrddee))  ee  330066,,0066  mmqq  ppaarrcchheeggggii  

PPaarrcchheeggggiioo  ==  779933,,3322  

AArreeaa  mmaannoovvrraa  ==  774499,,6600  

VVeerrddee  ==  331199,,2277  

  

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  ––  ttaabbeellllaa  mmeettrriiccaa  

    
SSuuppeerrffiicciiee  

CCooppeerrttaa  
AAlltteezzzzaa  

mmaassssiimmaa  
SSuupp..  UUttiillee  

PPrriimmaarriiaa  
SSuupp..  UUttiillee  

SSeeccoonnddaarriiaa  
VVoolluummee  

PP..TT..  AABBIITTAAZZIIOONNEE  117766,,8877  mmqq  33,,4455  mmtt  111155,,9922  mmqq  2277,,7744  mmqq  661100,,2200  mmcc  

PP..TT..  CCUUCCIINNAA  ++  WWCC  3355,,3311  mmqq  22,,6600  mmtt  2244,,3355  mmqq  --  9933,,0000  mmcc  

PP..TT..  
DDEEPPOOSSIITTOO  

((AAnnttee  11996677))  
2200,,4499  mmqq  33,,1100  mmtt  --  1166,,9966  mmqq  6633,,5522  mmcc  

  TTOOTTAALLEE  223322,,6677  mmqq  --  114400,,2277  mmqq  4444,,7700  mmqq  776666,,7722  mmcc  

  



  

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOGGEETTTTOO  ––  ttaabbeellllaa  mmeettrriiccaa  

    
SSuuppeerrffiicciiee  

CCooppeerrttaa  
AAlltteezzzzaa  

mmaassssiimmaa  
SSuupp..  UUttiillee  

PPrriimmaarriiaa  
SSuupp..  UUttiillee  

SSeeccoonnddaarriiaa  
VVoolluummee  

PP..TT..  
PPIIZZZZEERRIIAA  --  

SSAALLAA  DDAA  BBAALLLLOO  
775522,,4422  mmqq  55,,2255  mmtt  668855,,2255  mmqq  --  33..995500,,2200  mmcc  

PP..  IInntt..  ++  PP..TT..  
PPAARRCCHHEEGGGGIIOO  ––  

SSTTRRUUTTTTUURRAA  

SSPPOORRTTIIVVAA  
1122,,7733  mmqq  22,,9955  mmtt  7766,,7700  mmqq  4422,,7766  mmqq  3377,,5555  mmcc  

  TTOOTTAALLEE  776655,,1155  mmqq  --  114400,,2277  mmqq  4444,,7700  mmqq  33..998877,,7755  mmcc  



RRIISSPPOONNDDEENNZZAA  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  AALLLLEE  FFIINNAALLIITTAA''  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  

GGllii  oobbiieettttiivvii  iinnddiivviidduuaattii,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  rriifflleessssiioonnii  ee  pprrooppoossttee  ddii  iinnddiirriizzzzii  aaiimmpprreennddiittoorriiaallii,,  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  

ddeell  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo  ddii  vvaarriiaannttee,,  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvoo,,  

ssoonnoo::  

11..  CCoonntteenneerree  llaa  eeddiiffiiccaabbiilliittàà  eeddiilliizziiaa  iinn  uunn  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  eevviittaarree  

uunn  ccoonnssuummoo  eecccceessssiivvoo  ddii  ssuuoolloo;;  

22..  RReeaalliizzzzaarree  vvaarriiee  ttiippoollooggiiee  ddii  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  uunnaa  ddiivveerrssiiffiiccaattaa  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  

sscceellttaa  ee  ddii  uutteennzzaa  ppeerr  ggllii  oossppiittii  cchhee  uussuuffrruuiirraannnnoo  nneellll''iimmppiiaannttoo  pprroodduuttttiivvoo,,  ffeerrmmoorreessttaannddoo  uunn  

eelleevvaattoo  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvoo  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ttaannttoo  iinntteerrnnii,,  qquuaannttoo  eesstteerrnnii  ddeeggllii  ssppaazzii  cchhee  ssii  

aannddrraannnnoo  aa  rreeaalliizzzzaarree;;  

33..  IInncceennttiivvaarree  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ttuurriissttiiccaa  rriissttoorraattiivvaa  nneell  tteerrrriittoorriioo,,  ppoonneennddoo  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  uunnoo  ssttaannddaarrdd  

aallttoo  iinn  lliinneeaa  ccoonn  ll''aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  nneellllaa  ppiizzzzeerriiaa  ""IIll  TTrruulllloo""  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ffuunnzziioonnee  iinn  ppeerriiooddii  

ssttaaggiioonnaallii;;  

44..  SSaallvvaagguuaarrddaarree  iill  tteerrrriittoorriioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  iinnttrriisseecchhee  nneellll''aammbbiittoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  

ppootteennzziiaannddoo  llaa  vvaalleennzzaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  mmeeddiiaannttee  uunn  eelleevvaattoo  ggrraaddoo  ddii  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeell  

vveerrddee  aauuttooccttoonnoo;;  

55..  AAzziioonnii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  pprriinncciippaallmmeennttee  llaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  ccoonnttiinnuuii  ddii  ssppaazzii  aappeerrttii  ee  

aattttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  lloo  ssppoorrtt,,  cchhee  iinncclluuddaannoo  aanncchhee  aarreeee  ddii  nnaattuurraalliittàà  

pprreeeessiisstteennttii  ee  lleemmbbii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  rruurraallee  oorrmmaaii  iinntteerrcclluussoo,,  aanncchhee  pprreevveeddeennddoo  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  

ssppeecciiee  aauuttooccttoonnee  mmeeddiitteerrrraanneeee  ee  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii..  

  

IInn  vviirrttùù  ddii  ttaallii  oobbiieettttiivvii,,  pprreeffiissssaattii  iinn  sseeddee  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnee  ddeellll''iinnccaarriiccoo  aaffffiiddaattoo,,  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  

uunnoo  ssttuuddiioo,,  ddaapppprriimmaa  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ddeellll''iinntteerrvveennttoo,,  aavveennddoo  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  vviiggeennee  

PP..PP..TT..RR..  ccoonn  ttuuttttee  llee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  ppiiaanniiffiiccaattoorriioo;;  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  iimmppoossttaattoo  llaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  sseeccoonnddoo  iinnddiirriizzzzii,,  ddiirreettttiivvee,,  pprreessccrriizziioonnii  ee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  rriicchhiiaammaattoo  PPiiaannoo..  

LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eesseegguuiittaa  ssuullllaa  pprroopprriieettàà  ccoonnssiisstteennttee  ddii  dduuee  aarreeee  ddiivviissee  ddaallllaa  vviiaa  ccoommuunnaallee  

ddeennoommiinnaattaa  ""DDaannuubbiioo  BBlluu"",,  aavveennttee  aannddaammeennttoo  pprreessssoocchhèè  ppiiaanneeggggiiaannttee;;  ll''aacccceessssiibbiillttàà  aall  ssiittoo  

aavvvviieennee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  ddii  ppeenneettrraazziioonnee  eessiisstteennttee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattaa..  

LLaa  vviiaabbiilliittàà  iinntteerrnnaa  rriimmaarrrràà  aalllloo  ssttaattoo  nnaattuurraallee  ccoommee  qquueelllloo  aattttuuaallee,,  iinn  tteerrrriicccciioo  bbaattttuuttoo  ssuu  

mmaassssiicccciiaattaa  ccoonnssoolliiddaattaa  nneell  tteemmppoo,,  ggaarraanntteennddoo  uunnaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeellll''aaccqquuaa  ppiioovvaannaa..  

IIll  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo  tteessttèè  ddeessccrriittttoo,,  sseerrvvee  nneellllaa  ppaarrttee  iinn  ccuuii  rreeaalliizzzzaarree  ll''iimmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo,,  ii  dduuee  ccaammppii  dd  

ccaallcceettttoo,,  lloo  ssppoogglliiaattooiioo  eedd  ii  ppaarrcchheeggggii  aannttiiaassttaannttii  vveerrssoo  llaa  ssttrraaddaa  vviiaa  DDaannuubbiioo  BBlluu,,  ttrraa  lloorroo  ccoonnnneessssii  

ee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ddiivveerrssiiffiiccaattii  ppeerr  ggeenneerree  ee  ffuunnzziioonnii..  

AAllll''iinntteerrnnoo  ddii  ttaallee  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo,,  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  iinn  bbeettoonneellllee,,  ppoossiizziioonnaattii  aa  sseeccccoo,,  

iinnsseerriittii  iinn  uunnaa  vveeggeettaazziioonnee  ddeell  ttiippoo  aauuttooccttoonnoo,,  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppeerrccoorrssoo  iinn  uunnoo  sscceennaarriioo  

nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa..  

IIll  vvoolluummee  ddeell  rriissttoorraannttee  vveerrrràà  ccoonnnneessssoo  ccoonn  uunnaa  ssttrraaddiinnaa  ddii  ppeenneettrraazziioonnee,,  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  ddii  

ppaarrcchheeggggii  lluunnggoo  iill  llaattoo  ssuudd  ddeellllaa  pprroopprriieettàà,,  sseemmpprree  ccoossttiittuuiittaa  iinn  tteerrrraa  bbaattttuuttaa  oo  tteerrrriicccciioo,,  ttaallee  ddaa  

ccoonnsseennttiirree  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee..  

LL''iinntteerrvveennttoo  èè  ccoommmmiissuurraattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ssttuuddii  eedd  iinnddaaggiinnii  ddii  mmeerrccaattoo,,  oollttrree  aadd  aavveerr  pprreessoo  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  dduuee  eelleemmeennttii  pprriioorriittaarrii::  

11..  RRiicchhiieessttaa  ddeellllaa  cclliieenntteellaa  cchhee  nneeggllii  aannnnii  hhaa  uussuuffrruuiittoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ppiizzzzeerriiaa  ""IIll  TTrruulllloo"",,  llaa  

qquuaallee  hhaa  eesspprreessssoo  llaa  nneecceessssiittàà  ee  ll''eessiiggeennzzaa  ddii  ffaavvoorriirree  ll''aattttiivviittàà  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  nnoonn  ppiiùù  

ssttaaggiioonnaallee,,  bbeennssìì  aannnnuuaallee,,  ffaavvoorreennddoo  llaa  nnaattuurraalliittàà  ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  uussuuffrruueennddoo  ddeell  rreellaaxx  ee  

ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddii  vviittaa  nneell  ccoonntteessttoo  iinnsseeddiiaattiivvoo,,  mmaanntteenneennddoo  uunn  ttaarrggeett  qquuaalliittaattiivvoo  aallttoo  ddeeii  

sseerrvviizzii;;  



22..  MMiissuurraarree  iill  ccoonnffoorrtt,,  nnoonn  ttaannttoo  ssuuggllii  ssppaazzii  eeddiiffiiccaattii,,  bbeennssìì  nneelllloo  ssppaazziioo  bbeenn  oorrggaanniizzzzaattoo  ccoonn  

sseerrvviizzii  ee  ccoonnffoorrtt,,  oollttrree  aall  bbeenneesssseerree  aabbiittaattiivvoo  ddeeggllii  ssppaazzii..  

  

TTaallii  iinnppuutt  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aadd  iinnddiirriizzzzaarree  llaa  rriicceerrccaa  pprrooggeettttuuaallee,,  vveerrssoo  uunnaa  eeddiiffiiccaabbiilliittàà  eeddiilliizziiaa  

sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  ddii  bbiiooaarrcchhiitteettttuurraa,,  mmeeddiiaannttee  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  nnaattuurraallii  ee  ddeell  ppoossttoo,,  mmaa  

ssoopprraattuuttttoo  ddaallll''uuttiilliizzzzoo  ddii  eelleemmeennttii  ee  mmaannoovvaallaannzzaa  llooccaallee;;  oollttrreemmooddoo,,  iill  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeeggllii  

aammbbiieennttii,,  èè  ssttaattoo  ssttuuddiiaattoo  iinn  vviirrttùù  ddeellllaa  eessiiggeennzzaa  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa,,  oonnddee  eevviittaarree  uunn  ccoonnssuummoo  

eecccceessssiivvoo  ddii  ssuuoolloo..  

LLaa  cclliieenntteellaa  cchhee  iinn  qquueessttii  aannnnii  hhaa  uussuuffrruuiittoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ddee  ""IIll  TTrruulllloo"",,  èè  rriissuullttaattaa  eesssseerree  vvaarriieeggaattaa  ccoommee  

eessttrraazziioonnee  ssoocciiaallee,,  ccoommuunnqquuee  ddii  lliivveelllloo  mmeeddiioo  aallttoo,,  mmaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ggrruuppppii  

ccoonnffoorrmmaattii  ddaa  uunn  nnuummeerroo  ddiivveerrssiiffiiccaattoo  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiigglliiaarree,,  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ccooppppiiaa  ssiinnoo  aa  ffaammiigglliiee  

ccoossttiittuuiittee  ddaa  uunn  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  ooccccuuppaannttii  ddii  sseeii  ppeerrssoonnee  ee  aaddddiirriittttuurraa  ccoommiittiivvee  ddii  aammiiccii..  

QQuuiinnddii,,  rreeaalliizzzzaarree  uunnoo  ssppaazziioo  ccoonnffoorrtteevvoollee  ppeerr  uunnaa  ddiivveerrssiiffiiccaattaa  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  sscceellttaa  ee  ddii  uutteennzzaa  

ppeerr  ggllii  oossppiittii  cchhee  vviivvrraannnnoo  nneellll''iinnsseeddiiaammeennttoo,,  ffeerrmmoorreessttaannddoo  uunn  eelleevvaattoo  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvoo  ddeeggllii  

aammbbiieennttii  ttaannttoo  iinntteerrnnii,,  qquuaannttoo  eesstteerrnnii  ddeeggllii  ssppaazzii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree,,  èè  ssttaattoo  uunn  eelleemmeennttoo  ffoonnddaammeennttaallee  

cchhee  èè  ssccaattuurriittoo  ddaallll''aannaalliissii  ddeellll''aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa  ccoonn  iill  ccoonntteessttoo  eessiisstteennttee,,  ee  ssoopprraattuuttttoo  ddaallllee  

eessiiggeennzzee  ddeell  mmeerrccaattoo..  

LL''iinnsseeddiiaammeennttoo  rriissttoorraattiivvoo--ssppoorrttiivvoo,,  ssttrruuttttuurraattoo  sseeccoonnddoo  lloo  sscchheemmaa  pprrooggeettttuuaallee  aalllleeggaattoo  aallllaa  

pprreesseennttee,,  ssii  ppoonnee  ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  iinncceennttiivvaarree  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ttuurriissttiiccaa  rriissttoorraattiivvaa  nneell  tteerrrriittoorriioo  ((ggiiàà  aavvvviiaattaa  

ccoonn  iill  pprriimmoo  pprrooggeettttoo  iinn  ppaarrttee  rreeaalliizzzzaattoo  ssttaaggiioonnaallmmeennttee)),,  ppoonneennddoo  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  uunnoo  ssttaannddaarrdd  

aallttoo  ddii  rriissttoorraazziioonnee  eedd  oossppiittaalliittàà  iinn  lliinneeaa  ccoonn  ll''aattttiivviittàà  ssppoottiivvaa  aaddiiaacceennttee  aaddiiaacceennttee..  

  

SSeegguueennddoo  qquuaannttoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..,,  ssii  iinntteennddee  vvaalloorriizzzzaarree  iill  tteerrrriittoorriioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  iinnttrriisseecchhee  nneellll''aammbbiittoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ttrraassffoorrmmaannddoo  ll''aattttuuaallee  uussoo  ddeell  ssuuoolloo  ddaa  

aaggrriiccoolloo  aadd  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa--ssppoorrttiivvaa,,  rriidduucceennddoo  aall  mmiinniimmoo  ggllii  eevveennttuuaallii  ssccaavvii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  llooccoo,,  

aa  ppaarrttee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllee  ooppeerree,,  ppootteennzziiaannddoo  llaa  vvaalleennzzaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  mmeeddiiaannttee  uunn  eelleevvaattoo  ggrraaddoo  

ddii  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeell  vveerrddee  aauuttooccttoonnoo;;  ttuuttttaavviiaa  ssaarràà  pprriioorriittaarriioo  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddii  

iimmppaattttii  vviissiivvii,,  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  nnuuoovvee  aallbbeerraattuurree  ee  ssiieeppii,,  llaa  ddoottaazziioonnee  ddii  sseeggnnaalleettiiccaa,,  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ssuull  

ppaattrriimmoonniioo,,  aarreeee  ddii  ssoossttaa,,  ppuunnttii  iinnffoorrmmaattiivvii..  

  

  



RRIISSPPEETTTTOO  DDEELL  PPRREESSCCRRIITTTTOO  LLIIVVEELLLLOO  QQUUAALLIITTAATTIIVVOO  

SSeeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriippoorrttaattoo  nneell  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..,,  rreellaattiivvaammeennttee  aall  pprrooggeettttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ppeerr  llaa  

vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa,,  ccoommee  

rriippoorrttaattoo  nneellll''eellaabboorraattoo  44..22  ""CCiinnqquuee  pprrooggeettttii  tteerrrriittoorriiaallii  ppeerr  iill  ppaaeessaaggggiioo  rreeggiioonnaallee,,  ""[[......]]  llaa  vvoolloonnttàà  ddaa  

ppiiùù  ppaarrttii  eesspprreessssaa  ddii  aammpplliiaarree  ee  ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaarree  ll''aattttuuaallee  ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  rreeggiioonnaallee  aattttrraavveerrssoo  

ll''iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  pprreeddoommiinnaannttee  ttuurriissmmoo  bbaallnneeaarree  ccoonn  ggllii  aallttrrii  sseeggmmeennttii  ttuurriissttiiccii  rreeggiioonnaallii  iimmpplliiccaa  

iinnffaattttii  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  vviirrttuuoossee  ttrraa  ccoossttaa  eedd  eennttrrootteerrrraa,,  cchhee  mmoobbiilliittaannoo  rriissoorrssee  bbeenn  ppiiùù  

aammppiiee  ddii  qquueellllee  ssiittuuaattee  aa  rriiddoossssoo  ddeell  lliittoorraallee""..  

NNeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo,,  ssuu  ccuuii  iinnssiissttee  iill  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  rriigguuaarrddaa  ii  ""PPaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  

aadd  aallttaa  vvaalleennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ddaa  rriiqquuaalliiffiiccaarree"",,  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''aammbbiittoo  88,,  ddeeffiinniittoo  ""TTaarraannttoo  ssuudd--eesstt"",,  

ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaall  pprreevvaalleerree  ((aanncchhee  ssee  nnoonn  iinn  aassssoolluuttoo))  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddeeggrraaddoo  ee  ccoommpprroommiissssiioonnee  

ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  nnaattuurraalliittàà  ee  ddeeii  bbrraannii  ddii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ssttoorriiccii  pprreesseennttii,,  ssppeessssoo  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  

ssrreeggoollaattaa  eessppaannssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ccoossttiieerraa  aa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ttuurriissttiiccoo--bbaallnneeaarree..  

QQuueessttii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  nneecceessssiittaannoo  ssii  eesssseerree  rriiqquuaalliiffiicciiaattii  eedd,,  iinn  aallccuunnii  ccaassii,,  rriiccoossttrruuiittii  aattttrraavveerrssoo  uunn  

iinnssiieemmee  ccoooorrddiinnaattoo..    

IInnoollttrree  ll''iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  rriieennttrraa  nneellll''aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ppeerr  ii  

ppaaeessaaggggii  rreeggiioonnaallii  ""PPaattttoo  cciittttàà  ccaammppaaggnnaa"",,  rriigguuaarrddaannttee  llaa  ""ccaammppaaggnnaa  pprrooffoonnddaa  ddeellllee  ggrraannddii  

ooppeenneessss  ddeelllloo  ssppaazziioo  rruurraallee  lloonnttaannoo  ddaallllee  cciittttàà"",,  aattttuuaallmmeennttee  iinnccoollttoo,,  ee  ddii  ffaattttoo  ggiiàà  uuttiilliizzzzaattii  

ssttaaggiioonnaallmmeennttee  aadd  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa  aallll''aappeerrttoo..  

CCoommee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iilllluussttrraattoo,,  ll''iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  iinntteerreessssaa  uunn''aarreeaa  nnoonn  

ddiirreettttaammeennttee  vviinnccoollaattaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaammeennttee..  

TTuuttttaavviiaa,,  nnoonnoossttaannttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..  iinn  IInnddiirriizzzzii  ee  DDiirreettttiivvee  ((ii  pprriimmii  iinnddiiccaannoo  aaii  

ssooggggeettttii  aattttuuaattoorrii  ggllii  oobbiieettttiivvii  ggeenneerraallii  ee  ssppeecciiffiiccii,,  mmeennttrree  llee  sseeccoonnddee  ddeeffiinniissccoonnoo  mmooddii  ee  ccoonnddiizziioonnii  

iiddoonneeee  aa  ggaarraannttiirree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii)),,  ii  pprriinncciippii  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo  

rriigguuaarrddaannoo  aassppeettttii  rreellaattiivvii  aadd  aammpplliiaarree  ee  ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaarree  ll''aattttuuaallee  ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa--rriissttoorraattiivvaa--

ssppoorrttiivvaa,,  aattttrraavveerrssoo  ll''iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  pprreeddoommiinnaannttee  ttuurriissmmoo  bbaallnneeaarree  ccoonn  aallttrrii  sseeggmmeennttii  ttuurriissttiiccii,,  

aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  vviirrttuuoossee  ttrraa  ccoossttaa  eedd  eennttrrootteerrrraa,,  cchhee  mmoobbiilliittaannoo  rriissoorrssee  bbeenn  ppiiùù  

aammppiiee  ddii  qquueellllee  ssiittuuaattee  aa  rriiddoossssoo  ddeell  lliittoorraallee..  

NNeellll''oottttiiccaa  ddii  ccoonntteenneerree  iill  ccoonnssuummoo  ddii  ssuuoolloo  nneellllee  aarreeee  ccoossttiieerree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ee  

vvaalloorriizzzzaarree  llee  aarreeee  ccoossttiieerree  ddii  mmaaggggiioorr  pprreeggiioo  nnaattuurraalllliissttiiccoo  ((pprreevveeddeennddoo  oovvee  ppoossssiibbiillee  iinntteerrvveennttii  ddii  

rriinnaattuurraazziioonnee  aall  ffiinnee  ddii  ccrreeaarree  uunnaa  cciinnttuurraa  ccoossttiieerraa  ddii  ssppaazzii  aadd  aallttoo  ggrraaddoo  ddii  nnaattuurraalliittàà  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  

ppootteennzziiaarree  llaa  rreessiilliieennzzaa  eeccoollooggiiccaa  ddeellll''eeccoottoonnoo  ccoossttiieerroo)),,  ccoonnttrraassttaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  

ffrroonnttii  ccoossttiieerrii  lliinneeaarrii  ccoonnttiinnuuii,,  rriidduurrrree  llaa  pprreessssiioonnee  iinnsseeddiiaattiivvaa  ssuuggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  aattttrraavveerrssoo  

ll''eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  ddeettrraattttoorrii  ddii  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  eedd  iinntteerrvveennttii  ddii  bboonniiffiiccaa  aammbbiieennttaallee  ee  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee//rriinnaattuurraazziioonnee  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  ddeeggrraaddaattii..  

IIll  pprreesseennttee  iinntteerrvveennttoo  pprrooppoonnee,,  dduunnqquuee,,  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  cchhee  ccoooorrddiinnii  llee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeell  PP..PP..TT..RR..  

rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  IInnddiirriizzzzii  ee  DDiirreettttiivvee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattee  ccoonn  ssttrraatteeggiiee  ddii  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  nneell  

sseettttoorree  ddeell  ttuurriissmmoo,,  cchhee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aammbbiittii  ddii  iinntteerrvveennttoo  

aallll''iinntteerrnnoo  ddeeii  qquuaallii  ssaarraannnnoo  eesspplliiccaattee  ffuunnzziioonnii  rreellaattiivvee  aadd  aattttiivviittàà  lluuddiiccoo--rriiccrreeaattiivvee--ssppoorrttiivvee  eedd  

aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa..  



DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEEII  CCRRIITTEERRII  UUTTIILLIIZZZZAATTII  PPEERR  LLEE  SSCCEELLTTEE  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

IIll  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  ssccaattuurriissccee  ddaallllaa  eessiiggeennzzaa  ddii  ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaarree  ll''aattttiivviittàà,,  aattttuuaallmmeennttee  eesspplleettaattaa  

nneell  ssoolloo  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo,,  ppeerr  ttuuttttoo  ll''aannnnoo  ssoollaarree..  

LL''aarreeaa  ddii  iinnsseeddiiaammeennttoo  ((pprriivvaa  ddii  qquuaallssiiaassii  vviinnccoolloo  rreellaattiivvoo  aa  BBeennii  PPaaeessaaggggiissttiiccii  oo  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  

PPaaeessaaggggiissttiiccii)),,  èè  ppiiaanneeggggiiaannttee  sseerrvviittaa  ddaallllaa  vviiaa  ccoommuunnaallee  ""DDaannuubbiioo  BBlluu""..  

LL''iiddeeaa  pprrooggeettttuuaallee  èè  ssttaattaa  ffoorrmmuullaattaa  pprriivviilleeggiiaannddoo  ddaapppprriimmaa  ggllii  aassppeettttii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  eedd  

aammbbiieennttaallii,,  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  ggeenneerraallee  ddeellll''iinnsseeddiiaammeennttoo;;  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  iill  rriissppeettttoo  ddeellll''aannaalliissii  

uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  aavveennddoo  aappppuurraattoo  cchhee  llaa  ffaattttiibbiilliittàà  ddeell  

pprrooggeettttoo  rriieennttrraa  nneell  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeell  rreeqquuiissiittoo  ddeellll''iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddeellllee  aarreeee..  

LLoo  sscchheemmaa  ppllaanniimmeettrriiccoo  èè  ccoonnffoorrmmaattoo  ddaa  dduuee  aarreeee  ffuunnzziioonnaallii  ddiissccoonnnneessssee  ddaallllaa  ssuu  rriicchhiiaammaattaa  

vviiaabbiilliittàà::  llaa  pprriimmaa  ppoossttaa  aadd  eesstt  ddeellllaa  ssttrraaddaa  iinn  ccuuii  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattaa  llaa  ssttrruuttttuurraa  rriissttoorraattiivvaa;;  llaa  sseeccoonnddaa,,  

aadd  oovveesstt,,  vveerrrraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  ii  ppaarrcchheeggggii,,  lloo  ssppoogglliiaattooiioo  eedd  ii  ccaammppeettttii  ddii  ccaallcceettttoo..  

IIll  pprrooggeettttoo  èè  ssttaattoo  iimmppoossttaattoo  ssuuddddiivviiddeennddoo  llee  aarreeee  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattee,,  iinn  vvaarrii  sseettttoorrii  ((aammbbiittii))  

ffuunnzziioonnaallii,,  sscceellttii  sseeccoonnddoo  ll''aattttiivviittàà  ddaa  ssvvoollggeerree;;  ccoommee  ggiiàà  ddeessccrriittttoo  nneell  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  

""DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO"",,  ggllii  aammbbiittii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssoonnoo  dduuee,,  ooggnnuunnoo  ddiissttiinnttoo  ee  

iinnddiippeennddeennttee  nneellllee  pprroopprriiee  ffuunnzziioonnii,,  rraaccccoorrddaattii  ddaa  vviiaabbiilliittàà  ccaarrrraabbiillee  pprriinncciippaallee..  

SSeemmpprree  aa  nnoorrdd  ddeell  tteerrrreennoo,,  llaa  ffaasscciiaa  ffuunnzziioonnaallee  ddeeii  sseerrvviizzii  ssii  ccoommpplleettaa  ccoonn  ll''aarreeaa  aaddiibbiittaa  aa  

rriissttoorraannttee;;  ttaallee  ssppaazziioo  èè  aattttrreezzzzaattoo,,  mmeeddiiaannttee  ssppaazzii  ssttrruuttttuurraattii  ppeerr  llaa  rriicceettttiivviittàà  aanncchhee  ddii  eevveennttii  

eesstteerrnnii,,  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  cciirrccaa  dduueecceennttoo  ppeerrssoonnee..  

LL''aammbbiittoo  11,,  eesstteessoo  ppeerr  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  mmqq  11..773322,,8800,,  ssii  ccoommppoonnee  iinn  uunn''aarreeaa  qquuaaddrraannggoollaarree  

aaddiiaacceennttee  aallll''eeddiiffiicciioo  eessiisstteennttee,,  ddeessttiinnaattoo  aadd  aabbiittaazziioonnee  pprriivvaattaa  ddeellllaa  pprroopprriieettaarriiaa,,  uunnaa  ffaasscciiaa  

ccaarrrraabbiillee,,  ddaallllaa  qquuaallee  hhaa  aanncchhee  ll''aacccceessssoo  llaa  pprroopprriieettàà  ppoossttaa  ssuull  llaattoo  iinntteerrnnoo  iinn  qquuaannttoo  eessiisstteennttee  uunnaa  

sseerrvviittùù  ddii  ppaassssaaggggiioo,,  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppaarrcchheeggggii  lluunnggoo  iill  llaattoo  lluunnggoo  aa  ssuudd  eedd  uunnaa  ppiiccccoollaa  vvoolluummeettrriiaa  

aaddiibbiittaa  aa  vvoolluummee  tteeccnniiccoo  ppeerr  ll''iinnssttaallllaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  ((eessiisstteennttii  ee  ddii  pprrooggeettttoo)),,  eedd  

uunn''aarreeaa  ccoolllleettiivvaa  iinn  ccuuii  ssaarraannnnoo  iinnssttaallllaattii  ddeeii  ggiioocchhii  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii..  

LL''aammbbiittoo  22  ((aattttiivviittàà  lluuddiiccoo--rriiccrreeaattiivvee--ssppoorrttiivvee)),,  eesstteessoo  ppeerr  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  ddii  mmqq  33..226633,,4488  èè  ssttaattoo  

uubbiiccaattoo  aadd  oovveesstt  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  ccoommuunnaallee,,  ddeeddiiccaattoo  aallllee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  ppeerr  ggllii  oossppiittii  cchhee  

uussuuffrruuiirraannnnoo  ddeell  rriissttoorraannttee  mmeeddiiaannttee  aacccceessssiibbiilliittàà  ddiirreettttaa,,  sseennzzaa  aavveerree  uunnaa  pprroommiissccuuiittàà  ttrraa  llee  ppaarrttii,,  

ooppppuurree  aa  uutteennzzaa  eesstteerrnnaa;;  llaa  vveeggeettaazziioonnee  ddaa  rreeaalliizzzzaarree,,  aavvrràà  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  aattttuuttiirree  ggllii  sscchhiiaammaazzzzii  oo  

rruummoorrii  mmoolleessttii  ddeerriivvaannttii  nneellll''eesseerrcciizziioo  ffiissiiccoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprraattiiccaattee,,  nnoonncchhéé  ccoommee  ooppeerraa  ddii  

mmiittiiggaazziioonnee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo..  



AASSPPEETTTTII  DDII  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

IIll  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo,,  ccoommee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  rruubbrriiccaattoo,,  aa  tteennuuttoo  iinn  ddeebbiittoo  ccoonnttoo  ll’’aassppeettttoo  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  qquuaannttoo  ddeettttaattoo  ddaall  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..  ccoonn  IInnddiirriizzzzii,,  DDiirreettttiivvee,,  PPrreessccrriizziioonnii  ee  

MMiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ccoommee  ddiissppoossttee  nneellllee  NN..TT..AA..,,  bbeennssìì  llaa  pprrooggeettttuuaalliittàà  hhaa  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  

pprriinncciippaallee,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  qquuaalliittaattiivvaa  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  rriissttoorraattiivvoo--ssppoorrttiivvoo,,  sseeccoonnddoo  uunnaa  

ddoommaannddaa  mmoollttoo  eessiiggeennttee  ddeellll''uutteennzzaa,,  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaaii  ccaarraatttteerrii  ppeeccuulliiaarrii  ddii  uunn  ttuurriissmmoo  

ddiissoorrggaanniizzzzaattoo  ee  qquuaannttiittaattiivvoo,,  ppuunnttaannddoo  ssuu  uunn  lliivveelllloo  qquuaalliittaattiivvoo  ddeell  sseettttoorree..  TTaallee  oobbiieettttiivvoo  ssii  

rraaggggiiuunnggee  nnoonn  ssoolloo  ccoonn  uunn  aapppprreezzzzaammeennttoo  ddeell  ddiisseeggnnoo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ddeell  pprrooggeettttoo,,  bbeenn  aarrttiiccoollaattoo  

nneellllee  ssuuee  ffuunnzziioonnii,,  mmaa  aanncchhee  ddaallllaa  ppeeccuulliiaarriittàà  eessttrriinnsseeccaa  ddeeii  lluuoogghhii,,  ii  qquuaallii  ssee  ssoonnoo  bbeenn  aarrmmoonniizzzzaattii  

ccoonn  ll’’iinnssiieemmee,,  ddaannnnoo  uunn  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  aall  pprrooggeettttoo..  

IIll  rriicchhiiaammaattoo  PP..PP..TT..RR..,,  aattttrraavveerrssoo  ll''oobbiieettttiivvoo  ssppeecciiffiiccoo  99..55  ""DDaarree  pprrooffoonnddiittàà  aall  ttuurriissmmoo  ccoossttiieerroo,,  

ccrreeaannddoo  ssiinneerrggiiee  ccoonn  ll''eennttrrootteerrrraa""  rriippoorrttaattoo  nneellll''eellaabboorraattoo  44..11,,  hhaa  ssttrruuttttuurraattoo  aazziioonnii  ee  pprrooggeettttii  iinn  lliinneeaa  

ccoonn  iill  pprreesseennttee  iinnsseeddiiaammeennttoo..  

  

LL''aassssuunnttoo  èè  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ssiinneerrggiiccaammeennttee  iill  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  ddeellllaa  ccoossttaa,,  ee  qquueelllloo  ddeellll''eennttrrootteerrrraa,,  

nnoonncchhéé  ppootteennzziiaarree  ii  ccoolllleeggaammeennttii  ccoossttaa--iinntteerrnnoo  aall  ffiinnee  ddii  iinntteeggrraarree  iill  ttuurriissmmoo  bbaallnneeaarree  ccoonn  ggllii  aallttrrii  

sseeggmmeennttii  ttuurriissttiiccii  ((ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee,,  nnaattuurraalliissttiiccoo,,  rruurraallee,,  eennooggaassttrroonnoommiiccoo,,  ccoonnggrreessssiissttiiccoo)),,  

ddeeccoommpprriimmeerree  iill  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaallee  ccoossttiieerroo,,  ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaarree  ii  fflluussssii  ttuurriissttiiccii,,  iinnccrreemmeennttaarree  

ll''ooffffeerrttaa  rriicceettttiivvaa  aanncchhee  aa  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ccoossttaa  sseennzzaa  uulltteerriioorree  aaggggrraavviioo  ddii  ccuubbaattuurree;;  ttuuttttaavviiaa,,  iinn  vviirrttùù  

ddeellll''aassppeettttoo  vvoolluummeettrriiccoo,,  nneell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  ssii  rriissccoonnttrraavvaa  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  aannccoorraa  iinnsseeddiiaarree  nn..  

11..225544  bbaaggnnaannttii,,  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeell  ccoonntteeggggiioo  ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  ggllii  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaattii  ee  ddaa  

iinnsseeddiiaarree..  



CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNAALLII  EE  DDEESSCCRRIITTTTIIVVEE  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  PPRREESSCCEELLTTII  

11..  MMAATTEERRIIAALLII  GGEENNEERRIICCII  

1.1. PRESCRIZIONI GENERICHE 

II  mmaatteerriiaallii  ooccccoorrrreennttii  ppeerr  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  pprrooggeettttaattee  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  ii  rreeqquuiissiittii  

pprreessccrriittttii  sseennzzaa  cchhee  ssiiaannoo  ddeetteerrmmiinnaannttii  ii  lluuoogghhii  oo  llee  ffaabbbbrriicchhee  ddii  pprroodduuzziioonnee  ddaa  ccuuii  ddeebbbbaannoo  

pprreennddeerrssii  aallccuunnii  ddeeii  mmaatteerriiaallii  mmeeddeessiimmii,,  oovvee  ffoosssseerroo  cciittaattii  ddeellllee  mmaarrcchhee  ee  ddeeii  mmooddeellllii,,  ddeebbbboonnoo  

iinntteennddeerrssii  qquuaallee  eesspplliicciittaazziioonnee  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uussaattii  mmaatteerriiaallii  

ssiimmiillaarrii..  

EEssssii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  llaavvoorraattii  sseeccoonnddoo  llee  mmiigglliioorrii  rreeggoollee  ddeellll''aarrttee  ee  ffoorrnniittii,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssaa  eesssseerree  ddii  

ccoommppeetteennzzaa  ddeellll''IImmpprreessaa,,  iinn  tteemmppoo  ddeebbiittoo  ppeerr  aassssiiccuurraarree  ll''uullttiimmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  nneell  tteerrmmiinnee  

aasssseeggnnaattoo..    

AA  bbeenn  pprreecciissaarree  llaa  nnaattuurraa  ddeellllee  pprroovvvviissttee  mmaatteerriiaallii  ooccccoorrrreennttii  aallllaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ll''IImmpprreessaa  

cchhee  eesseegguuiirràà  ii  llaavvoorrii  ddoovvrràà  pprreesseennttaarree,,  ppeerr  llee  pprriinncciippaallii  pprroovvvviissttee,,  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  ccaammppiioonnii  ddaa  

ssoottttooppoorrrree  aallllaa  sscceellttaa  eedd  aallllaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  LLaavvoorrii,,  llaa  qquuaallee  ddooppoo  aavveerrllii  

ssoottttooppoossttii  aallllee  pprroovvee  pprreessccrriittttee,,  ggiiuuddiicchheerràà  ssuullllaa  lloorroo  ffoorrmmaa,,  qquuaalliittàà  ee  llaavvoorraazziioonnee  ee  ddeetteerrmmiinneerràà  iinn  

ccoonnsseegguueennzzaa  iill  mmooddeelllloo  ssuu  ccuuii  ddoovvrràà  eessaattttaammeennttee  uunniiffoorrmmaarrssii  ll''IImmpprreessaa  ppeerr  ll''iinntteerraa  pprroovvvviissttaa..    

LLaa  DD..LL..  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  pprreessccrriivveerree  llee  qquuaalliittàà  ddeeii  mmaatteerriiaallii  cchhee  ddeebbbboonnssii  iimmppiieeggaarree  iinn  ooggnnii  ssiinnggoolloo  

llaavvoorroo,,  qquuaannttoo  ttrraattttaassii  ddii  mmaatteerriiaallii  nnoonn  ccoonntteemmppllaattii  nneellllaa  pprreesseennttee  ssppeecciiffiiccaa..    

II  ccaammppiioonnii  rriiffiiuuttaattii  ddoovvrraannnnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eedd  aa  ssppeessaa  eesscclluussiivvaa  ddeellll''IImmpprreessaa  aassppoorrttaarrssii  ddaall  

CCaannttiieerree  ee  ll''IImmpprreessaa  ssaarràà  tteennuuttaa  aa  ssuurrrrooggaarrllii  sseennzzaa  cchhee  cciiòò  ppoossssaa  ddaarrllee  pprreetteessttoo  aallccuunnoo  aa  pprroorroogghhee  

ddeell  tteemmppoo  ffiissssaattoo  ppeerr  llaa  uullttiimmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii..    

AAnncchhee  ii  mmaatteerriiaallii  aammmmeessssii  aall  ccaannttiieerree  nnoonn  ssii  iinntteennddoonnoo  ppeerrcciiòò  aacccceettttaattii  ee  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  rriiffiiuuttaarrllii  

ppeerrssiisstteerràà  aanncchhee  ddooppoo  llaa  lloorroo  ccoollllooccaazziioonnee  iinn  ooppeerraa  qquuaalloorraa  nnoonn  rriissuullttaasssseerroo  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aallllee  

pprreesseennttii  pprreessccrriizziioonnii..    

LL''AAppppaallttaattoorree  ddoovvrràà  ddeemmoolliirree  ee  rriiffaarree  aa  ssuuee  ssppeessee  ee  rriisscchhiioo  ii  llaavvoorrii  eesseegguuiittii  sseennzzaa  llaa  nneecceessssaarriiaa  

ddiilliiggeennzzaa  ee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  ppeerr  qquuaalliittàà,,  mmiissuurraa  ee  ppeessii  ddiivveerrssii  ddaaii  pprreessccrriittttii,,  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  ssuuaa  

ooppppoossiizziioonnee  oo  pprrootteessttaa..    

AAlllloorrcchhéé  llaa  DD..LL..  pprreessuummaa  cchhee  eessiissttaannoo  ddiiffeettttii  ddii  ccoossttrruuzziioonnee,,  eessssaa  ppoottrràà  oorrddiinnaarree  llee  nneecceessssaarriiee  

vveerriiffiicchhee  aanncchhee  aadd  ooppeerraa  ggiiàà  rreeaalliizzzzaattaa..    

LLee  ssppeessee  rreellaattiivvee  ssaarraannnnoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll''AAppppaallttaattoorree  qquuaannddoo  ssiiaannoo  ccoonnssttaattii  vviizzii  ddii  ccoossttrruuzziioonnee..  

AAnncchhee  nneell  ccaassoo  ssiiaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo,,  ddooppoo  aavveerr  eesseegguuiittoo  llee  vveerriiffiicchhee  rriicchhiieessttee  ddaallllaa  DD..LL..,,    cchhee  nnoonn  vvii  

ssiiaannoo  ddiiffeettttii  ddii  ccoossttrruuzziioonnee,,  ll''AAppppaallttaattoorree  nnoonn  aavvrràà  ddiirriittttoo  aall  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ppeerr  llee  

vveerriiffiicchhee  ee//oo  aa    qquuaallssiiaassii  iinnddeennnniizzzzoo  oo  ccoommppeennssoo..    

CCiiòò  nnoonn  ddii  mmeennoo  ooggnnii  pprroovvaa  oo  vveerriiffiiccaa  pprreessccrriittttaa  ddaallllee  ssppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  eesseegguuiittaa  ddaallllaa  DD..LL..  oo  ddaa  

eessssaa  rriicchhiieessttaa  dduurraannttee  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellll''ooppeerraa  ssaarràà  aa  ttoottaallee  ccaarriiccoo  ddeellll''IImmpprreessaa..  

1.2. COLLOCAMENTO IN OPERA 

IIll  ccoollllooccaammeennttoo  ddii  qquuaallssiiaassii  ooppeerraa,,  mmaatteerriiaallee  oodd  aappppaarreecccchhiioo,,  ccoonnssiisstteerràà  iinn  ggeenneerree  nneell  ssuuoo  

pprreelleevvaammeennttoo  ddaall  lluuooggoo  ddii  ddeeppoossiittoo  nneell  ccaannttiieerree  ddeeii  llaavvoorrii  ee  nneell  ssuuoo  ttrraassppoorrttoo  nneell  ssiittoo,,  iinntteennddeennddoossii  

ccoonn  cciiòò  ttaannttoo  iill  ttrraassppoorrttoo  iinn  ppiieennoo  oo  iinn  ppeennddeennzzaa  cchhee  iill  ssoolllleevvaammeennttoo  ee  ttiirroo  iinn  aallttoo  oo  iinn  bbaassssoo,,  iill  ttuuttttoo  

eesseegguuiittoo  ccoonn  qquuaallssiiaassii  ssuussssiiddiioo  oo  mmeezzzzoo  mmeeccccaanniiccoo,,  ooppeerraa  pprroovvvviissiioonnaallee,,  eecccc....,,  nnoonncchhéé  iill  

ccoolllleeggaammeennttoo  nneell  lluuooggoo  eessaattttoo  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee,,  aa  qquuaalluunnqquuee  aalltteezzzzaa  oo  pprrooffoonnddiittàà  eedd  iinn  qquuaallssiiaassii  

ppoossiizziioonnee  ee  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ccoonnsseegguueennttii  ddii  ttaaggllii  ddii  ssttrruuttttuurree,,  ffiissssaaggggiioo,,  aaddaattttaammeennttoo,,  ssttuuccccaattuurree  ee  

rriidduuzziioonnii  iinn  rriipprriissttiinnoo..    



LL''AAppppaallttaattoorree  hhaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  eesseegguuiirree  iill  ccoollllooccaammeennttoo  ddii  qquuaallssiiaassii  ooppeerraa  oodd  aappppaarreecccchhiioo  cchhee  ggllii  

vveennggaa  oorrddiinnaattoo  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii,,  aanncchhee  ssee  ffoorrnniittii  ddaa  aallttrree  ddiittttee..    

IIll  ccoollllooccaammeennttoo  iinn  ooppeerraa  ddoovvrràà  eesseegguuiirrssii  ccoonn  ttuuttttee  llee  ccuurree  ee  llee  ccaauutteellee  ddeell  ccaassoo,,  ee  ll''ooppeerraa  sstteessssaa  

ddoovvrràà  eesssseerree  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  pprrootteettttaa,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  aanncchhee  ddooppoo  iill  ccoollllooccaattoo  eesssseennddoo  eessssoo  

AAppppaallttaattoorree  uunniiccoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  ddaannnnii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  cchhee  ppootteesssseerroo  eevveennttuuaallmmeennttee  

aarrrreeccaarree  aallllee  ccoossee  ppoossttee  iinn  ooppeerraa,,  aanncchhee  ddaall  ssoolloo  ttrraaffffiiccoo  ddeeggllii  ooppeerraaii  dduurraannttee  ee  ddooppoo  ll''eesseeccuuzziioonnee  

ddeeii  llaavvoorrii  ssiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  ee  ccoonnsseeggnnaa,,  aanncchhee  ssee  iill  ppaarrttiiccoollaarree  ccoollllooccaammeennttoo  iinn  ooppeerraa  ssii  ssvvoollggee  ssoottttoo  

llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  oodd  aassssiisstteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  aallttrree  ddiittttee,,  ffoorrnniittrriiccii  ddeell  mmaatteerriiaallee..    

1.3. MATERIALI IN GENERE 

QQuuaallee  rreeggoollaa  ggeenneerraallee  ssii  iinntteennddee  cchhee  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  pprrooddoottttii  eedd  ii  ccoommppoonneennttii  ooccccoorrrreennttii,,  rreeaalliizzzzaattii  

ccoonn  mmaatteerriiaallii  ee  tteeccnnoollooggiiee  ttrraaddiizziioonnaallii  ee//oo  aarrttiiggiiaannaallii,,  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree,,  pprroovveerrrraannnnoo  

ddaa  qquueellllee  llooccaalliittàà  cchhee  ll''AAppppaallttaattoorree  rriitteerrrràà  ddii  ssuuaa  ccoonnvveenniieennzzaa,,  ppuurrcchhéé,,  aadd  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  

ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  rriissppoonnddaannoo  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee//pprreessttaazziioonnii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattee..  

NNeell  ccaassoo  ddii  pprrooddoottttii  iinndduussttrriiaallii  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  aa  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ddaallllaa  pprreesseennttee,,  ppuuòò  rriissuullttaarree  ddaa  uunn  

aatttteessttaattoo  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  rriillaasscciiaattoo  ddaall  pprroodduuttttoorree  ee  ccoommpprroovvaattoo  ddaa  iiddoonneeaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ee//oo  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee..  

1.4. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI. POZZOLANE,GESSO 

aa))  AAccqquuaa  --  LL''aaccqquuaa  ppeerr  ll''iimmppaassttoo  ccoonn  lleeggaannttii  iiddrraauulliiccii  ddoovvrràà  eesssseerree  lliimmppiiddaa,,  pprriivvaa  ddii  ssoossttaannzzee  

oorrggaanniicchhee  oo  ggrraassssii  ee  pprriivvaa  ddii  ssaallii  ((ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ssoollffaattii  ee  cclloorruurrii))  iinn  ppeerrcceennttuuaallii  ddaannnnoossee  ee  

nnoonn  eesssseerree  aaggggrreessssiivvaa  ppeerr  iill  ccoonngglloommeerraattoo  rriissuullttaannttee..  

bb))  CCaallccii  --  LLee  ccaallccii  aaeerreeee  eedd  iiddrraauulliicchhee,,  ddoovvrraannnnoo  rriissppoonnddeerree  aaii  rreeqquuiissiittii  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddii  ccuuii  

aall  RR..  DDeeccrreettoo  1166  nnoovveemmbbrree  11993399,,  nn..  22223311;;  llee  ccaallccii  iiddrraauulliicchhee  ddoovvrraannnnoo  aallttrreessìì  rriissppoonnddeerree  aallllee  

pprreessccrriizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  lleeggggee  2266  mmaaggggiioo  11996655,,  nn..  559955  ((««  CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  ee  

rreeqquuiissiittii  ddeeii  lleeggaannttii  iiddrraauulliiccii  »»))  nnoonncchhéé  aaii  rreeqquuiissiittii  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ccoonntteennuuttii  nneell  DD..MM..  3311  

aaggoossttoo  11997722  ((««  NNoorrmmee  ssuuii  rreeqquuiissiittii  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ee  mmooddaalliittàà  ddii  pprroovvaa  ddeeggllii  aagggglloommeerraattii  

cceemmeennttiizzii  ee  ddeellllee  ccaallccii  iiddrraauulliicchhee»»))..  

cc))  CCeemmeennttii  ee  aagggglloommeerraattii  cceemmeennttiizzii..  

11..  II  cceemmeennttii  ddoovvrraannnnoo  rriissppoonnddeerree  aaii  lliimmiittii  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  lleeggggee  2266  

mmaaggggiioo  11996655,,  nn..  559955  ee  nneell  DD..MM..  33  ggiiuuggnnoo  11996688  ((««  NNuuoovvee  nnoorrmmee  ssuuii  rreeqquuiissiittii  ddii  

aacccceettttaazziioonnee  ee  mmooddaalliittàà  ddii  pprroovvaa  ddeeii  cceemmeennttii  »»))  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee..  GGllii  

aagggglloommeerraattii  cceemmeennttiizzii  ddoovvrraannnnoo  rriissppoonnddeerree  aaii  lliimmiittii  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  

lleeggggee  2266  mmaaggggiioo  11996655,,  nn..  559955  ee  nneell  DD..MM..  3311  aaggoossttoo  11997722..  

22..  AA  nnoorrmmaa  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  DDeeccrreettoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll''IInndduussttrriiaa  ddeell  99  mmaarrzzoo  11998888,,  nn..  

112266  ((««  RReeggoollaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  cceemmeennttii  »»)),,  ii  

cceemmeennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  11  lleetttteerraa  AA))  ddeellllaa  lleeggggee  2266  mmaaggggiioo  11996655,,  nn..  559955  ((ee  cciiooèè  ii  cceemmeennttii  

nnoorrmmaallii  ee  aadd  aallttaa  rreessiisstteennzzaa  ppoorrttllaanndd,,  ppoozzzzoollaanniiccoo  ee  dd''aallttooffoorrnnoo)),,  ssee  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  

ccoonnffeezziioonnaarree  iill  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo  nnoorrmmaallee,,  aarrmmaattoo  ee  pprreeccoommpprreessssoo,,  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  cceerrttiiffiiccaattii  pprreessssoo  ii  llaabboorraattoorrii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  66  ddeellllaa  lleeggggee  2266  mmaaggggiioo  11996655,,  nn..  559955  ee  

aallll''aarrtt..  2200  ddeellllaa  lleeggggee  55  nnoovveemmbbrree  11997711,,  nn..  11008866..  PPeerr  ii  cceemmeennttii  ddii  iimmppoorrttaazziioonnee,,  llaa  

pprroocceedduurraa  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  ssvvoollttaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  pprroodduuzziioonnee  

ddaa  aannaalloogghhii  llaabboorraattoorrii  eesstteerrii  ddii  aannaalliissii..  

33..  II  cceemmeennttii  ee  ggllii  aagggglloommeerraattii  cceemmeennttiizzii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonnsseerrvvaattii  iinn  mmaaggaazzzziinnii  ccooppeerrttii,,  

bbeenn  rriippaarraattii  ddaallll''uummiiddiittàà  ee  ddaa  aallttrrii  aaggeennttii  ccaappaaccii  ddii  ddeeggrraaddaarrllii  pprriimmaa  ddeellll''iimmppiieeggoo..  



dd))  PPoozzzzoollaannee  --  LLee  ppoozzzzoollaannee  ssaarraannnnoo  rriiccaavvaattee  ddaa  ssttrraattii  mmoonnddii  ddaa  ccaappppeellllaacccciioo  eedd  eesseennttii  ddaa  

ssoossttaannzzee  eetteerrooggeenneeee  oo  ddii  ppaarrttii  iinneerrttii;;  qquuaalluunnqquuee  ssiiaa  llaa  pprroovveenniieennzzaa  ddoovvrraannnnoo  rriissppoonnddeerree  aa  

ttuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  pprreessccrriittttii  ddaall  RR..  DDeeccrreettoo  1166  nnoovveemmbbrree  11993399,,  nn..  22223300..  

ee))  GGeessssoo  --  IIll  ggeessssoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ddii  rreecceennttee  ccoottttuurraa,,  ppeerrffeettttaammeennttee  aasscciiuuttttoo,,  ddii  ffiinnee  

mmaacciinnaazziioonnee  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  llaasscciiaarree  rreessiidduuii  ssuulllloo  ssttaacccciioo  ddii  5566  mmaagglliiee  aa  cceennttiimmeettrroo  

qquuaaddrraattoo,,  sscceevvrroo  ddaa  mmaatteerriiee  eetteerrooggeenneeee  ee  sseennzzaa  ppaarrttii  aalltteerraattee  ppeerr  eess~~iinnzziioonnee  ssppoonnttaanneeaa..  IIll  

ggeessssoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoonnsseerrvvaattoo  iinn  llooccaallii  ccooppeerrttii,,  bbeenn  rriippaarraattii  ddaallll''uummiiddiittàà  ee  ddaa  aaggeennttii  

ddeeggrraaddaannttii..  

1.5. SABBIA 

SSaabbbbiiaa  ppeerr  ccoonngglloommeerraattii  cceemmeennttiizzii  

DDoovvrràà  ccoorrrriissppoonnddeerree  aaii  rreeqquuiissiittii  pprreessccrriittttii  ddaall  DD..MM..  33  ggiiuuggnnoo  11996688,,  AAllll..  11  ee  ddaall  DD..MM..  2266  mmaarrzzoo  11998800  AAllll..  

11,,  ppuunnttoo  22,,  eesssseerree  eesseennttee  ddaa  ssoossttaannzzee  oorrggaanniicchhee  oo  ddaa  ssoollffaattii  ee  pprreesseennttaarree  uunnaa  ppeerrddiittaa  ppeerr  

ddeeccaannttaazziioonnee  iinn  aaccqquuaa  iinnffeerriioorree  aall  22%%..    

LLaa  ggrraannuulloommeettrriiaa  ddoovvrràà  eesssseerree  aassssoorrttiittaa  eedd  aaddeegguuaattaa  aallllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeell  ggeettttoo  eedd  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  

ddii  ppoossaa  iinn  ooppeerraa..  SSaarràà  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  ll''uussoo  ddii  ssaabbbbiiaa  mmaarriinnaa,,  ssaallvvoo  eeffffiiccaaccee  llaavvaaggggiioo  ee  

pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii..    

  

SSaabbbbiiaa  ppeerr  lleettttoo  ddii  ppoossaa  ccoonnddoottttee  ee  rriiccoopprriimmeennttoo  

IIll  mmaatteerriiaallee  iinneerrttee  ppoossaattoo  ppeerr  iill  rriinnffiiaannccoo  ccoommpplleettoo,,  lleettttoo  ddii  ppoossaa,,  ffiiaanncchhii  ee  rriiccoopprriimmeennttoo  ddoovvrràà  

eesssseerree  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ssaabbbbiiaa  ddii  ccaavvaa  ccoonn  ppeezzzzaattuurraa  vvaarriiaabbiillee  ddaallllee  ssaabbbbiiee  ffiinnii  ((00,,0055    00,,11  mmmm))  aallllee  

ssaabbbbiiee  ggrroossssee  ((00,,22    00,,55  mmmm  aa  ssppiiggoollii  aarrrroottoonnddaattii))  ccoonn  mmooddeessttee  ((ppeerrcceennttuuaallee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  1100  --  

1155%%))  pprreesseennzzee  dd’’iimmppuurriittàà  oo  gghhiiaaiiaa..  QQuueessttee  uullttiimmee,,  ccoommuunnqquuee,,  nnoonn  ddeevvoonnoo  ssuuppeerraarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  

ddii  1100  ––  1155  mmmm  eedd  eesssseerree  aa  ssppiiggoollii  aassssoolluuttaammeennttee  aarrrroottoonnddaattii..  

IIll  mmaatteerriiaallee  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommppaattttaattoo  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  ffoorrnniittoorree  ddeeii  ccoonnddoottttii  oo  sseeccoonnddoo  

llee  rriicchhiieessttee  ddeellllaa  DD..LL..  

1.6. GHIAIA E PIETRISCO 

GGeenneerraalliittàà  

II  mmaatteerriiaallii  iinn  aarrggoommeennttoo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoossttiittuuiittii  ddaa  eelleemmeennttii  oommooggeenneeii,,  pprroovveenniieennttii  ddaa  rrooccccee  

ccoommppaattttee,,  rreessiisstteennttii,,  nnoonn  ggeessssoossee  oo  mmaarrnnoossee,,  nnèè  ggeelliivvee..  TTrraa  llee  gghhiiaaiiee  ssii  eesscclluuddeerraannnnoo  qquueellllee  

ccoonntteenneennttii  eelleemmeennttii  ddii  ssccaarrssaa  rreessiisstteennzzaa  mmeeccccaanniiccaa,,  ssffaallddaattii  oo  ssffaallddaabbiillii,,  ee  qquueellllee  rriivveessttiittee  ddaa  

iinnccrroossttaazziioonnii..    

II  ppiieettrriisscchhii  ee  llee  ggrraanniigglliiee  ddoovvrraannnnoo  pprroovveenniirree  ddaallllaa  ffrraannttuummaazziioonnee  ddii  rrooccccee  dduurriissssiimmee,,  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  

ssiilliicceeee,,  aa  ssttrruuttttuurraa  mmiiccrrooccrriissttaalllliinnaa,,  oo  ddii  ccaallccaarrii  ppuurrii  dduurriissssiimmii  ee  ddii  aallttaa  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  ccoommpprreessssiioonnee,,  

aallll''uurrttoo,,  aallll''aabbrraassiioonnee  eedd  aall  ggeelloo..  SSaarraannnnoo  aa  ssppiiggoolloo  vviivvoo,,  sscceevvrrii  ddii  mmaatteerriiee  tteerrrroossee,,  ssaabbbbiiaa  ee  

ccoommuunnqquuee  mmaatteerriiee  eetteerrooggeenneeee  oodd  oorrggaanniicchhee..    

PPeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ggrraannuulloommeettrriiccoo  ll''AAppppaallttaattoorree  ddoovvrràà  aapppprroovvvviiggiioonnaarree  ee  ppoorrrree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  

DDiirreezziioonnee  ii  ccrriivveellllii  UUNNII  22333344..    

  

GGhhiiaaiiaa  ee  ppiieettrriissccoo  ppeerr  ccoonngglloommeerraattii  cceemmeennttiizzii  

DDoovvrraannnnoo  ccoorrrriissppoonnddeerree  aaii  rreeqquuiissiittii  pprreessccrriittttii  ddaall  DD..MM..  2266//0033//11998800,,  AAllll..  11,,  ppuunnttoo  22..  LLaa  ggrraannuulloommeettrriiaa  

ddeeggllii  aaggggrreeggaattii  ssaarràà  iinn  ggeenneerree  iinnddiiccaattaa  ddaallllaa  DD..LL..  iinn  bbaassee  aallllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeeii  ggeettttii  eedd  aallllee  

mmooddaalliittàà  ddii  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ddeeii  ccaallcceessttrruuzzzzii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  ddiimmeennssiioonnee  mmaassssiimmaa  ddeeggllii  eelleemmeennttii,,  ppeerr  

llee  ssttrruuttttuurree  aarrmmaattee,,  nnoonn  ddoovvrràà  ssuuppeerraarree  iill  6600%%  ddeellll''iinntteerrffeerrrroo  ee  ppeerr  llee  ssttrruuttttuurree  iinn  ggeenneerraallee  iill  2255%%  ddeellllaa  

mmiinniimmaa  ddiimmeennssiioonnee  ssttrruuttttuurraallee..    



  

GGhhiiaaiiaa  ee  ppiieettrriissccoo  ppeerr  ssoovvrraassttrruuttttuurree  ssttrraaddaallii  

DDoovvrraannnnoo  ccoorrrriissppoonnddeerree,,  ccoommee  ddeeffiinniizziioonnee  ee  ppeezzzzaattuurree,,  aaii  rreeqquuiissiittii  ssttaabbiilliittii  ddaallllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  22771100..    

GGllii  eelleemmeennttii  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  uunniiffoorrmmiittàà  ddii  ddiimmeennssiioonnii  nneeii  vvaarrii  sseennssii,,  eesscclluuddeennddoossii  qquueellllii  ddii  

ffoorrmmaa  aalllluunnggaattaa,,  ppiiaattttaa  oo  ssccaagglliioossaa..  II  ppiieettrriisscchhii  ddoovvrraannnnoo  aallttrreessìì  rriissppoonnddeerree  aallllee  nnoorrmmee  rriippoorrttaattee  aall  

pprreecceeddeennttee  ppuunnttoo..  PPeerr  ooggnnii  ppeezzzzaattuurraa  ddii  ppiieettrriisscchhii,,  ppiieettrriisscchheettttii  ee  ggrraanniigglliiee  ssaarràà  aammmmeessssaa  ccoommee  

ttoolllleerraannzzaa  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  iinn  mmaassssaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  1100%%  ddii  eelleemmeennttii  ddii  ddiimmeennssiioonnii  mmaaggggiioorrii  ddeell  

lliimmiittee  ssuuppeerriioorree  eedd  aall  1100%%  ddii  eelleemmeennttii  ddii  ddiimmeennssiioonnii  mmiinnoorrii  nneell  lliimmiittee  iinnffeerriioorree  ddeellllaa  ppeezzzzaattuurraa  sstteessssaa..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo  ggllii  eelleemmeennttii  nnoonn  ccoommpprreessii  nneeii  lliimmiittii  ddeellllaa  ppeezzzzaattuurraa  ddoovvrraannnnoo  rriieennttrraarree  ppeerr  iinntteerroo  nneeii  

lliimmiittii  ddii  ppeezzzzaattuurraa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuuppeerriioorree  oodd  iinnffeerriioorree..  PPeerr  iill  ppiieettrriissccoo  4400//7711,,  ppeerr  iill  qquuaallee  nnoonn  èè  

ssttaabbiilliittaa  uunnaa  ppeezzzzaattuurraa  ssuuppeerriioorree,,  ggllii  eelleemmeennttii  ddoovvrraannnnoo  ppaassssaarree  ppeerr  iinntteerroo  aall  ccrriivveelllloo  ddii  110000  mmmm....  

AAggllii  eeffffeettttii  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ee  ddii  aacccceettttaazziioonnee,,  ii  ppiieettrriisscchhii  vveerrrraannnnoo  ddiissttiinnttii  iinn  33  

ccaatteeggoorriiee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  TTaabb..  IIII  ddii  ccuuii  aall  FFaasscc..  nn..  44  CC..NN..RR....  PPeerr  llaa  ffoorrnniittuurraa  ssaarràà  ddii  nnoorrmmaa  

pprreessccrriittttaa  llaa  II°°  ccaatteeggoorriiaa  ((ssaallvvoo  cchhee  ppeerr  cciirrccoossttaannzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  nnoonn  vveenniissssee  aauuttoorriizzzzaattaa  llaa  IIII°°)),,  

ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunn  ccooeeffffiicciieennttee  DDeevvaall  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  1122,,  ddaa  uunn  ccooeeffffiicciieennttee  II..SS..SS..  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  44  

ee  ddaa  uunnaa  rreessiisstteennzzaa  mmiinniimmaa  aa  ccoommpprreessssiioonnee  ddii  111188  NN//mmmm22  ((11220000  kkggff//ccmm22))..  II  ppiieettrriisscchhii  ddaa  iimmppiieeggaarree  

ppeerr  llee  mmaassssiicccciiaattee  aallll''aaccqquuaa  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  iinnoollttrree  uunn  ppootteennttee  lleeggaannttee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  3300  ppeerr  

ll''iimmppiieeggoo  iinn  zzoonnee  uummiiddee  ee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  4400  ppeerr  ll''iimmppiieeggoo  iinn  zzoonnee  aarriiddee..    

IInn  ttuuttttii  ggllii  aaggggrreeggaattii  ggrroossssii  ggllii  eelleemmeennttii  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  ssppiiggoollii  vviivvii  ee  pprreesseennttaarree  uunnaa  cceerrttaa  uunniiffoorrmmiittàà  

ddii  ddiimmeennssiioonnii  nneeii  vvaarrii  sseennssii,,  nnoonn  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  cciiooéé  ddii  ffoorrmmaa  aalllluunnggaattaa  oodd  aappppiiaattttiittaa  ((llaammeellllaarree));;  

ppeerr  qquueellllii  pprroovveenniieennttii  ddaa  ffrraannttuummaazziioonnee  ddii  cciioottttoollii  oo  gghhiiaaiiee  ddoovvrràà  ootttteenneerrssii  cchhee  nnoonn  ssii  aabbbbiiaa  ppiiùù  ddii  

uunnaa  ffaacccciiaa  aarrrroottoonnddaattaa..    

II  ppiieettrriisscchheettttii  ee  llee  ggrraanniigglliiee,,  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceennddeennttee  ccaappoovveerrssoo,,  vveerrrraannnnoo  ddiissttiinnttii  iinn  66  

ccaatteeggoorriiee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  TTaabb..  IIIIII  ddeell  FFaasscc..  nn..  44  CC..NN..RR....  PPeerr  llaa  ffoorrnniittuurraa,,  nneell  ccaassoo  ddii  mmaatteerriiaallii  

ddeessttiinnaattii  aa  ssttrraattii  ddii  ppaavviimmeennttaazziioonnee  iinn  ssuuppeerrffiicciiee  ((ttrraattttaammeennttii  ssuuppeerrffiicciiaallii,,  mmaannttii  bbiittuummiinnoossii)),,  ssaarràà  ddii  

nnoorrmmaa  pprreessccrriittttaa  llaa  II°°  ccaatteeggoorriiaa,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunn  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  ffrraannttuummaazziioonnee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  

112200,,  ddaa  uunnaa  ppeerrddiittaa  ppeerr  ddeeccaannttaazziioonnee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aallll''11%%,,  ddaa  uunnaa  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  ccoommpprreessssiioonnee  

nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  113377NN//mmmm22  ((11440000  kkggff//ccmm22))  eedd  iinnffiinnee  uunnaa  rreessiisstteennzzaa  aallll''uussuurraa  mmiinniimmaa  ddii  00,,8800..  NNeell  ccaassoo  

ddii  mmaatteerriiaallii  ddeessttiinnaattii  aa  ssttrraattii  ddii  ppaavviimmeennttaazziioonnee  ppiiùù  iinntteerrnnii  ((ssttrraattii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo))  ppoottrraannnnoo  vveenniirree  

aammmmeessssee  aanncchhee  llee  aallttrree  ccaatteeggoorriiee,,  ppuurrcchhéé  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aallllaa  IIIIII°°..    

1.7. LATERIZI 

II  llaatteerriizzii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddii  ppaassttaa  ffiinnee,,  eedd  oommooggeenneeaa,,  sscceevvrraa  ddii  ssttrraattii  ddii  ssaabbbbiiaa,,  ddii  nnoocccciiuuoollii  ee  

ccaallcciinneellllii,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iill  mmooddeelllloo  ccoossttaannttee,,  bbeenn  ffoorrmmaattii,,  ccoonn  ffaaccccee  rreeggoollaarrii  ee  ssppiiggoollii  vviivvii,,  eesseennttii  

ddaa  ssbbaavvaattuurree  ee  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  uunnaa  ssuuffffiicciieennttee  aaddeessiivviittàà  aallllee  mmaallttee,,  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  uunn  ffoorrttee  

ggrraaddoo  ddii  ccoottttuurraa,,  ccoossìì  ddaa  rriiuusscciirree  ssoonnoorrii  aallllaa  ppeerrccuussssiioonnee,,  mmaa  nnoonn  vveerriiffiiccaattii,,  nnèè  ccoonnttoorrttii,,  nnèè  

ssccrreeppoollaattii..    

IInnoollttrree  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreessiisstteennttii  aallllee  aazziioonnii  ddii  ggeelloo..    

II  mmaattttoonnii  ddeevvoonnoo  pprreesseennttaarree,,  ssiiaa  aalllloo  ssttaattoo  aasscciiuuttttoo  cchhee  ddooppoo  ccoommpplleettaa  iimmbbiibbiizziioonnee  dd''aaccqquuaa,,  uunnaa  

rreessiisstteennzzaa  aalllloo  sscchhiiaacccciiaammeennttoo  ddii  aallmmeennoo  KKgg..  115500  ppeerr  ccmm22..  qquuaannddoo  ssii  ttrraattttii  ddii  mmaattttoonnii  ddeessttiinnaattii  aallllaa  

ffaabbbbrriiccaazziioonnee  ddii  ffaabbbbrriiccaattii  oo  ddii  ooppeerree  dd''aarrttee  ddii  sseeccoonnddaarriiaa  iimmppoorrttaannzzaa,,  ee  ddii  aallmmeennoo  KKgg..  220000  ppeerr  

ccmm22..  qquuaannddoo  ssiiaannoo  ddeessttiinnaattii  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  vvoollttii  oo  ddii  ooppeerree  dd''aarrttee  pprriinncciippaallii  oo  ddii  ppaarraammeennttii..    

TTuuttttii  ii  llaatteerriizzii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  rreellaattiivvee  aa  qquueessttoo  mmaatteerriiaallee..  



1.8. METALLI 

II  mmeettaallllii  ee  llee  lleegghhee  mmeettaalllliicchhee  ddaa  iimmppiieeggaarrssii  nneeii  llaavvoorrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesseennttii  ddaa  ssccoorriiee,,  ssooffffiiaattuurree,,  

bbrruucciiaattuurree,,  ppaagglliiee  ee  ddaa  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  ddiiffeettttoo  aappppaarreennttee  oo  llaatteennttee  ddii  ffuussiioonnee,,  llaammiinnaazziioonnee,,  

ttrraaffiillaattuurraa  oo  ssiimmiillii..    

aa))  FFeerrrroo  --  IIll  ffeerrrroo  ddoovvrràà  ssooddddiissffaarree  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllee  ""nnoorrmmee  ee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llee  pprroovvee  

ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ffeerrrroossii""  vviiggeennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''aappppaallttoo..  IIll  ffeerrrroo  iinn  ttoonnddiinnii,,  bbaarrrree  ee  

llaammiieerree  ddaa  iimmppiieeggaarrssii  ppeerr  llee  aarrmmaattuurree  ddeellllee  ooppeerree  iinn  ccaallcceessttrruuzzzzoo  aarrmmaattoo,,  ddoovvrràà  ppeerr  qquuaalliittàà  ee  

rreessiisstteennzzaa  ssooddddiissffaarree  aallllee  ppaarrttiiccoollaarrii  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneellllee  ""PPrreessccrriizziioonnii  ppeerr  ll''aacccceettttaazziioonnee  ddeeggllii  

aagggglloommeerraattii  iiddrraauulliiccii  sseemmpplliiccee  eedd  aarrmmaattoo""  eessssee  ppuurree  vviiggeennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''aappppaallttoo..    

  IIll  ffiilloo  dd''aacccciiaaiioo  ddoovvrràà  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  ccrruuddoo,,  aanncchhee  lluucciiddoo,,  ccoonn  ccaarriiccoo  ddii  rroottttuurraa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aaii  

6600  KKgg..//mmmm22..  

bb))  GGhhiissaa  --  LLaa  gghhiissaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ddii  sseeccoonnddaa  ffuussiioonnee  aa  ggrraannaa  ffiinnee,,  ggrriiggiiaa  ccoommppaattttaa,,  oommooggeenneeaa,,  

eesseennttee  ddaa  bboollllee,,  ggooccccee  ffrreeddddee  eedd  aallttrrii  ddiiffeettttii  ddii  ffuussiioonnee..    

  DDoovvrràà  eesssseerree  ffaacciillee  ddaa  llaavvoorraarrssii  ccoonn  llaa  lliimmaa  ee  ccoonn  lloo  ssccaallppeelllloo  ee  rriiccaarriiccaabbiillee  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  ppeessoo  

ddeell  mmaarrtteelllloo  ssii  aammmmaacccchhii  sseennzzaa  sscchheeggggiiaarrssii..    

  DDoovvrràà  ppuurree  aavveerree  ppeessoo  ssppeecciiffiiccoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  77..220000  kkgg..//mm33..  ee  ttuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  rreessiisstteennzzaa  

ssttaabbiilliittii  ddaallllee  nnoorrmmee  vviiggeennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''aappppaallttoo..    

  LLaa  ffuussiioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  ffaattttaa  iinn  mmooddoo  cchhee  ii  ssiinnggoollii  ppeezzzzii  nnoonn  pprreesseennttiinnoo  ssbbaavvaattuurree  ee  ssooffffiiaattuurree,,  

ssppoorrggeennzzee  ee  sscchheeggggiiaattuurree..    

  LLee  ppaarreettii  iinntteerrnnee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  lliisscciiee  ee  ppeerrffeettttaammeennttee  rriippuulliittee..  

1.9. COMPOSIZIONE DELLE MALTE 

LLee  ddoossii  ddeeii  ccoommppoonneennttii  llee  mmaallttee  ddoovvrraannnnoo  ccoorrrriissppoonnddeerree  aa  qquuaannttoo  èè  ssttaabbiilliittoo  nneeii  rriicceettttaarrii  ddii  bbuuoonnaa  

nnoorrmmaa  eeddiiffiiccaattoorriiaa;;  èè  rriisseerrvvaattaa  llaa  ffaaccoollttàà  aallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  LLaavvoorrii  ddii  vvaarriiaarree  ttaallii  pprrooppoorrzziioonnii,,  nneell  qquuaall  

ccaassoo  ssii  rriitteennggaa  ooppppoorrttuunnoo  ppeerr  ssiittuuaazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii..    

II  ccoommppoonneennttii  llee  mmaallttee  ssaarraannnnoo  aadd  ooggnnii  iimmppaassttoo  sseeppaarraattaammeennttee  mmiissuurraattee  ccoonn  ccaassssee  ddii  ddeetteerrmmiinnaattee  

ccaappaacciittàà  ffoorrnniittee  ddaallll''AAssssuunnttoorree;;  eessssee  vveerrrraannnnoo  iinnttiimmaammeennttee  mmeessccoollaattee  ccoonn  mmeezzzzii  oorrddiinnaarrii  ee  

mmeeccccaanniiccii..    

NNeellllaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ddeellllee  mmaallttee  ccoonn  mmeezzzzii  oorrddiinnaarrii,,  llaa  mmiisscceellaa  ddeellllaa  ccaallccee  oo  ddeell  cceemmeennttoo  iinn  

ppoollvveerree  ccoonn  llaa  ssaabbbbiiaa  ssii  ffaarràà  aallll''aasscciiuuttttoo  oodd  aa  mmiisscceellaa  ccoommppiiuuttaa,,  ssii  iinnnnaaffffiieerràà  ccoonn  aaccqquuaa  

mmeessccoollaannddoonnee  ii  ccoommppoonneennttii  ssiinnoo  aadd  ootttteenneerree  ll''iimmppaassttoo  ppeerrffeettttoo..  LLaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ddoovvrràà  ffaarrssii  

ssoopprraa  aarreeee  ppaavviimmeennttaattee  iinn  lleeggnnoo  oo  mmuurraattuurraa  aall  rriippaarroo  ddaall  ssoollee  ee  ddaallllaa  ppiiooggggiiaa..    

IIll  vvoolluummee  ddeeggllii  iimmppaassttii  vveerrrràà  lliimmiittaattoo  aallllaa  qquuaannttiittàà  nneecceessssaarriiaa  aallll''iimmmmeeddiiaattoo  iimmppiieeggoo;;  ggllii  eevveennttuuaallii  

rreessiidduuii  ssaarraannnnoo  ppoorrttaattii  aa  rriiffiiuuttoo..    

PPeerr  llaavvoorrii  nneellllaa  ssttaaggiioonnee  rriiggiiddaa,,  llaa  DDiirreezziioonnee  ppoottrràà  cchhiieeddeerree  ddii  uunniirree  aallllaa  mmaallttaa  uunn  ssoollvveennttee;;  ppeerr  ttaallee  

iimmppiieeggoo  ll''IImmpprreessaa  nnoonn  ppoottrràà  ssoolllleevvaarree  eecccceezziioonnii;;  iill  ssoollvveennttee  ssaarràà  ffoorrnniittoo  ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  oo  nnee  

ssaarràà  rriimmbboorrssaattoo  ll''iimmppoorrttoo  aallll''IImmpprreessaa..    

1.10. MURATURE IN GETTO DI CALCESTRUZZO 

PPeerr  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  ooppeerree  iinn  ccaallcceessttrruuzzzzoo  ll''IImmpprreessaa  ddoovvrràà  aatttteennddeerrssii  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaallllee  

vviiggeennttii  ""nnoorrmmee  ppeerr  llee  pprroovvee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeeggllii  aagggglloommeerraattii  iiddrraauulliiccii  ee  ppeerr  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  

ooppeerree  iinn  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo""  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  LLeeggggee  

0055//1111//11997711  nn..11008866  ee  DD..MM..  3300//0055//11997744..    

LLaa  ccoonnffeezziioonnee  ddeell  ccaallcceessttrruuzzzzoo  aavvvveerrrràà  ppeerr  iimmppaassttii  rriissuullttaannttii  ddaallllaa  mmeessccoollaannzzaa  ddeeii  pprreessccrriittttii  

mmaatteerriiaallii  nneellllee  pprrooppoorrzziioonnii  pprreevviissttee  ddaaii  ccaallccoollii  ssttrruuttttuurraallii,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssee  ddiissppoossiizziioonnii,,  ssccrriittttee  aallllaa  ddaattaa  

ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  LLaavvoorrii..  



IIll  vvoolluummee  ddeellllaa  ssaabbbbiiaa  ee  ddeellllaa  gghhiiaaiiaa  ssaarràà  mmiissuurraattoo  ccoonn  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  eessaatttteezzzzaa  mmeeddiiaannttee  aappppoossiittee  

ccaassssee  ddii  ffoorrmmaa  ggeeoommeettrriiccaa  ffoorrnniittee  ddaallll''IImmpprreessaa  oo  mmeeddiiaannttee  ppeessaattuurraa..  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaassttii  

ddoovvrràà  eesssseerree  eesseegguuiittaa  iinn  aappppoossiittaa  mmeessccoollaattrriiccee  mmeeccccaanniiccaa  oo  ssuu  aarreeee  ppaavviimmeennttaattee  iinn  lleeggnnoo  oo  

mmuurraattuurraa,,  nnoonn  mmaaii  ssuu  tteerrrreennoo  nnuuddoo..  SSii  ffaarràà  ddaapppprriimmaa  llaa  mmeessccoollaannzzaa  aa  sseeccccoo  ddeellllaa  ssaabbbbiiaa  ccooll  

cceemmeennttoo  oo  llaa  ccaallccee,,  ssii  aaggggiiuunnggeerràà  ppooii  llaa  gghhiiaaiiaa  oo  iill  gghhiiaaiieettttoo  mmeessccoollaannddoo,,  nnuuoovvaammeennttee  vveerrssaannddoo  

iinn  sseegguuiittoo  ppeerr  ssoossppeennssiioonnee  iill  mmiinniimmoo  qquuaannttiittaattiivvoo  ddii  aaccqquuaa  ppoossssiibbiillee  cchhee  ssaarràà  ddeetteerrmmiinnaattoo  vvoollttaa  ppeerr  

vvoollttaa  sseeccoonnddoo  iill  ggrraaddoo  ddii  uummiiddiittàà,,  llaa  ssttaaggiioonnee  ee  llaa  nnaattuurraa  ddeellll''ooppeerraa  ddaa  eesseegguuiirrssii..    

1.11. MURATURE IN CEMENTO ARMATO 

NNeellll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  iinn  cceemmeennttoo  aarrmmaattoo  ll''AAppppaallttaattoorree  ddoovvrràà  aatttteenneerrssii  ssttrreettttaammeennttee  aa  ttuuttttee  

llee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  lleeggggee  0055//1111//11997711  nn..  11008866  ee  DD..MM..  2266//0033//11998800  ee  ssuucccceessssiivvii  aaggggiioorrnnaammeennttii  

ppeerr  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  iinn  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo  sseemmpplliiccee  oodd  aarrmmaattoo..    

TTuuttttee  llee  ooppeerree  iinn  cceemmeennttoo  aarrmmaattoo  ffaacceennttii  ppaarrttee  ddeellllaa  ooppeerraa  aappppaallttaattaa  ssaarraannnnoo  eesseegguuiittii  iinn  bbaassee  aaii  

ccaallccoollii  ddii  ssttaabbiilliittàà  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  ddiisseeggnnii  eesseeccuuttiivvii  ee  ddaallllee  rreellaazziioonnii,,  iill  ttuuttttoo  rreeddaattttoo  aa  ccuurraa  ddeell  

CCoommmmiitttteennttee..  

LL’’AAppppaallttaattoorree  ddoovvrràà,,  aa  ssuuaa  ccuurraa  ee  ssppeessee,,  ffaarree  pprroopprrii  ii  ccaallccoollii,,  iinntteeggrraarrllii  ccoonn  ii  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoossttrruuttttiivvii  ii  

ccaallccoollii  iinntteeggrraattiivvii  rreellaattiivvii  aallllee  sscceellttee  ccoossttrruuttttiivvee  eedd  aa  ttuuttttee  llee  mmooddiiffiicchhee  oo  mmiigglliioorriiee  cchhee  vvoorrrràà  

pprrooppoorrrree  aallllaa  DD..LL..  aacccceettttaarrllii  ccoonn  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  uunn  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  cchhee  llii  ffaa  pprroopprrii  aall  ffiinnee  ddii  

rreennddeerree  eeffffiiccaaccii  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  llee  ppoolliizzzzee  aassssiiccuurraattiivvee  ssuullllee  ooppeerree,,  pprreeddiissppoorrrree  ee  ccoonnsseeggnnaarree  llaa  

ddeennuunncciiaa  pprreessccrriittttaa  ddaallllaa  LL..  11008866//7711..  

LL''eessaammee  ee  llaa  vveerriiffiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  LLaavvoorrii  ddeeii  pprrooggeettttii  ddeellllee  vvaarriiee  ssttrruuttttuurree  iinn  cceemmeennttoo  

aarrmmaattoo  nnoonn  eessoonneerraa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ll''AAppppaallttaattoorree  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  aa  lluuii  ddeerriivvaannttii  ppeerr  lleeggggee  ee  ppeerr  

llee  pprreecciissee  ppaattttuuiizziioonnii  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  rreessttaannddoo  ccoonnttrraattttuuaallmmeennttee  ssttaabbiilliittoo  cchhee,,  mmaallggrraaddoo  ii  ccoonnttrroollllii  ddii  

ooggnnii  ggeenneerree  eesseegguuiittii  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeeii  LLaavvoorrii  nneellll''eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  rriimmaannee  

uunniiccoo  ee  ccoommpplleettoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  ooppeerree,,  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  hhaa  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  lloorroo  pprrooggeettttaazziioonnee  

ee  ccaallccoolloo,,  cchhee  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ee  llaa  lloorroo  eesseeccuuzziioonnee;;  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  eeggllii  ddoovvrràà  

rriissppoonnddeerree  ddeeggllii  iinnccoonnvveenniieennttii  cchhee  ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarrssii,,  ddii  qquuaalluunnqquuee  nnaattuurraa,,  iimmppoorrttaannzzaa  ee  

ccoonnsseegguueennzzaa,,  eessssii  ppoottrraannnnoo  rriissuullttaarree..    

AAvvvveennuuttoo  iill  ddiissaarrmmoo,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeellllee  ooppeerree,,  ssee  nnoonn  aa  vviissttaa,,  ssaarràà  rreeggoollaarriizzzzaattaa  ccoonn  mmaallttaa  

cceemmeennttiizziiaa..    

LL''aapppplliiccaazziioonnee  ssii  ffaarràà  pprreevviiaa  ppuulliittuurraa  ee  llaavvaattuurraa  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeellllee  ggeettttaattee  ee  llaa  mmaallttaa  ddoovvrràà  

eesssseerree  bbeenn  ccoonngguuaagglliiaattaa  ccoonn  ccaazzzzuuoollaa  ee  ffrraattaazzzzoo,,  ccoonn  ll''aaggggiiuunnttaa  ddii  ooppppoorrttuunnoo  ssppoollvveerroo  ddii  

cceemmeennttoo  ppuurroo..    

22..  OOPPEERREE  AA  RREETTEE  ((TTUUBBAAZZIIOONNII))  

22..11..  PPRROODDOOTTTTII  DDII  MMAATTEERRIIEE  PPLLAASSTTIICCHHEE  

2.1.1.GENERALITÀ 

TTuubbaazziioonnii  ee  rraaccccoorrddii  iinn  PPVVCC  rriiggiiddoo  ppeerr  ffooggnnaattuurree  ee  ssccaarriicchhii  iinndduussttrriiaallii  ccoonn  ggiiuunnttoo  aa  bbiicccchhiieerree  ee  

gguuaarrnniizziioonnee  iinn  eellaassttoommeerroo..  

II  ttuubbii  eedd  ii  rraaccccoorrddii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmee  EENN  11440011  ee  aallllee  NNoorrmmee  nnaazziioonnaallii  ((eess..  IIttaalliiaa  UUNNII  

77444477//8877))..  

IIll  pprrooddoottttoo  ddeevvee  iinnoollttrree  rriippoorrttaarree  iill  nnoommee  ddeell  pprroodduuttttoorree  eedd  iill  mmaarrcchhiioo  cchhee  aatttteessttii  ll’’IIssttiittuuttoo  cchhee  hhaa  

eeffffeettttuuaattoo  ii  ccoonnttrroollllii  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  pprreessssoo  iill  pprroodduuttttoorree,,  ppeerr  eesseemmppiioo  iinn  IIttaalliiaa  iill  mmaarrcchhiioo  èè  IIIIPP..  

IIll  ffaabbbbrriiccaannttee  ddeeii  ttuubbii  ee  ddeeii  rraaccccoorrddii  ddoovvrràà,,  ppeennaa  llaa  nnoonn  aacccceettttaazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee,,  eesssseerree  

cceerrttiiffiiccaattoo  ppeerr  lloo  ssttaannddaarrdd  IISSOO  99000022..  



  

2.1.2.CARATTERISTICHE GENERALI 

II  ttuuttttii  eedd  ii  rraaccccoorrddii  iinn  PPVVCC  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ootttteennuuttii  ddaa  eessttrruussiioonnee  ee  ssttaammppaaggggiioo  ddaa  PPVVCC  eesseennttee  

ddaa  ppllaassttiiffiiccaannttii..  

  MMoodduulloo  eellaassttiicciittàà  

  EE  ((11mmiinn))    33000000  MMPPaa  

  MMaassssiimmaa  vvoolluummeettrriiccaa  mmeeddiiaa  

~~  11..44  gg//ccmm33    

  CCooeeffffiicciieennttee  mmeeddiioo  ddii  ddiillaattaazziioonnee  tteerrmmiiccaa  

  00..0088  mmmm//mm°°kk  

  CCoonndduucciibbiilliittàà  tteerrmmiiccaa  

~~  00..1166  WWKK--11  mm--11  

  RReessiissttiivviittàà  ssuuppeerrffiicciiaallee  

>>  11001122    

RRiiggiiddiittàà  aannuullaarree  

LLaa  rriiggiiddiittàà  aannuullaarree  rriicchhiieessttaa  ppeerr  ii  ttuubbii  ((ddeetteerrmmiinnaattaa  sseeccoonnddoo  llaa  EENN  IISSOO  99998899))  èè  llaa  sseegguueennttee::  

  22  kkNN//mm22  ppeerr  SSDDRR  5511  

  44  kkNN//mm22  ppeerr  SSDDRR  4411  

  88  kkNN//mm22  ppeerr  SSDDRR  3344  

2.1.3.RAPPORTO DI DEFORMAZIONE DIAMETRALE PERMANENTE (CREEP) 

IIll  rraappppoorrttoo  ddii  ddeeffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  vviieennee  ccaallccoollaattoo  rraappppoorrttaannddoo  llaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  

ddiiaammeettrraallee  ddooppoo  dduuee  aannnnii  ddii  ccaarriiccoo  ccoossttaannttee  ccoonn  llaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  iinniizziiaallee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  

ccaarriiccoo..  

IIll  rraappppoorrttoo  ddii  ““ccrreeeepp””  ppeerr  ii  ttuubbii  eedd  ii  rraaccccoorrddii  ccoonnffoorrmmii  aa  qquueessttaa  nnoorrmmaa,,  ((ddeetteerrmmiinnaattoo  sseeccoonnddoo  llaa  

EENN  IISSOO  99996677))  ddeevvee  eesssseerree  mmiinnoorree  ddii  22..  

2.1.4.RESISTENZA CHIMICA 

II  ssiisstteemmii  ddii  ttuubbaazziioonnii  ddii  PPVVCC--UU  ccoonnffoorrmmii  aa  qquueessttaa  nnoorrmmaa  ssoonnoo  rreessiisstteennttii  aallllaa  ccoorrrroossiioonnee  ddaa  ppaarrttee  

ddii  aaccqquuaa  ccoonn  aammppiioo  iinntteerrvvaalllloo  ddii  vvaalloorrii  ppHH,,  ccoommee  ll’’aaccqquuaa  ddeeggllii  ssccaarriicchhii  ddoommeessttiiccii,,  ll’’aaccqquuaa  

ppiioovvaannaa,,  ll’’aaccqquuaa  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ee  ddeell  ssuuoolloo..  

2.1.5.RESISTENZA ALL’ABRASIONE 

II  ttuubbii  ee  ii  rraaccccoorrddii  ccoonnffoorrmmii  aa  qquueessttaa  nnoorrmmaa  ssoonnoo  rreessiisstteennttii  aallll’’aabbrraassiioonnee..  PPeerr  cciirrccoossttaannzzee  ssppeecciiaallii,,  

ll’’aabbrraassiioonnii  ppuuòò  eesssseerree  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccoonn  iill  mmeettooddoo  ddii  pprroovvaa  ddaattoo  nneellllaa  EENN  229955--33..  

2.1.6.SCABROSITÀ IDRAULICA 

LLee  ssuuppeerrffiiccii  iinntteerrnnee  ddeeii  ttuubbii  ee  ddeeii  rraaccccoorrddii  iinn  PPVVCC  ccoonnffoorrmmii  aallllaa  EENN  11440011  ssoonnoo  iiddrruuaalliiccaammeennttee  

lliissccee..  

LLaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllee  ggiiuunnzziioonnii  ee  ddii  rraaccccoorrddii  aassssiiccuurraa  bbuuoonnee  pprreessttaazziioonnii  iiddrraauulliicchhee..  

  



2.1.7.DEFORMAZIONE DIAMETRALE 

IInn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee,,  llaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  pprreevveeddiibbiillee  ddeell  ddiiaammeettrroo  ddeevvee  eesssseerree  

mmiinnoorree  ddeellll’’88%%..  

2.1.8.MODALITÀ DI POSA 

LLaa  ppoossaa  ddeellllee  ccoonnddoottttee  ee  ddeeii  rraaccccoorrddii  ddoovvrràà  aavvvveenniirree  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  rriippoorrttaattee  nneellllee  

ddooccuummeennttaazziioonnii  ddeell  pprroodduuttttoorree  ee  sseeccoonnddoo  llee  NNoorrmmee  nnaazziioonnaallii  eedd  eeuurrooppeeee  ddii  ppoossaa..  

2.1.9.PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA 

LLee  ttuubbaazziioonnii  eedd  ii  rraaccccoorrddii  iinn  PPVVCC  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iimmppeerrmmeeaabbiillii..  LLee  pprroovvee  ddii  tteennuuttaa  iiddrraauulliiccaa  

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  eesseegguuiittee  ssuu  ttrraattttii  ddii  ttuubbaazziioonnii  ccoommpprreessee  ttrraa  dduuee  ppoozzzzeettttii  ssuucccceessssiivvii  ee  ssaarraannnnoo  

eesseegguuiittee  aa  ccaammppiioonnee..  LLee  eessttrreemmiittàà  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ssaarraannnnoo  cchhiiuussee  ccoonn  ttaappppii  ooppppoorrttuunnii  aa  

tteennuuttaa  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iill  ttrraattttoo  iinn  ooggggeettttoo  ssaarràà  ppoorrttaattoo  aadd  uunnaa  pprreessssiioonnee  ddii  00..55  bbaarr..  

QQuueessttoo  vvaalloorree  ddoovvrràà  eesssseerree  mmaanntteennuuttoo  ppeerr  3300  mmiinnuuttii;;  llaa  ttuubbaazziioonnee  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  ccoollllaauuddaattaa  ssee  

llaa  ppeerrddiittaa  ddii  aaccqquuaa  èè  iinnffeerriioorree  aa  00..0044  ll//mm22  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iinntteerrnnaa  ddeell  ttuubboo..  

TTaabbeellllaa  DDNN//SSppeessssoorrii  sseeccoonnddoo  EENN  11440011  

  

DDiiaamm..  EEsstteerrnnoo  ((mmmm))  SSNN44  ––  SSDDRR4411  ((mmmm))  

111100  33..22  

112255  33..22  

116600  44..00  

220000  44..99  

225500  66..22  

331155  77..77  

440000  99..88  

550000  1122..33  

663300  1155..44  

771100  1177..44  

880000  1199..66  

990000  2222  

110000  2244..55  

  

2.1.10. TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO DEI TUBI E DEI RACCORDI 

NNeell  ttrraassppoorrttoo  bbiissooggnnaa  ssoosstteenneerree  ii  ttuubbii  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  lloorroo  lluunngghheezzzzaa  ppeerr  eevviittaarree  ddii  ddaannnneeggggiiaarree  llee  

eessttrreemmiittàà  aa  ccaauussaa  ddeellllee  vviibbrraazziioonnii..  

SSii  ddeevvoonnoo  eevviittaarree  uurrttii,,  iinnfflleessssiioonnii  ee  ssppoorrggeennzzee  eecccceessssiivvee,,  ccoonnttaattttii  ccoonn  ccoorrppii  ttaagglliieennttii  eedd  

aaccuummiinnaannttii..  LLee  iimmbbrraaccaattuurree  ppeerr  iill  ffiissssaaggggiioo  ddeell  ccaarriiccoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ffuunnii  oo  

bbaannddee  ddii  ccaannaappaa,,  ddii  nnaaiilloonn  oo  ssiimmiillaarrii;;  ssee  ssii  uussaannoo  ccaavvii  ddii  aacccciiaaiioo,,  qquueessttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ooppppoorrttuunnaammeennttee  rriivveessttiittii  nneellllee  zzoonnee  ddii  ccoonnttaattttoo..  

II  ttuubbii  ggeenneerraallmmeennttee  pprroovvvviissttii  ddii  ggiiuunnttoo  aadd  uunnaa  ddeellllee  eessttrreemmiittàà,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaaggiiaattii  iinn  mmooddoo  

cchhee  iill  ggiiuunnttoo  sstteessssoo  nnoonn  pprroovvoocchhii  uunnaa  lloorroo  iinnfflleessssiioonnee;;  ssee  nneecceessssaarriioo  ssii  ppuuòò  iinntteerrvveenniirree  ccoonn  aaddaattttii  

ddiissttaannzziiaattoorrii  ttrraa  ttuubboo  ee  ttuubboo..  

EE’’  bbuuoonnaa  nnoorrmmaa,,  nneell  ccaarriiccaarree  ii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo,,  pprroocceeddeerree  aadd  aaddaaggiiaarree  pprriimmaa  ii  ttuubbii  ppiiùù  

ppeessaannttii,,  ppeerr  eevviittaarree  llaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  ddii  qquueellllii  ppiiùù  lleeggggeerrii..  



DDuurraannttee  llaa  mmoovviimmeennttaazziioonnee  iinn  ccaannttiieerree  ee  ssoopprraattttuuttttoo  dduurraannttee  lloo  ssffiillaammeennttoo  lluunnggoo  ggllii  ssccaavvii,,  ssii  

ddeevvee  eevviittaarree  iill  ttrraasscciinnaammeennttoo  ddeeii  ttuubbii  ssuull  tteerrrreennoo..  

CCiiòò  ppoottrreebbbbee  iinnffaattttii  pprroovvooccaarree  ddaannnnii  iirrrreeppaarraabbiillii  ddoovvuuttee  aa  rriiggaattuurree  pprrooffoonnddee  pprrooddoottttee  ddaa  ssaassssii  

oo  ddaa  aallttrrii  ooggggeettttii  aaccuummiinnaattii..  

2.1.11. CARICO E SCARICO 

LLaa  ssoolluuzziioonnee  oottttiimmaallee  ddii  aaccccaattaassttaammeennttoo  ttuubbii  vviieennee  rreeaalliizzzzaattaa  ccoonn  ggaabbbbiiee  iinn  lleeggnnoo  oo  iinn  aallttrroo  

mmaatteerriiaallee,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  rreessiisstteerree  aall  ppeessoo  ddeell  bbaannccaallee  ssoovvrraassttaannttee..  TTaallee  ooppeerraazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  

ssvvoollttaa  ccoonn  llaa  mmaassssiimmaa  ccuurraa,,  ssppeecciiaallmmeennttee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’aalllliinneeaammeennttoo  ddeeii  bbaannccaallii  sstteessssii..  

II  ttuubbii  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  nnéé  bbuuttttaattii  nnéé  ffaattttii  ssttrriisscciiaarree  ssuullllee  ssppoonnddee  ddeeggllii  aauuttoommeezzzzii  dduurraannttee  llee  

ooppeerraazziioonnii  ddii  ccaarriiccoo  ee  ssccaarriiccoo..  

SSee  nnoonn  ssii  sseegguuoonnoo  qquueessttii  rraaccccoommaannddaazziioonnii  èè  ppoossssiibbiillee,,  ssppeecciiaallmmeennttee  aallllee  bbaassssee  tteemmppeerraattuurree,,  

pprroovvooccaarree  rroottttuurree  oo  ffeessssuurraazziioonnii..  

2.1.12. ACCATASTAMENTO 

II  ttuubbii  lliissccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iimmmmaaggaazzzziinnaattii  ssuu  ssuuppeerrffiiccii  ppiiaannee  pprriivvee  ddii  ppaarrttii  ttaagglliieennttii  ee  ddii  ssoossttaannzzee  

cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  iinnttaaccccaarrllii..    

II  ttuubbii  bbiicccchhiieerraattii,,  oollttrree  aallllee  aavvvveerrtteennzzee  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaccccaattaassttaattii  ssuu  ttrraavveerrssiinnii  ddii  

lleeggnnoo,,  iinn  mmooddoo  cchhee  ii  bbiicccchhiieerrii  ddeellllee  ffiillee  iinnffeerriioorrii  nnoonn  ssuubbiissccaannoo  ddeeffoorrmmaazziioonnii..  

II  bbiicccchhiieerrii  sstteessssii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssiisstteemmaattii  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee  ddaallll’’uunnaa  ee  ddaallll’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeellllaa  

ccaattaassttaa  iinn  mmooddoo  ddaa  eesssseerree  ssppoorrggeennttii..  CCoossìì  ffaacceennddoo  ii  bbiicccchhiieerrii  nnoonn  ssuubbiissccoonnoo  ssoolllleecciittaazziioonnii  eedd  ii  

ttuubbii  rriissuullttaannoo  aappppooggggiiaattii  lluunnggoo  uunn’’iinntteerraa  ggeenneerraattrriiccee..  

LL’’aalltteezzzzaa  ddeellllee  ccaattaassttee  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aa  mm  11..5500  ((qquuaalluunnqquuee  ssiiaa  iill  ddiiaammeettrroo  ddeell  ttuubboo)),,  

ppeerr  eevviittaarree  ppoossssiibbiillii  ddeeffoorrmmaazziioonnii  nneell  tteemmppoo..  QQuuaalloorraa  ii  ttuubbii  vveenniisssseerroo  ssppeeddiittii  iinn  ffaassccii  ccoonn  ggaabbbbiiee  

iinn  lleeggnnoo,,  èè  ooppppoorrttuunnoo  sseegguuiirree,,  ppeerr  iill  lloorroo  aaccccaattaassttaammeennttoo,,  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  pprroodduuttttoorree..  NNeeii  

ccaannttiieerrii  ddoovvee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ppuuòò  ssuuppeerraarree  aaggeevvoollmmeennttee  ee  ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii  ii  2255°°CC,,  èè  ddaa  

eevviittaarree  ll’’aaccccaattaassttaammeennttoo,,  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  pprroodduuttttoorree..  NNeeii  ccaannttiieerrii  ddoovvee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ppuuòò  

ssuuppeerraarree  aaggeevvoollmmeennttee  ee  ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii  ii  2255°°CC,,  èè  ddaa  eevviittaarree  ll’’aaccccaattaassttaammeennttoo  ddii  ttuubbii  iinnffiillaattii  

ll’’uunnoo  ddeennttrroo  ll’’aallttrroo..  

CCiiòò  iinnffaattttii  ppuuòò  pprroovvooccaarree  ll’’oovvaalliizzzzaazziioonnee,,  ppeerr  eecccceessssiivvoo  ppeessoo,,  ddeeii  ttuubbii  ssiisstteemmaattii  nneeggllii  ssttrraattii  

iinnffeerriioorrii..  

IInnffiinnee  èè  ddaa  tteenneerree  pprreesseennttee  cchhee  aallllee  bbaassssiissssiimmee  tteemmppeerraattuurree  aauummeennttaannoo  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rroottttuurraa  

ppeerr  ii  ttuubbii  ddii  PPVVCC  ppeerr  ccuuii  llaa  lloorroo  mmoovviimmeennttaazziioonnee  ((ttrraassppoorrttoo,,  aaccccaattaassttaammeennttoo,,  ppoossaa  iinn  ooppeerraa,,  

eecccc..)),,  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  mmaaggggiioorree  ccaauutteellaa..  

2.1.13. POSA IN OPERA 

NNeellllee  ppaaggiinnee  cchhee  sseegguuoonnoo  vveennggoonnoo  ffoorrnniittee  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  llaa  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ee  ppeerr  iill  

ccaallccoolloo  ssttaattiiccoo  ddeellllee  ccaannaalliizzzzaazziioonnii  iinn  PPVVCC  ppeerr  ffooggnnaattuurree..  SSii  ttrraattttaa  ddii  nnoorrmmee  ggeenneerraallii  cchhee  

llaasscciiaannoo  aallll’’iimmpprreessaa  iill  ccoommppiittoo  ee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  vveerriiffiiccaarree  ccaassoo  ppeerr  ccaassoo  iill  mmeettooddoo  ddii  ppoossaa  

ee  ddii  ccaallccoolloo  iiddoonneeoo  aallll’’ooppeerraa  iinn  ccoorrssoo  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  

NNeell  ccaappiittoolloo  ssii  pprreecciissaannoo  ii  rreeqquuiissiittii  ffoonnddaammeennttaallii  ddaa  rriissppeettttaarree  nneellllaa  ppoossaa  iinn  ooppeerraa,,  ee  

ll’’iimmppoorrttaannzzaa  cchhee  ddeettttii  rreeqquuiissiittii  aassssuummoonnoo  nneell  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ttuubbaazziioonnee..  

  



2.1.14. TIPOLOGIA DEGLI SCAVI 

IInn  sseeddee  ddii  pprrooggeettttoo,,  iill  ttiippoo  ddii  ssccaavvoo  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  èè  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

ccaarriiccoo,,  aall  ttiippoo  ddii  tteerrrreennoo,,  aallllaa  ssqquuaaddrraa  ddii  ooppeerraaii  cchhee  ss’’iinntteennddee  uuttiilliizzzzaarree..  IInn  sseeddee  eesseeccuuttiivvaa  

qquuiinnddii  èè  eesssseennzziiaallee  llaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ssccrruuppoolloossaa  ttrraa  iill  pprrooggeettttoo  ee  ll’’eeffffeettttiivvaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  

IInn  ttaabbeellllaa  ssii  rriippoorrttaannoo  llee  pprriinncciippaallii  ttiippoollooggiiee  ddii  ssccaavvoo  rraappppoorrttaannddoo  ffrraa  lloorroo  ddiiaammeettrroo  ddeellllaa  

ttuubbaazziioonnee  ((DD)),,  llaarrgghheezzzzaa  ddeellllaa  ttrriinncceeaa  aa  lliivveelllloo  ddeellllaa  ggeenneerraattrriiccee  ssuuppeerriioorree  ddeell  ttuubboo  ((BB)),,  aalltteezzzzaa  

ddii  rriieemmppiimmeennttoo  ssuullllaa  ggeenneerraattrriiccee  ssuuppeerriioorree  ddeellllaa  ttuubbaazziioonnee  ((hh))::  

PPeerr  ootttteenneerree  ii  mmiigglliioorrii  rriissuullttaattii  nneellllaa  ppoossaa  iinnooppiiaa  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee::  

  

  rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ppoossaa  iinn  ttrriinncceeaa  ssttrreettttaa::;;  

  iimmppiieeggaarree  ppeerr  ssoottttooffoonnddoo  rriinnffiiaannccoo  ee  rriieemmppiimmeennttoo  ii  mmaatteerriiaallii  ppiiùù  iiddoonneeii;;  

  eevviittaarree  iill  ccoonnttaattttoo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  ccoonn  mmaatteerriiaallee  ddii  rriissuullttaa  ((ppiieettrree,,  eecccc....));;  

  aavvvvoollggeerree  llaa  ttuubbaazziioonnee  iinntteerraammeennttee  iinn  ssaabbbbiiaa;;  

  ccoommppaattttaarree  ii  mmaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii  nneeggllii  ssccaavvii..  

  

TTiippoo  ddii  ttrriinncceeaa  BB  LLaarrgghheezzzzaa  ssccaavvii  

TTrriinncceeaa  ssttrreettttaa  <<33  DD  <<  HH//22  

TTrriinncceeaa  llaarrggaa  >>  33  DD  <<  1100  DD  <<  HH//22  

TTeerrrraappiieennoo  >>  1100  DD  >>  HH//22  

  

            BB  

  

  

                HH  

  

            DD  

  

2.1.15. LETTO DI POSA 

IIll  lleettttoo  ddii  ppoossaa  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeii  ccaarriicchhii  iinn  mmooddoo  uunniiffoorrmmee  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  

aappppooggggiioo..  

IIll  mmaatteerriiaallee  aaddaattttoo  ppeerr  iill  lleettttoo  ddii  ppoossaa  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppeerr  iill  rriinnffiiaannccoo  èè  qquueelllloo  iinnddiiccaattoo  ddaall  

ddiiaaggrraammmmaa..  

IInn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppoossaa  nnoorrmmaallii,,  ssii  uuttiilliizzzzaa  ggeenneerraallmmeennttee  ssaabbbbiiaa  aa  ppeezzzzaattuurraa  pprraattiiccaammeennttee  

oommooggeenneeaa..  

NNeeii  tteerrrreennii  iinn  ppeennddeennzzaa  èè  ccoonnssiigglliiaabbiillee  eevviittaarree  ssaabbbbiiee  pprreeffeerreennddoo  gghhiiaaiiaa  oo  ppiieettrriissccoo  sseennzzaa  ssppiiggoollii  

ttaagglliiaattii  ddii  ppeezzzzaattuurraa  mmaaxx..  1100//1155  mmmm..  IIll  mmaatteerriiaallee  ddeevvee  ppooii  eesssseerree  aaccccuurraattaammeennttee  ccoommppaattttaattoo  

sseennzzaa  sscceennddeerree  ssoottttoo  ii  1100  ccmm..  DDii  ssppeessssoorree  ddeell  lleettttoo..  

IIll  ttuubboo  ddeevvee  eesssseerree  ppoossaattoo  rriissppeettttaannddoo  llaa  ppeennddeennzzaa  ccaallccoollaattaa  iinn  ffaassee  pprrooggeettttuuaallee..  



IInn  ttaalluunnii  ccaassii  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  ddeellllee  ppeennddeennzzee  pprreecciissee  ssii  ccoollllooccaannoo  ddeeii  ppuunnttii  ddii  aappppooggggiioo  ppeerr  iill  

ttuubboo  ccoonnttrroollllaattii  ccoonn  llaa  lliivveellllaa..  

IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ssii  pprreessccrriivvee  ddii  uuttiilliizzzzaarree  mmaatteerriiaallii  nnoonn  dduurrii,,  aadd  eesseemmppiioo  ttrraavveerrssiinnee  iinn  lleeggnnoo,,  ee  ddii  

rriieemmppiirree  ii  vvuuoottii  ccoonn  ssaabbbbiiaa  ccoommppaattttaattaa,,  pprriimmaa  ddii  ppoossaarree  iill  ttuubboo..  

  

TTiippoo  ddii  tteerrrreennoo  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  lleettttoo  ddii  ppoossaa  

OOmmooggeenneeoo  

PPeezzzzaattuurraa  <<  2200  mmmm  

GGhhiiaaiiaa  ffiinnee  

SSttaannddaarrdd::  

PPoossaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ssuull  tteerrrreennoo  ccoonn  ssoottttooffoonnddoo  ee  

rriiccoopprriimmeennttoo  rriinnffiiaannccoo  lleeggggeerrmmeennttee  ccoossttiippaattoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  

ssaabbbbiiaa  aa  ppeezzzzaattuurraa  pprraattiiccaammeennttee  oommooggeenneeaa  ccoommpprreessaa  nneell  

ffuussoo  ttrraa  ssaabbbbiiaa  ddii  ccaavvaa  ee  ssaabbbbiiaa  ee  gghhiiaaiiaa  

NNoonn  oommooggeennee  oo  AArrggiillllee  

AAccccuurraattaa::  

PPoossaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ssuull  tteerrrreennoo  ccoonn  ssoottttooffoonnddoo  ee  

rriiccoopprriimmeennttoo  rriinnffiiaannccoo  aaccccuurraattaammeennttee  ccoossttiippaattoo  ccoossttiittuuiittoo  

ddaa  ssaabbbbiiaa  aa  ppeezzzzaattuurraa  pprraattiiccaammeennttee  oommooggeenneeaa  ccoommpprreessaa  

nneell  ffuussoo  ttrraa  ssaabbbbiiaa  ddii  ccaavvaa  ee  ssaabbbbiiaa  ee  gghhiiaaiiaa  

GGhhiiaaiiaa  ggrroossssaa  oo  aallttrroo    

AAccccuurraattaa::  

PPoossaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ssuull  tteerrrreennoo  ccoonn  ssoottttooffoonnddoo  ee  

rriiccoopprriimmeennttoo  rriinnffiiaannccoo  aaccccuurraattaammeennttee  ccoossttiippaattoo  ccoossttiittuuiittoo  

ddaa  ssaabbbbiiaa  aa  ppeezzzzaattuurraa  pprraattiiccaammeennttee  oommooggeenneeaa  ccoommpprreessaa  

nneell  ffuussoo  ttrraa  ssaabbbbiiaa  ddii  ccaavvaa  ee  ssaabbbbiiaa  ee  gghhiiaaiiaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.16. RIEMPIMENTO 

IIll  rriieemmppiimmeennttoo  ddeellllaa  ttrriinncceeaa  eedd  iinn  ggeenneerraallee  ddeelllloo  ssccaavvoo  èè  ll’’ooppeerraazziioonnee  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  

mmeessssaa  iinn  ooppeerraa..  

IInnffaattttii,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  ttuubbaazziioonnii  iinn  PPVVCC,,  ll’’uunniiffoorrmmiittàà  ddeell  tteerrrreennoo  èè  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  ccoorrrreettttaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee,,  iinn  qquuaannttoo  iill  tteerrrreennoo  rreeaaggiissccee  iinn  mmooddoo  ddaa  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  

ssooppppoorrttaarree  iill  ccaarriiccoo  iimmppoossttoo..  

  

AArreeaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  

ggrraannuulloommeettrriiaa  oottttiimmaallee  ddeell  

mmaatteerriiaallee  ddii  rriieemmppiimmeennttoo  

ddeellllaa  ttrriinncceeaa  



IIll  mmaatteerriiaallee  ggiiàà  uussaattoo  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  lleettttoo  vveerrrràà  ssiisstteemmaattoo  aattttoorrnnoo  aall  ttuubboo  ee  ccoossttiippaattoo  aa  

mmaannoo  ppeerr  ffoorrmmaarree  ssttrraattii  ssuucccceessssiivvii  ddii  2200  ccmm  ffiinnoo  aallllaa  mmeezzzzeerriiaa  ddeell  ttuubboo,,  aavveennddoo  llaa  mmaassssiimmaa  ccuurraa  

nneell  vveerriiffiiccaarree  cchhee  nnoonn  rriimmaannggaannoo  zzoonnee  vvuuoottee  ssoottttoo  aall  ttuubboo  ee  cchhee  iill  rriinnffiiaannccoo  ttrraa  ttuubboo  ee  ppaarreettee  

ssiiaa  ccoonnttiinnuuoo  ee  ccoommppaattttoo  ((ssttrraattoo  LL11))..  

IIll  sseeccoonnddoo  ssttrraattoo  ddii  rriinnffiiaannccoo  LL22  ggiiuunnggeerràà  ffiinnoo  aallllaa  ggeenneerraattrriiccee  ssuuppeerriioorree  ddeell  ttuubboo..  

LLaa  ssuuaa  ccoommppaattttaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  eesseegguuiittaa  sseemmpprree  ccoonn  llaa  mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee..  IIll  tteerrzzoo  ssttrraattoo  

LL33  aarrrriivveerràà  aa  1155  ccmm  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllaa  ggeenneerraattrriiccee  ssuuppeerriioorree  ddeell  ttuubboo..  LLaa  ccoommppaattttaazziioonnee  aavvvveerrrràà  

ssoolloo  llaatteerraallmmeennttee  aall  ttuubboo,,  mmaaii  ssuullllaa  ssuuaa  vveerrttiiccaallee..  LL’’uulltteerriioorree  rriieemmppiimmeennttoo  ((ssttrraattii  LL44  eedd  LL55))  ssaarràà  

eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ppaarrttee  ddeell  mmaatteerriiaallee  pprroovveenniieennttee  ddaalllloo  ssccaavvoo,,  ddeeppuurraattoo  ddaaggllii  eelleemmeennttii  ccoonn  

ddiiaammeettrroo  ssuuppeerriioorree  aa  1100  ccmm  ee  ddaaii  ffrraammmmeennttii  vveeggeettaallii  eedd  aanniimmaallii,,  eedd  iinntteeggrraazziioonnee  ddii  mmiissttoo  

nnaattuurraallee  oo  ssee  ssuu  tteerrrreennoo  aaggrriiccoolloo  ccoonn  ttuuttttoo  mmaatteerriiaallee  pprroovveenniieennttee  ddaalllloo  ssccaavvoo  ddeeppuurraattoo  ccoommee  

pprriimmaa  iinnddiiccaattoo..  

IIll  mmaatteerriiaallee  ppiiùù  ggrroossssoollaannoo  ((ppiieettrriicccciioo  ddiiaammeettrroo  >>  22  ccmm))  nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  iill  lliimmiittee  ddeell  3300%%..  

LLee  tteerrrree  ddiiffffiicciillmmeennttee  ccoommpprriimmiibbiillii::  mmoorrbboossee,,  aarrggiilllloossee,,  gghhiiaacccciiaattee,,  ssoonnoo  ddaa  ssccaarrttaarree  ((vveeddii  ccuurrvvaa  

ggrraannuulloommeettrriiccaa  ddeeii  ttiippii  ddii  tteerrrreennii))..  

IIll  rriieemmppiimmeennttoo  vvaa  eesseegguuiittoo  ppeerr  ssttrraattii  ssuucccceessssiivvii  ppaarrii  aa  2200  ccmm  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommppaattttaattii  eedd  

eevveennttuuaallmmeennttee  bbaaggnnaattii  ppeerr  lloo  ssppeessssoorree  ddii  11  mm  uuttiilliizzzzaannddoo  aappppoossiittoo  rruulllloo  vviibbrraannttee  aavveennttee  ppeessoo  

ooppeerraattiivvoo  sseeccoonnddoo  llaa  sseegguueennttee  ttaabbeellllaa::  

  

LLaarrgghheezzzzaa  SSccaavvoo  PPeessoo  OOppeerraattiivvoo  

880000  mm  995500  kkgg  

11000000  mm  11550000  kkgg  

11220000  mm  22550000  kkgg  

11330000  mm  ee  oollttrree  44220000  kkgg  

  

LLaa  rruullllaattuurraa  aa  ssccaavvoo  ccoommpplleettoo  vvaa  eesseegguuiittaa  ccoonn  rruulllloo  vviibbrraannttee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  44220000  kkgg..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2.1.17. PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL GIUNTO 

II  ttuubbii  ee  ii  rraaccccoorrddii  ddii  PPVVCC  uuttiilliizzzzaannoo  uunnaa  ggiiuunnzziioonnee  ddii  ttiippoo  eellaassttiiccoo  ddeell  ttiippoo  CCooddoolloo  ––  BBiicccchhiieerree  ccoonn  

gguuaarrnniizziioonnee  eellaassttoommeerriiccaa  aa  llaabbbbrroo..  

II  mmaanniiccoottttii  ppoossssoonnoo  aavveerree  oo  mmeennoo  uunn  bbaatttteennttee  iinntteerrnnoo  nneellllaa  ppaarrttee  cceennttrraallee;;  ll’’aasssseennzzaa  ddii  qquueessttoo  

ddiissppoossiittiivvoo  ccoonnsseennttee  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  ccoonnddoottttaa  ddii  nnuuoovvee  ddeerriivvaazziioonnii  ee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  

eevveennttuuaallii  rriippaarraazziioonnii..  

NNeell  ccaassoo  ddii  ssmmoonnttaaggggiioo  ee  rriimmoonnttaaggggiioo  ddeellllaa  gguuaarrnniizziioonnee  èè  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  

mmaanntteenneerree  iill  ccoorrrreettttoo  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa::  

  ll’’iinnccaavvoo  ppoossttoo  ssoottttoo  iill  llaabbbbrroo  ddeellllaa  gguuaarrnniizziioonnee  ddeevvee  sseemmpprree  eesssseerree  rriiccoollttoo  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  

ddeell  fflluussssoo..  

FFaassii  ddii  eesseeccuuzziioonnee::  

11))  IIll  ttuubboo  aallllaa  ssuuaa  eessttrreemmiittàà  lliisscciiaa  vvaa  ttaagglliiaattoo  nnoorrmmaallmmeennttee  aall  ssuuoo  aassssee  ccoonn  uunnaa  sseeggaa  ddaaii  

ddeennttii  ffiinnii  ooppppuurree  ccoonn  uunnaa  ffrreessaa..  LL’’eessttrreemmiittàà  ccoossìì  rriiccaavvaattaa,,  ppeerr  eesssseerree  iinnttrrooddoottttaa  nneell  

rriissppeettttiivvoo  bbiicccchhiieerree,,  ddeevvee  eesssseerree  ssmmuussssaattaa  sseeccoonnddoo  uunn’’aannggoollaazziioonnee  ccoommpprreessaa  ffrraa  1155°°  ee  

4455°°,,  mmaanntteenneennddoo  aallll’’oorrlloo  uunnoo  ssppeessssoorree  ((ccrreesscceennttee  ccooll  ddiiaammeettrroo))..  

22))  PPrroovvvveeddeerree  aadd  uunn’’aaccccuurraattaa  ppuulliizziiaa  ddeellllee  ppaarrttii  ddaa  ccoonnggiiuunnggeerree,,  aassssiiccuurraannddoossii  ccee  ssiiaannoo  

iinntteeggrree::  ttoogglliieerree  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  llaa  gguuaarrnniizziioonnee  eellaassttoommeerriiccaa  qquuaalloorraa  ffoossssee  pprreesseennttee  nneellllaa  

ssuuaa  sseeddee..  

33))  SSeeggnnaarree  ssuullllaa  ppaarrttee  ddeell  ccoorrddoolloo,,  uunnaa  lliinneeaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  bboorrddoo  

bbiicccchhiieerree..  AA  ttaallee  ssccooppoo  ssii  iinnttrroodduuccee  iill  ccoorrddoolloo  nneell  bbiicccchhiieerree  ffiinnoo  aa  bbaattttuuttaa,,  sseeggnnaannddoo  llaa  

ppoossiizziioonnee  rraaggggiiuunnttaa..  SSii  rriittiirraa  iill  ttuubboo  ddii  33  mmmm  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  ddii  lluunngghheezzzzaa  ttrraa  dduuee  ggiiuunnzziioonnii  ((iinn  

ooggnnii  ccaassoo  iill  rriittiirroo  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  1100  mmmm))..  SSii  sseeggnnaa  ssuull  ttuubboo  iill  nnuuoovvoo  rriiffeerriimmeennttoo,,  

cchhee  ccoossttiittuuiissccee  llaa  lliinneeaa  pprriimmaa  aacccceennnnaattaa..  

44))  IInnsseerriirree  iinn  mmooddoo  ccoorrrreettttoo  llaa  gguuaarrnniizziioonnee  eellaassttoommeerriiccaa  nneellllaa  sseeddee  ddeell  bbiicccchhiieerree..  

55))  LLuubbrriiffiiccaarree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  iinntteerrnnaa  ddeellllaa  gguuaarrnniizziioonnee  ee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eesstteerrnnaa  ddeell  ccoorrddoolloo  ccoonn  

lluubbrriiffiiccaannttee  RREEDDII..  

66))  IInnffiillaarree  iill  ccoorrddoolloo  nneell  bbiicccchhiieerree  ffiinnoo  aallllaa  lliinneeaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ffaacceennddoo  aatttteennzziioonnee  cchhee  llaa  

gguuaarrnniizziioonnee  nnoonn  eessccaa  ddaallllaa  ssuuaa  sseeddee..  LLaa  ppeerrffeettttaa  rriiuusscciittaa  ddii  qquueessttaa  ooppeerraazziioonnee  ddiippeennddee  

eelluussiivvaammeennttee  ddaall  ppeerrffeettttoo  aalllliinneeaammeennttoo  ddeeii  ttuubbii  ee  ddaallll’’aaccccuurraattaa  lluubbrriiffiiccaazziioonnee..  QQuuaannddoo  ssii  

oollttrreeppaassssaa  iill  ØØ  220000  qquueessttaa  ooppeerraazziioonnee  ppuuòò  rriissuullttaarree  ffaattiiccoossaa::  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ccoonnffiiccccaarree  uunn  

ppaalleettttoo  nneell  tteerrrreennoo  ccoommee  uunnttoo  ddii  aappppooggggiioo  ppeerr  uunn  mmaarrttiinneettttoo  iiddrraauulliiccoo..  

77))  LLee  pprroovvee  ddii  ccoollllaauuddoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  nnoonn  aappppeennaa  eesseegguuiittaa  llaa  ggiiuunnzziioonnee..  

2.1.18. COLLAUDO IN OPERA 

DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffuunnzziioonnaallee  iill  ccoollllaauuddoo  ddeevvee  vveerriiffiiccaarree::  

11..  llaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  ddiiaammeettrraallee;;  

22..  llaa  ppeerrffeettttaa  tteennuuttaa  iiddrraauulliiccaa  ddeellllaa  ttuubbaazziioonnee..  

LLee  pprroovvee  ssuuddddeettttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ooppppoorrttuunnaammeennttee  pprrooggrraammmmaattee  eedd  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  iill  

pprrooggrreeddiirree  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ppoossaa  ddeellllaa  ccaannaalliizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  rriicchhiieessttee  ddeellllaa  DD..LL..  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTeennuuttaa  iiddrraauulliiccaa  iinn  ccaannttiieerree  

SSeeccoonnddoo  llee  pprroocceedduurree  ddii  pprroovvaa  pprreevviissttee  ddaallllaa  EENN  11661100  llaa  ttuubbaazziioonnee,,  aallllee  dduuee  eessttrreemmiittàà,,  

vveerrrràà  cchhiiuussaa  ccoonn  ttaappppii  aa  ppeerrffeettttaa  tteennuuttaa,,  ddoottaattoo  cciiaassccuunnoo  ddii  uunn  rraaccccoorrddoo  ccoonn  uunn  ttuubboo  

vveerrttiiccaallee  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  pprreessssiioonnee  iiddrroossttaattiiccaa  vvoolluuttaa  ((tteenneennddoo  pprreesseennttee  

cchhee  ooggnnii  mmeettrroo  ddii  ccoolloonnnnaa  dd’’aaccqquuaa  ccoorrrriissppoonnddee  aa  00..11  bbaarr))..  

LLaa  ttuubbaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccuurraattaammeennttee  aannccoorraattaa  ppeerr  eevviittaarree  qquuaallssiiaassii  mmoovviimmeennttoo  

pprroovvooccaattoo  ddaallllaa  pprreessssiioonnee  iiddrroossttaattiiccaa..  

IIll  rriieemmppiimmeennttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccuurraattaammeennttee  eeffffeettttuuaattoo  ddaall  bbaassssoo  iinn  mmooddoo  ddaa  ffaavvoorriirree  llaa  

ffuuoorriiuusscciittaa  ddeellll’’aarriiaa..  

UUnnaa  pprreessssiioonnee  mmiinniimmaa  ddii  11  mm  ddaallll’’aaccqquuaa  ssaarràà  aapppplliiccaattaa  aallllaa  ppaarrttee  ppiiùù  aallttaa  ddeellllaa  

ccaannaalliizzzzaazziioonnee  eedd  uunnaa  pprreessssiioonnee  mmaassssiimmaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  55  mm  dd’’aaccqquuaa  ssaarràà  aapppplliiccaattaa  aallllaa  

ppaarrttee  ppiiùù  bbaassssaa..  

NNeell  ccaassoo  ddii  ccaannaalliizzzzaazziioonnii  aa  ffoorrttee  ppeennddeennzzaa,,  ppuuòò  eesssseerree  nneecceessssaarriioo  eeffffeettttuuaarree  llaa  pprroovvaa  ppeerr  

sseezziioonnii  oonnddee  eevviittaarree  pprreessssiioonnii  eecccceessssiivvee..  IIll  ssiisstteemmaa  ddoovvrròò  eesssseerree  llaasscciiaattoo  ppiieennoo  dd’’aaccqquuaa  

aallmmeennoo  uunn’’oorraa  pprriimmaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  qquuaallssiiaassii  rriilleevvaammeennttoo..  LL’’eevveennttuuaallee  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  

ttrraassccoorrssoo  ttaallee  ppeerriiooddoo,,  ssaarràà  aacccceettttaattaa  aaggggiiuunnggeennddoo  aaccqquuaa,,  aadd  iinntteerrvvaallllii  rreeggoollaarrii  ccoonn  uunn  

cciilliinnddrroo  pprreennddeennddoo  nnoottaa  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  mmaanntteenneerree  iill  lliivveelllloo  oorriiggiinnaallee..  

TTrraassccoorrssii  3300’’  ddaallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  pprroovvaa,,  llaa  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aa  00..0044  

lliittrrii//mm22  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iinntteerrnnaa  ddeell  ttuubboo..  

  

MMaassssiimmaa  ppeerrddiittaa  ccoonnsseennttiittaa::  

00..0044  ll//mm22  ((TT  ==  3300’’))  

  

IInn  pprraattiiccaa  llaa  ccoonnddoottttaa  ssii  rriittiieennee  ffaavvoorreevvoollmmeennttee  ccoollllaauuddaattaa  qquuaannddoo,,  ddooppoo  uunn  pprriimmoo  

rraabbbbooccccoo  ppeerr  iinntteeggrraarree  ggllii  aasssseessttaammeennttii,,  nnoonn  ssii  rriissccoonnttrraannoo  uulltteerriioorrii  vvaarriiaazziioonnii  ddii  lliivveelllloo..  

NNeell  sseegguuiittoo  vviieennee  rriippoorrttaattoo  uunn  eesseemmppiioo  ppeerr  iill  ccaallccoolloo  ddeellllaa  ppeerrddiittaa  mmaassssiimmaa  aammmmiissssiibbiillee  ddaa  

ccoonnffrroonnttaarree  ccoonn  llaa  ppeerrddiittaa  rreeaallee..  

  

EEsseemmppiioo::  

  



SSvviilluuppppoo  ddeellllaa  ttrraattttaa  ((ddiissttaannzzaa  ttrraa  dduuee  ppoozzzzeettttii))::  LL  ==  4400  mm  

DDiiaammeettrroo  ddeell  ttuubboo  ((TTiippoo  SSNN44))::    ØØ  ==  331155  mmmm  

PPrreessssiioonnee  ddii  ccoollllaauuddoo::    00..55  bbaarr  

DDuurraattaa  ddeellllaa  pprroovvaa::    3300’’  

CCoonnssuummoo  aammmmeessssoo  dd’’aaccqquuaa::    00..0044  ll//mm22  

  

QQ  ==  ππ  xx  LL  XX  00..0044  XX      ØØ            ==  33..1144  XX  4400  XX  00..0044  XX  00..331155  ==  11..5599  LLiittrrii    

            11000000  

  

PPrroovvaa  ddii  tteennuuttaa  ppoozzzzeettttii  

LLaa  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aa  00..0055  lliittrrii//mm22  ppeerr  ooggnnii  mm22  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

iinntteerrnnaa  ddeell  ttuubboo  ddooppoo  3300’’  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa  iinn  pprreessssiioonnee..  

MMaassssiimmaa  ppeerrddiittaa  ccoonnsseennttiittaa::  

00..0055  ll//mm22  ((TT  ==  3300’’))  

33..  AACCCCEESSSSOORRII  PPEERR  CCAAMMEERREETTTTEE  EE  PPOOZZZZEETTTTII  SSTTRRAADDAALLII  

33..11..  CCHHIIUUSSIINNII  

PPoottrraannnnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  qquuaaddrraattoo,,  rreettttaannggoollaarree  oo  cciirrccoollaarree,,  sseeccoonnddoo  pprreessccrriizziioonnee  iimmppaarrttiittee  ddaallllaa  

DD..LL..,,  ccoonn  ccooppeerrcchhii  ddii  ffoorrmmaa  rroottoonnddaa  oo  qquuaaddrraattaa  iinn  rraappppoorrttoo  aaii  vvaarrii  ttiippii  ddii  mmaannuuffaattttii,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  

ccoonn  ffoorrii  ddii  aacccceessssoo  ((ssee  aacccceessssiibbiillii))  ddii  lluuccee  nneettttaa  mmaaii  iinnffeerriioorree  aa  660000  mmmm....  

IIll  mmaatteerriiaallee  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ssaarràà  llaa  gghhiissaa  ssffeerrooiiddaallee  ((aallmmeennoo  GG  440000--1122  UUNNII  44554444--7744))..  

LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  aappppooggggiioo  ttrraa  ccooppeerrcchhiioo  ee  tteellaaiioo  ddoovvrràà  eesssseerree  lliisscciiaa,,  aaccccuurraattaammeennttee  ttoorrnniittaa  ee  

ssaaggoommaattaa  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirree  uunnaa  ppeerrffeettttaa  aaddeerreennzzaa..  IIll  cchhiiuussiinnoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ssaaggoommaattoo  iinn  

mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirree  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  ccaaddeerree  ddeennttrroo  aall  ppoozzzzeettttoo..  

LLaa  cchhiiuussuurraa  ddeelllloo  sstteessssoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ggaarraannttiittaa  ccoonn  aappppoossiittoo  ssiisstteemmaa  ddii  bbllooccccaaggggiioo,,  oollttrree  aallll’’aazziioonnee  

eesseerrcciittaattaa  ddaallllaa  ggrraavviittàà,,  eedd  iiddoonneeaa  aadd  eevviittaarree  rruummoorree  nneell  ppaassssaaggggiioo  ddeeggllii  aauuttoovveeiiccoollii..  

44..  PPOOZZZZEETTTTII  DDII  IISSPPEEZZIIOONNEE    

44..11..  PPOOZZZZEETTTTII  DDII  IISSPPEEZZIIOONNEE  

II  ppoozzzzeettttii  ddii  iissppeezziioonnee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii::  

aa))  ggeettttaattii  iinn  ooppeerraa;;  

bb))  pprreeffaabbbbrriiccaattii  iinn  ccllss  aarrmmaattoo;;  

cc))  ccoonn  ppaarrttii  pprreeffaabbbbrriiccaattee  ee  ppaarrttii  ggeettttaattee  iinn  ooppeerraa  

DDoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppoossiizziioonnaattii  aallllee  qquuoottee  iiddoonneeee  ssuu  ssoottttooffoonnddoo  ddii  ppoossaa  iinn  ccllss,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

ccoolllleeggaattii  aa  ppeerrffeettttaa  tteennuuttaa  iiddrraauulliiccaa  aallllee  ttuubbaazziioonnii  ddii  aafffflluussssoo  ee  ddeefflluussssoo  ee  ccoommpplleettaattii  ccoonn  ssiiggiillllaattuurree  

ee  ttaammppoonnaammeennttii,,  ssee  rriicchhiieessttoo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoommpplleettii  ddii  ssiiffoonnee..  LLaa  qquuoottaa  ddii  ppoossaa  ddoovvrràà  

ppeerrmmeetttteerree  llaa  ssuucccceessssiivvaa  ppoossaa  ddeell  cchhiiuussiinnoo  oo  ddeellllee  ccaaddiittooiiee  iinn  gghhiissaa  oo  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  iinnddiiccaattoo  ddaallllaa  

DD..LL..  oo  iinn  pprrooggeettttoo  aall  ffiinnee  cchhee  lloo  sstteessssoo  rriissuullttii  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  qquuoottaa  ccoonn  llaa  ppaavviimmeennttaazziioonnee  

cciirrccoossttaannttee  ee,,  iinn  ccaassoo  ddii  ccaaddiittooiiaa,,  ppoossaattoo  aallllee  qquuoottee  iiddoonneeee  aallllee  rraaccccoollttee  ddeellllee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee..  

55..  MMAATTEERRIIAALLII  PPEERR  GGIIUUNNZZIIOONNII  

EEllaassttoommeerrii  ppeerr  aanneellllii  ddii  tteennuuttaa    

LLee  ssppeecciiaallii  ggoommmmee  ccoonn  ccuuii  vveerrrraannnnoo  ffoorrmmaattii  ggllii  aanneellllii  ddii  tteennuuttaa  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  nnaattuurraallee  

((mmeessccoollee  ddii  ccaauucccciiùù))  oo  ssiinntteettiiccoo  ((nneeoopprreennee,,  eecccc..));;  ddoovvrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  ppoosssseeddeerree  ppaarrttiiccoollaarrii  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  eellaassttiicciittàà  ((rraappppoorrttaattee  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommeettrriicchhee  ee  mmeeccccaanniicchhee  ddeeii  ttuubbii))  



ppeerr  aatttteessttaarree  llee  qquuaallii  iill  ffaabbbbrriiccaannttee  ddoovvrràà  pprreesseennttaarree  aappppoossiittaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddaa  ccuuii  ssii  rriilleevviinnoo  ii  

sseegguueennttii  ddaattii::    

aa))  IIll  ccaarriiccoo  ee  ll''aalllluunnggaammeennttoo  aa  rroottttuurraa  ddeellllee  mmeessccoollaannzzee  ddii  ggoommmmaa  vvuullccaanniizzzzaattaa,,  aalllloo  ssttaattoo  

nnaattuurraallee  ee  ddooppoo  iinnvveecccchhiiaammeennttoo  aarrttiiffiicciiaallee;;    

bb))  IIll  ggrraaddoo  ddii  dduurreezzzzaa,,  eesspprreessssoo  iinn  ggrraaddii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  IIRRHH  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRuubbbbeerr  HHaarrddnneessss)),,  

ddeetteerrmmiinnaattoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  nneellllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  44004466;;  

cc))  LL''aalllluunnggaammeennttoo  rreessiidduuoo  ppeerrcceennttuuaallee  ddaa  pprroovvaa  ddii  ttrraazziioonnee,,  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  aanneelllloo  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  

ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  33..44..  ddeellllaa  UUNNII  44992200;;    

dd))  LLaa  ddeeffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  aa  ccoommpprreessssiioonnee,,  eesseegguuiittaa  aa  tteemmppeerraattuurraa  oorrddiinnaarriiaa  ((2200  ++--  55°°CC))  

eedd  aa  7700  ++--  11°°CC,,  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  33..55..  ddeellllaa  UUNNII  cciittaattaa;;  

ee))  LL''eessiittoo  ddeellllee  pprroovvee  ddii  rreessiisstteennzzaa  aall  ffrreeddddoo  ee  ddii  aassssoorrbbiimmeennttoo  ddii  aaccqquuaa,,  eesseegguuiittee  ccoommee  aaii  ppuunnttii  

33..66..  ee  33..77..  ddeellllaa  UUNNII  cciittaattaa..    

LLaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii  ppoottrràà  rriicchhiieeddeerree  ccoommuunnqquuee  uunn''uulltteerriioorree  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddaallllaa  qquuaallee  rriissuullttii  iill  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeggllii  aanneellllii  nneellllee  pprroovvee  ddii::  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  ccoorrrroossiioonnee  cchhiimmiiccaa,,  rreessiisstteennzzaa  aallll''aattttaaccccoo  

mmiiccrroobbiiccoo  ee  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  ppeenneettrraazziioonnee  ddeellllee  rraaddiiccii..    

LLee  mmeessccoollaannzzee  ddii  ggoommmmaa  nnaattuurraallee  ssaarraannnnoo  ddii  pprriimmaa  qquuaalliittàà,,  oommooggeenneeee  eedd  eesseennttii  ddaa  rriiggeenneerraattoo  oo  

ppoollvveerrii  ddii  ggoommmmaa  vvuullccaanniizzzzaattaa  ddii  rreeccuuppeerroo..  PPeerr  ll''iimmppiieeggoo  ssuu  ttuubbaazziioonnii  ddeessttiinnaattee  aa  ccoonnvvoogglliiaarree  

aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ttaallii  mmeessccoollaannzzee  nnoonn  ddoovvrraannnnoo  ccoonntteenneerree  eelleemmeennttii  mmeettaalllliiccii  ((aannttiimmoonniioo,,  mmeerrccuurriioo,,  

mmaannggaanneessee,,  ppiioommbboo  ee  rraammee))  oodd  aallttrree  ssoossttaannzzee  cchhee  ppoossssaannoo  aalltteerraarree  llee  pprroopprriieettàà  oorrggaannoolleettttiicchhee..    

LLee  gguuaarrnniizziioonnii  ccoonn  ddiiaammeettrroo  iinntteerrnnoo  ffiinnoo  aa  11110000  mmmm  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ootttteennuuttee  ppeerr  ssttaammppaaggggiioo  ee  

ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  oommooggeenneeiittàà  ddii  mmaatteerriiaallee,,  aasssseennzzaa  ddii  bboollllee  dd''aarriiaa,,  vveesscciicchheettttee,,  ffoorreelllliinnii  ee  ttaaggllii;;  

llaa  lloorroo  ssuuppeerrffiicciiee  ddoovvrràà  eesssseerree  lliisscciiaa  ee  ppeerrffeettttaammeennttee  ssttaammppaattaa,,  eesseennttee  ddaa  ddiiffeettttii,,  iimmppuurriittàà  oo  

ppaarrttiicceellllee  ddii  nnaattuurraa  eessttrraanneeaa..    

SSuullllee  ddiimmeennssiioonnii  nnoommiinnaallii  ddeellllee  gguuaarrnniizziioonnii  ssaarraannnnoo  ccoonnsseennttiittee  llee  ttoolllleerraannzzee  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  22..33..  ddeellllaa  

UUNNII  44992200..  LLee  ccaatteeggoorriiee  ssaarraannnnoo  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaall  ddiivveerrssoo  ggrraaddoo  ddii  dduurreezzzzaa;;  ooggnnii  ccaatteeggoorriiaa  ssaarràà  

iinnddiiccaattaa  aa  mmeezzzzoo  ddii  aappppoossiittoo  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ccoolloorraattoo..    

OOggnnii  gguuaarrnniizziioonnee  ddoovvrràà  iinnoollttrree  rriippoorrttaarree  iinn  mmooddoo  iinnddeelleebbiillee::    

  iill  nnoommee  eedd  iill  mmaarrcchhiioo  ddeell  ffaabbbbrriiccaannttee;;  

  iill  ddiiaammeettrroo  iinntteerrnnoo  ddeellll''aanneelllloo  eedd  iill  ddiiaammeettrroo  ddeellllaa  sseezziioonnee  iinn  mmmm..;;  

  iill  ttrriimmeessttrree  ee  ll''aannnnoo  ddii  ffaabbbbrriiccaazziioonnee  nnoonncchhéé  iill  ddiiaammeettrroo  iinntteerrnnoo  ddeeii  ttuubbii  ssuu  ccuuii  ddoovvrràà  eesssseerree  

mmoonnttaattaa  ((ppeerr  ooggnnii  mmaazzzzeettttaa  ccoonn  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  5500  eelleemmeennttii))..    

66..  RRIILLEEVVAATTII  EE  RREEIINNTTEERRRRII  

66..11..  GGEENNEERRAALLIITTAA’’  

PPeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rriilleevvaattii  ee  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  ooppeerraa  ddii  rreeiinntteerrrroo,,  oovvvveerroo  ppeerr  rriieemmppiirree  ii  vvuuoottii  ttrraa  llee  

ppaarreettii  ddeeggllii  ssccaavvii  ee  llee  mmuurraattuurree,,  oo  ddaa  aaddddoossssaarree  aallllee  mmuurraattuurree,,  ee  ffiinnoo  aallllaa  qquuoottaa  pprreessccrriittttaa  ddaallllaa  

DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii,,  ssii  iimmppiieegghheerraannnnoo  iinn  ggeenneerree  ee,,  ssaallvvoo  qquuaannttoo  sseegguuee,,  ffiinnoo  aall  lloorroo  ttoottaallee  eessaauurriimmeennttoo,,  

ttuuttttee  llee  mmaatteerriiee  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  ssccaavvii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  eesseegguuiittii  ssuull  llaavvoorroo,,  iinn  qquuaannttoo  ddiissppoonniibbiillii  

eedd  aaddaattttii,,  aa  ggiiuuddiizziioo  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee..    

QQuuaannddoo  vveenniisssseerroo  aa  mmaannccaarree  iinn  ttuuttttoo  oodd  iinn  ppaarrttee  ii  mmaatteerriiaallii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ssii  pprreelleevveerraannnnoo  llee  mmaatteerriiee  

ooccccoorrrreennttii  ddaa  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo..    

LL''AAppppaallttaattoorree  ppeerrttaannttoo  nnoonn  ppoottrràà  pprreetteennddeerree  ssoovvrraapppprreezzzzii,,  qquuaalloorraa,,  ppuurr  nneellllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeeggllii  

sstteessssii,,  eessssoo  rriitteenneessssee  ddii  ssuuaa  ccoonnvveenniieennzzaa,,  ppeerr  eevviittaarree  rriimmaanneeggggiiaammeennttii  oo  ttrraassppoorrttii  aa  ssuuoo  ccaarriiccoo,,  oo  ppeerr  

ddiivveerrssoo  iimmppiieeggoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddii  ssccaavvoo,,  ddii  rriiccoorrrreerree  aanncchhee  nneeii  ssuuddddeettttii  ttrraattttii  aa  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo  nnoonn  

pprreevviissttee..    



IIll  tteerrrreennoo  ccoossttiittuueennttee  llaa  bbaassee  ssuullllaa  qquuaallee  ssii  ddoovvrraannnnoo  iimmppiiaannttaarree  ii  rriilleevvaattii  cchhee  ffoorrmmeerraannnnoo  iill  ccoorrppoo  

ssttrraaddaallee,,  oodd  ooppeerree  ccoonnssiimmiillii..  PPeerr  ii  rriilleevvaattii  ccoommppaattttaattii,,  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccuurraattaammeennttee  pprreeppaarraattoo  eedd  

eessppuurrggaattoo  ddaa  ppiiaannttee,,  rraaddiiccii  oo  ddaa  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  mmaatteerriiaa  eetteerrooggeenneeaa  ee,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  ssccoottiiccaattoo  

ppeerr  1100  ccmm..  IInnoollttrree  llaa  bbaassee  ddii  ddeettttii  rriilleevvaattii,,  ssee  ccaaddeennttee  ssuullllaa  ssccaarrppaattaa  ddii  aallttrroo  rriilleevvaattoo  eessiisstteennttee  oo  ssuu  

tteerrrreennoo  aa  ddeecclliivviioo  ttrraassvveerrssaallee  ccoonn  ppeennddeennzzaa  ssuuppeerriioorree  aall  1155%%,,  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreeppaarraattaa  aa  ggrraaddoonnii  

aallttii  nnoonn  mmeennoo  ddii  3300  ccmm,,  ccoonn  iill  ffoonnddoo  iinn  ccoonnttrrooppeennddeennzzaa..    

LLaa  tteerrrraa  ddaa  ttrraassppoorrttaarree  nneeii  rriilleevvaattii  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreevviiaammeennttee  eessppuurrggaattaa  ee  qquuiinnddii  ddiissppoossttaa  iinn  ooppeerraa  

aa  ssttrraattii  ddii  aalltteezzzzaa  ccoonnvveenniieennttee  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  5500  ccmm..  DDoovvrràà  ffaarrssii  iinn  mmooddoo  cchhee  

dduurraannttee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ssii  ccoonnsseerrvvii  uunn  tteennoorree  dd''aaccqquuaa  ccoonnvveenniieennttee,,  eevviittaannddoo  ddii  ffoorrmmaarree  rriilleevvaattii  ccoonn  

tteerrrreennii  llaa  ccuuii  ddeennssiittàà  ssiiaa  ttrrooppppoo  rraappiiddaammeennttee  vvaarriiaabbiillee  ccooll  tteennoorree  iinn  aaccqquuaa  eedd  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  

aassssiiccuurraarree,,  dduurraannttee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee,,  lloo  ssccoolloo  ddeellllee  aaccqquuee..  IIll  mmaatteerriiaallee  ddeeii  rriilleevvaattii  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  

eesssseerree  mmeessssoo  iinn  ooppeerraa  dduurraannttee  ii  ppeerriiooddii  llee  ccuuii  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoorroollooggiicchhee  ffoosssseerroo  ttaallii,,  aa  ggiiuuddiizziioo  

ddeellllaa  DDiirreezziioonnee,,  ddaa  nnoonn  pprreeggiiuuddiiccaarree  llaa  bbuuoonnaa  rriiuusscciittaa  ddeeii  llaavvoorrii..  

NNeeggllii  oonneerrii  rreellaattiivvii  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rriilleevvaattii  èè  iinncclluussoo,,  oollttrree  qquueelllloo  rreellaattiivvoo  aallllaa  pprrooffiillaattuurraa  ddeellllee  

ssccaarrppaattee,,  ddeellllee  bbaanncchhiinnee,,  ddeeii  cciiggllii  eedd  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeggllii  aarrggiinneellllii,,  ssee  pprreevviissttii,,  aanncchhee  qquueelllloo  

rreellaattiivvoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ccaassssoonneettttoo..  

PPeerr  iill  rriivveessttiimmeennttoo  ddeellllee  ssccaarrppaattee  ssii  ddoovvrraannnnoo  iimmppiieeggaarree  tteerrrree  vveeggeettaallii  rriicccchhee  ddii  hhuummuuss,,  pprroovveenniieennttii  

oo  ddaallllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssccoottiiccaammeennttoo  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  ddeeii  rriilleevvaattii  sstteessssii  oo  ddaa  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo,,  ppeerr  ggllii  

ssppeessssoorrii  pprreevviissttii  iinn  pprrooggeettttoo  oodd  oorrddiinnaattii  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii,,  mmaa  mmaaii  iinnffeerriioorrii  aall  mmiinniimmoo  ddii  2200  ccmm..  LLee  

mmaatteerriiee  ddii  ssccaavvoo  pprroovveenniieennttii  ddaa  ttaaggllii  ssttrraaddaallii  oo  ddaa  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  llaavvoorroo,,  cchhee  rriissuullttaasssseerroo  eessuubbeerraannttii  

ffoosssseerroo  iiddoonneeee  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rriilleevvaattii  oo  ppeerr  iill  rriieemmppiimmeennttoo  ddeeii  ccaavvii,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

ttrraassppoorrttaattee  aa  rriiffiiuuttoo  ffuuoorrii  ddeellllaa  sseeddee  ssttrraaddaallee,,  aa  ddeebbiittaa  ddiissttaannzzaa  ddaaii  cciiggllii  ee  ssiisstteemmaattee  

ccoonnvveenniieenntteemmeennttee,,  rreessttaannddoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll''AAppppaallttaattoorree  ooggnnii  ssppeessaa,,  iivvii  ccoommpprreessaa  ooggnnii  iinnddeennnniittàà  

ppeerr  ooccccuuppaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddii  ddeeppoossiittoo..    

66..22..  RRIILLEEVVAATTII  CCOOSSTTIIPPAATTII  MMEECCCCAANNIICCAAMMEENNTTEE    

FFeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  pprreecceeddeennttee,,  ppeerr  ii  rriilleevvaattii  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  

ccoossttiippaammeennttoo  mmeeccccaanniiccoo  ssii  rriicchhiieeddeerràà  uunnaa  sseerriiee  ddii  ooppeerraazziioonnii  aattttee  ssiiaa  aadd  aacccceerrttaarree  ee  mmiigglliioorraarree  llee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  mmeeccccaanniicchhee  ddeeii  tteerrrreennii  ddii  iimmppiiaannttoo,,  ssiiaa  aa  ttrraattttaarree  ooppppoorrttuunnaammeennttee  llee  sstteessssee  mmaatteerriiee  

ddii  ffoorrmmaazziioonnee..    

FFoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ppoossaa  

II  ppiiaannii  ddii  ppoossaa  ddii  ddeettttii  rriilleevvaattii  aavvrraannnnoo  ll''eesstteennssiioonnee  ddeellll''iinntteerraa  aarreeaa  ddii  aappppooggggiioo  ee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  

ccoonnttiinnuuii  oodd  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ggrraaddoonnaattii  sseeccoonnddoo  ii  pprrooffiillii  ee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  cchhee  ssaarraannnnoo  ddaattii  ddaallllaa  

DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii  iinn  rreellaazziioonnii  aallllee  ppeennddeennzzee  ddeeii  ssiittii  ddii  iimmppiiaannttoo..  II  ppiiaannii  ssaarraannnnoo  ddii  nnoorrmmaa  ssttaabbiilliittii  aallllaa  

qquuoottaa  ddii  2200  ccmm  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ccaammppaaggnnaa,,  ssaallvvoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  uunn  mmaaggggiioorree  

aapppprrooffoonnddiimmeennttoo..  RRaaggggiiuunnttaa  llaa  qquuoottaa  pprreessccrriittttaa,,  ssii  pprroocceeddeerràà  aaii  sseegguueennttii  ccoonnttrroollllii,,  iill  ccuuii  oonneerree  èè  aa  

ttoottaallee  ccaarriiccoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  eedd  iinncclluussii  iinn  qquueellllii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  1155  ccoommmm..  88  dd..mm..  114455//22000000::  

  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ppeessoo  ssppeecciiffiiccoo  aappppaarreennttee  ddeell  sseeccccoo  ((ddeennssiittàà  ddeell  sseeccccoo))  ddeell  tteerrrreennoo  iinn  ssiittoo  ee  

ddii  qquueelllloo  mmaassssiimmoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  llaabboorraattoorriioo  ccoonn  pprroovvaa  ddii  ccoossttiippaammeennttoo  AAAASSHHOO  mmooddiiffiiccaattaa;;    

  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll''uummiiddiittàà  iinn  ssiittoo  nneell  ccaassoo  ddii  pprreesseennzzaa  ddii  tteerrrree  ttiippoo  AA11  --  AA22  --  AA33  --  AA44  --  AA55  ((tteerrrree  

gghhiiaaiioossee,,  ssaabbbbiioossee,,  lliimmoossee));;    

  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll''aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa    

  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll''aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddeellllee  aaccqquuee  ssootttteerrrraanneeee  nneell  ccaassoo  ddii  tteerrrree  lliimmoossee..    

EEsseegguuiittee  llee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ssoopprraa  ssppeecciiffiiccaattee  ssii  ppaasssseerràà  qquuiinnddii  aallllee  sseegguueennttii  ooppeerraazziioonnii::    

aa))  SSee  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  ddeell  rriilleevvaattoo  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  tteerrrree  gghhiiaaiioossee  oo  ssaabbbbiioossee  ((ggrruuppppii  AA11  --  AA22  --  AA33))  llaa  

rreellaattiivvaa  pprreeppaarraazziioonnee  ccoonnssiisstteerràà  nneellllaa  ccoommppaattttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttrraattoo  ssoottttoossttaannttee  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  

sstteessssoo  ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  3300  ccmm,,  iinn  mmooddoo  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  uunnaa  ddeennssiittàà  ddeell  sseeccccoo  



ppaarrii  aallmmeennoo  aall  9900%%  ddeellllaa  ddeennssiittàà  mmaassssiimmaa  AAAASSHHOO  mmooddiiffiiccaattaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  iinn  llaabboorraattoorriioo,,  

ggoovveerrnnaannddoo  iill  ggrraaddoo  ddii  uummiiddiittàà  ddeellllee  tteerrrree  ffiinnoo  aa  rraaggggiiuunnggeerree  qquueelllloo  oottttiimmaallee  ((pprriimmaa  ddii  eesseegguuiirree  

iill  ccoommppaattttaammeennttoo));;    

bb))  SSee  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  èè  ccoossttiittuuiittoo  iinnvveeccee  ddaa  tteerrrree  lliimmoossee  oodd  aarrggiilllloossee  ((ggrruuppppii  AA44  --  AA55  --  AA66  --  AA77))  

ppoottrràà  rriicchhiieeddeerrssii  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii  llaa  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  tteerrrreennoo  iinn  ssiittoo,,  mmeessccoollaannddoo  aadd  eessssoo  

aallttrroo  tteerrrreennoo  iiddoonneeoo,,  ppeerr  uunn''aalltteezzzzaa  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnddiiccaattaa  ppeerr  ccaassoo  ee  ccoossttiippaannddoo  ffiinnoo  aadd  

ootttteenneerree  uunn  ppeessoo  ssppeecciiffiiccoo  aappppaarreennttee  ddeell  sseeccccoo  ppaarrii  aall  9900%%  ddeell  mmaassssiimmoo  ootttteennuuttoo  ccoonn  llaa  pprroovvaa  

AAAASSHHOO  mmooddiiffiiccaattaa,,  oovvvveerroo  ppoottrràà  rriicchhiieeddeerrssii  ll''aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeeggllii  ssccaavvii  ee  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeii  

mmaatteerriiaallii  iinn  llooccoo  ccoonn  ii  mmaatteerriiaallii  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rriilleevvaattii  ((ggrruuppppii  AA11  --  AA22  --  AA33))  ee  ppeerr  uunnoo  

ssppeessssoorree  ttaallee  ddaa  ggaarraannttiirree  uunnaa  ssuuffffiicciieennttee  rriippaarrttiizziioonnee  ddeell  ccaarriiccoo..  TTaallee  uullttiimmaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  

ddoovvrràà  iinn  ooggnnii  ccaassoo  aavvvveenniirree  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  tteerrrreennii  ttoorrbboossii  ((ggrruuppppoo  AA88))..  PPeerr  rriilleevvaattii  ddii  aalltteezzzzaa  

iinnffeerriioorree  aa  5500  ccmm,,  ssee  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  tteerrrree  aarrggiilllloossee  ((ggrruuppppii  AA88  --  AA77))  ssii  pprroocceeddeerràà  

ccoommee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  iinntteerrppoonneennddoo  ppeerròò  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  ssaabbbbiiaa  ddii  sscchheerrmmoo,,  ddii  ssppeessssoorree  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  1100  ccmm,,  oonnddee  eevviittaarree  rriifflluuiimmeennttii..    

NNeell  ccaassoo  ddii  aappppooggggiioo  ddii  nnuuoovvii  aa  vveecccchhii  rriilleevvaattii,,  ppeerr  ll''aammpplliiaammeennttoo  ddeeggllii  sstteessssii,,  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  

ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ssccaarrppaattee  eessiisstteennttii  ssaarràà  ffaattttaa  pprroocceeddeennddoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  

ggrraaddoonnii  ddii  aalltteezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  5500  ccmm  pprreevviiaa  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  ccoottiiccaa  eerrbboossaa  ((cchhee  ppoottrràà  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  iill  rriivveessttiimmeennttoo  ddeellllee  ssccaarrppaattee  iinn  qquuaannttoo  oorrddiinnaattoo))..  IIll  mmaatteerriiaallee  rriissuullttaannttee  ddaalllloo  ssccaavvoo  ddeeii  

ggrraaddoonnii  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  ccoottiiccaa  ssaarràà  aaccccaannttoonnaattoo,,  ssee  iiddoonneeoo,,  ee  ppoorrttaattoo  aa  rriiffiiuuttoo  ssee  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee..    

IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  ccoonnttrroollllaarree  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  gglloobbaallee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ppoossaa  

ddeeii  rriilleevvaattii  mmeeddiiaannttee  llaa  mmiissuurraazziioonnee  ddeell  mmoodduulloo  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  ""MMee"",,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ccoonn  ppiiaassttrraa  ddaa  

1166  ccmm  ddii  ddiiaammeettrroo..  TTaallee  vvaalloorree,,  mmiissuurraattoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  uummiiddiittàà  pprroossssiimmaa  aa  qquueellllaa  ddii  ccoossttiippaammeennttoo,,  

aall  pprriimmoo  cciicclloo  ddii  ssccaarriiccoo  ee  nneellll''iinntteerrvvaalllloo  ccoommpprreessoo  ttrraa  00,,55  ee  11,,55  kkggff//ccmm22,,  nnoonn  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  

aa  115500  kkggff//ccmm22  ((11447700  NN//ccmm22))..    

66..33..  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIILLEEVVAATTII  EE  RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO  DDII  SSCCAAVVII  SSUU  SSEEDDEE  SSTTRRAADDAALLEE  

II  rriilleevvaattii  vveerrrraannnnoo  eesseegguuiittii  ccoonn  llee  eessaattttee  ffoorrmmee  ee  ddiimmeennssiioonnii  iinnddiiccaattee  nneeii  ddiisseeggnnii  ddii  pprrooggeettttoo  ee  nnoonn  

ddoovvrraannnnoo  ssuuppeerraarree  llaa  qquuoottaa  ddeell  ppiiaannoo  ddii  aappppooggggiioo  ddeellllaa  ffoonnddaazziioonnee  ssttrraaddaallee..    

NNeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rriilleevvaattii  ssaarraannnnoo  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  iimmppiieeggaattee  llee  mmaatteerriiee  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  ssccaavvii  oo  ddaa  

aappppoossiittee  ccaavvee  eedd  aappppaarrtteenneennttii  aadd  uunnoo  ddeeii  ggrruuppppii  AA11  --  AA22  --  AA33  ddeellllaa  ccllaassssiiffiiccaa  CCNNRR--UUNNII..  LL''uullttiimmoo  

ssttrraattoo  ddeell  rriilleevvaattoo,,  ssoottttoossttaannttee  iill  ppiiaannoo  ddii  ccaassssoonneettttoo,,  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoossttiittuuiittoo,,  ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  3300  ccmm  ccoossttiippaattoo  ((ee  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  pprreessccrriizziioonnee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii)),,  ddaa  tteerrrree  ddeeii  ggrruuppppii  

AA11  --  AA22--44  --  AA22--55  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  ssccaavvii  oo  ddaa  aappppoossiittee  ccaavvee  ddii  pprreessttiittoo..    

PPeerr  iill  mmaatteerriiaallee  pprroovveenniieennttee  ddaa  ssccaavvii  eedd  aappppaarrtteenneennttee  aaii  ggrruuppppii  AA44  --  AA55  --  AA66  --  AA77  ssii  eessaammiinneerràà  ddii  

vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ll''ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ppoorrttaarrlloo  aa  rriiffiiuuttoo  oovvvveerroo  ddii  uuttiilliizzzzaarrlloo  pprreevviiaa  iiddoonneeaa  ccoorrrreezziioonnee  ee  ppeerr  

ttrraattttii  ccoommpplleettii  ddii  rriilleevvaattoo..    

IIll  mmaatteerriiaallee  ccoossttiittuueennttee  iill  ccoorrppoo  ddeell  rriilleevvaattoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ppoossttoo  iinn  ooppeerraa  aa  ssttrraattii  ssuucccceessssiivvii,,  ddii  

ssppeessssoorree  uunniiffoorrmmee  ((nnoonn  eecccceeddeennttee  ii  3300  ccmm)),,  ccoonn  llaa  ppeennddeennzzaa  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  

aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee  ((nneell  lliimmiittee  ddeell  33%%  mmaassssiimmoo))..  OOggnnii  ssttrraattoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommppaattttaattoo  ffiinnoo  aadd  

ootttteenneerree  iinn  ssiittoo  uunnaa  ddeennssiittàà  ddeell  sseeccccoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  9900%%  ddii  qquueellllaa  mmaassssiimmaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  iinn  

llaabboorraattoorriioo  ccoonn  llaa  pprroovvaa  AAAASSHHOO  mmooddiiffiiccaattaa..  NNeeggllii  uullttiimmii  dduuee  ssttrraattii  vveerrssoo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  ee  ccoommuunnqquuee  

ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  ccoommpplleessssiivvoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  5500  ccmm,,  ccoonn  llaa  ccoommppaattttaazziioonnee  ssii  ddoovvrràà  rraaggggiiuunnggeerree  

uunnaa  ddeennssiittàà  ddeell  sseeccccoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  9955%%  ddeellllaa  ddeennssiittàà  mmaassssiimmaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccoommee  ssoopprraa;;  iinnoollttrree  

ppeerr  ll''uullttiimmoo  ssttrraattoo,,  cchhee  ccoossttiittuuiirràà  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  ddeellllaa  ffoonnddaazziioonnee  ssttrraaddaallee,,  ddoovvrràà  ootttteenneerrssii  uunn  

mmoodduulloo  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  MMee,,  mmiissuurraattoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  uummiiddiittàà  pprroossssiimmii  aa  qquueellllaa  ddii  ccoossttiippaammeennttoo,,  aall  

pprriimmoo  cciicclloo  ddii  ssccaarriiccoo  ee  nneellll''iinntteerrvvaalllloo  ccoommpprreessoo  ffrraa  11,,55  ee  22,,55  kkggff//ccmm22,,  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  440000  kkggff//ccmm22..  



OOggnnii  ssttrraattoo  ssaarràà  ccoommppaattttaattoo  aallllaa  ddeennssiittàà  ssoopprraa  ssppeecciiffiiccaattaa,,  pprroocceeddeennddoo  aallllaa  pprreevveennttiivvaa  

eessssiiccccaazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ssee  ttrrooppppoo  uummiiddoo  ooppppuurree  aall  ssuuoo  iinnnnaaffffiiaammeennttoo  ssee  ttrrooppppoo  sseeccccoo,,  iinn  mmooddoo  

ddaa  ccoonnsseegguuiirree  uunnaa  uummiiddiittàà  nnoonn  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  oottttiimmaa  pprreeddeetteerrmmiinnaattaa  iinn  llaabboorraattoorriioo,,  mmaa  

sseemmpprree  iinnffeerriioorree  aall  lliimmiittee  ddii  rriittiirroo  ddiimmiinnuuiittoo  ddeell  55%%..  LL''AAppppaallttaattoorree  ddoovvrràà  ccuurraarree  llaa  sscceellttaa  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  

ccoossttiippaammeennttoo  nneellllaa  ffoorrmmaa  ppiiùù  iiddoonneeaa  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllee  ddeennssiittàà  pprreessccrriittttee,,  sseerrvveennddoossii  ddii  

nnoorrmmaa::    

  ppeerr  ii  tteerrrreennii  ddii  rriilleevvaattii  rriippoorrttaabbiillii  aaii  ggrruuppppii  AA11  --  AA22  --  AA33  ((tteerrrree  gghhiiaaiioo--ssaabbbbiioossee))::  mmeezzzzii  aa  ccaarriiccoo  

ddiinnaammiiccoo--ssiinnuussooiiddaallee  oodd  aa  ccaarriiccoo  aabbbbiinnaattoo  ssttaattiiccoo--ddiinnaammiiccoo--ssiinnuussooiiddaallee;;  

  ppeerr  ii  tteerrrreennii  ddii  rriilleevvaattii  rriippoorrttaabbiillii  aaii  ggrruuppppii  AA44  --  AA55  --  AA66  --  AA77  ((tteerrrree  lliimmoo--aarrggiilllloossee))::  mmeezzzzii  aa  rruullllii  ee  

ppuunnttee  ee  ccaarrrreellllii  ppiiggiiaattoorrii  ggoommmmaattii,,  eecccceezziioonnaallmmeennttee  vviibbrraattoorrii..    

QQuuaalloorraa  nneell  mmaatteerriiaallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  rriilleevvaattoo  ffoosssseerroo  iinncclluussee  ppiieettrree,,  qquueessttee  ddoovvrraannnnoo  rriissuullttaarree  

bbeenn  ddiissttrriibbuuiittee  nneellll''iinnssiieemmee  ddii  cciiaassccuunnoo  ssttrraattoo  ee  aavveerree  ddiimmeennssiioonnii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  1100  ccmm  ssee  iinncclluussee  iinn  

qquueelllloo  ssuuppeerrffiicciiaallee  ((ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  ddii  22,,0000  mm  ssoottttoo  iill  ppiiaannoo  ddii  ppoossaa  ddeellllaa  ffoonnddaazziioonnee  ssttrraaddaallee))..  

RReessttaa  dduunnqquuee  iinntteessoo  cchhee  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ppeezzzzaattuurraa  ggrroossssoollaannaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  77,,11  ee  3300  ccmm  nnoonn  

ddoovvrràà  ssuuppeerraarree  iill  3300%%  ddeell  mmaatteerriiaallee  ccoossttiittuueennttee  iill  rriilleevvaattoo  ee  cchhee  ttaallee  ppeezzzzaattuurraa  ddoovvrràà  eesssseerree  

aassssoorrttiittaa;;  nnoonn  ssaarràà  aassssoolluuttaammeennttee  aammmmeessssoo  mmaatteerriiaallee  ccoonn  ppeezzzzaattuurraa  ssuuppeerriioorree  aa  3300  ccmm..  IIll  mmaatteerriiaallee  

nnoonn  ddoovvrràà  eesssseerree  ppoossttoo  iinn  ooppeerraa  iinn  ppeerriiooddoo  ddii  ggeelloo  oo  ssuu  tteerrrreennoo  ggeellaattoo..  NNoonn  ssii  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  

ssoossppeennddeerree  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  rriilleevvaattoo,,  qquuaalluunnqquuee  ffoossssee  llaa  ccaauussaa,,  sseennzzaa  cchhee  lloo  sstteessssoo  aabbbbiiaa  

rriicceevvuuttoo  uunnaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ttaallee  ddaa  aassssiiccuurraarree  lloo  ssccoolloo  ddeellllee  aaccqquuee  pplluuvviiaallii  ee  sseennzzaa  cchhee  nneellll''uullttiimmoo  

ssttrraattoo  ssiiaa  ssttaattaa  rraaggggiiuunnttaa  llaa  ddeennssiittàà  pprreessccrriittttaa..  

77..  OOPPEERREE  EEDDIILLII  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii  ccoommppoonneennttii  ddii  iinnvvoolluuccrroo  ooppaacchhii,,  ii  ffaattttoorrii  cchhee  ssii  ssoonnoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ssoonnoo::  

  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  iissoollaammeennttoo  tteerrmmiiccoo;;  

  sscceellttaa  ddeell  mmaatteerriiaallee  iissoollaannttee  ee  ddeell  rreellaattiivvoo  ssppeessssoorree,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  

ccoonndduuttttiivviittàà  tteerrmmiiccaa,,  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  aall  vvaappoorree,,  ccoommppoorrttaammeennttoo  mmeeccccaanniiccoo,,  ccoommppaattiibbiilliittàà  

AAmmbbiieennttaallee  ((iinn  tteerrmmiinnii  ddii  eemmiissssiioonnii  ddii  pprrooddoottttii  vvoollaattiillii  ee  ffiibbrree,,  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo,,  eecccc..));;  

  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ddeeggllii  ssttrraattii  iissoollaannttii  ee  ddeellllaa  eevveennttuuaallee  bbaarrrriieerraa  aall  vvaappoorree  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa  ddii  

ccoonnddeennssaa  iinntteerrssttiizziiaallee;;  

  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ccoommppoonneennttee  iinn  rreeggiimmee  tteerrmmiiccoo  vvaarriiaabbiillee  nneell  tteemmppoo  ""iinneerrzziiaa  tteerrmmiiccaa””,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aall  pprrooffiilloo  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ((ddiissccoonnttiinnuuoo)),,  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  iimmppiiaannttoo  tteerrmmiiccoo..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii  ccoommppoonneennttii  vveettrraattii,,  ii  ffaattttoorrii  cchhee  ssii  ssoonnoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssoonnoo::  

  ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  ddeellllaa  vveettrraattuurraa::  eevvoolluuzziioonnee  ddaall  vveettrroo  oorrddiinnaarriioo  aall  vveettrroo  ccaammeerraa  bbaassssoo  

eemmiissssiivvoo,,  vveettrraattuurree  ssppeecciiaallii  ((ccoonn  iinntteerrccaappeeddiinnii  dd''aarriiaa  mmuullttiippllee  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ppeelllliiccoollee,,  ccoonn  

iinntteerrccaappeeddiinnee  rriieemmppiittaa  ccoonn  ggaass  aa  bbaassssaa  ccoonndduuttttiivviittàà  ccoonn  mmaatteerriiaallii  iissoollaannttii  ttrraassppaarreennttii,,  eecccc..));;  

  ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  ddeell  tteellaaiioo::  llee  ddiivveerrssee  pprreessttaazziioonnii  ddeell  tteellaaiioo  mmeettaalllliiccoo  sseennzzaa  ee  ccoonn  ttaagglliioo  

tteerrmmiiccoo,,  iinn  mmaatteerriiaallii  mmiissttii;;  

  iissoollaammeennttoo  tteerrmmiiccoo  ddeell  ccaassssoonneettttoo  ppoorrttaa--aavvvvoollggiibbiillee  eedd  eevveennttuuaallee  aappppoossiizziioonnee  ddii  pprreessee  dd''aarriiaa  

ppeerr  vveennttiillaazziioonnee  nnaattuurraallee  oo  mmeeccccaanniizzzzaattaa;;  

  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ppoonnttii  tteerrmmiiccii  eessiisstteennttii  aa  lliivveelllloo  ddii  iinntteerrffaacccciiaa  ttrraa  sseerrrraammeennttoo  eedd  iinnvvoolluuccrroo  eeddiilliizziioo;;  

PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  èè  ssttaattaa  pprreessttaattaa  aa::  

  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ffoonnooiissoollaammeennttoo  ddeell  sseerrrraammeennttoo;;  

  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  aallll''aarriiaa;;  

  pprroopprriieettàà  oottttiicchhee  ddeell  vveettrroo,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’iilllluummiinnaazziioonnee  nnaattuurraallee..  



77..11..  IINNFFIISSSSII..    

LL’’iinntteerrvveennttoo  pprrooppoossttoo  nnaassccee  ddaallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ccoonntteenneerree  ll’’eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccaa  ddiissppeerrssaa  aattttrraavveerrssoo  ii  

ccoommppoonneennttii  vveettrraattii  ddeellll’’iinnvvoolluuccrroo  eeddiilliizziioo,,  ssiiaa  ppeerr  ttrraassmmiissssiioonnee  ssiiaa  aa  ccaauussaa  ddeeii  fflluussssii  eenneerrggeettiiccii  

ccoonnvveettttiivvii  aassssoocciiaattii  aaii  fflluussssii  ddii  mmaassssaa..    

LLaa  pprrooppoossttaa  pprrooggeettttuuaallee  ccoonnssiissttee  nneellll’’aaddoozziioonnee  ddii  iinnffiissssii  iinn  aalllluummiinniioo  aa  ttaagglliioo  tteerrmmiiccoo  ppeerr  

ggaarraannttiirree  uunnaa  mmiigglliioorree  tteennuuttaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ddiissppeerrssiioonnii  tteerrmmiicchhee  ee  aa  rriissoollvveerree  iill  pprroobblleemmaa  

ddeell  ppoonnttee  tteerrmmiiccoo  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeeii  sseerrrraammeennttii..  II  pprrooffiillaattii  aa  ""ttaagglliioo  tteerrmmiiccoo""  ssii  bbaassaannoo  ssuull  

pprriinncciippiioo  ddeellll''iinntteerrrruuzziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  mmeettaalllloo  aattttrraavveerrssoo  ll''iinnsseerriimmeennttoo  ddii  uunn  ooppppoorrttuunnoo  

mmaatteerriiaallee  aa  bbaassssaa  ccoonndduucciibbiilliittàà  tteerrmmiiccaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  uunnaa  ccaammeerraa  iinntteerrnnaa  aall  pprrooffiillaattoo..  IIll  

ssiisstteemmaa  ppiiùù  ddiiffffuussoo  ccoonnssiissttee  nneellll''iinniieettttaarree  uunnaa  sscchhiiuummaa  ppoolliiuurreettaanniiccaa  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  pprrooffiillaattoo  

eessttrruussoo  ee  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  ssuucccceessssiivvaa  aassppoorrttaazziioonnee  mmeeccccaanniiccaa  ddii  ssttrriissccee  ddeellll''eessttrruussoo..  AAii  ffiinnii  

tteerrmmiiccii  ppuuòò  aavveerree  iimmppoorrttaannzzaa  aanncchhee  llaa  ffiinniittuurraa  ssuuppeerrffiicciiaallee  ddeeii  pprrooffiillaattii,,  iinnffaattttii  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  

ccaalloorree  ppeerr  iirrrraaggggiiaammeennttoo  èè  ddiivveerrssoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeelllloo  ssttrraattoo  ssuuppeerrffiicciiaallee  

((lluucciiddaattoo,,  ssaattiinnaattoo))  ee  ddeell  ccoolloorree  ((nnaattuurraallee,,  bbrroonnzzoo))..  

II  vveettrrii  ssaarraannnnoo  tteerrmmooaaccuussttiiccii  iissoollaannttii  ((vveettrroo  ccaammeerraa)),,  cchhee  sseegguuoonnoo  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeettttaattee  

ddaallllaa  UUNNII  77669977,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  ddaall  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  119922//22000055,,  aallll..  CC,,  ppuunnttoo  44,,  ppeerr  

qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ccllaassssii  mmiinniimmee  rriiffeerriittee  aallllee  zzoonnee  cclliimmaattiicchhee  iinntteerreessssaattee,,  

ccoommppoossttii  ddaa  dduuee  ccrriissttaallllii  iinnccoolloorrii  ddaa  aallmmeennoo  44  mmmm,,  ttaagglliiaattii  aa  mmiissuurraa  ee  ccoolllleeggaattii  ffrraa  lloorroo  ccoonn  

uunn’’iinntteerrccaappeeddiinnee  ddii  66--1122  mmmm..  

77..22..  PPAARREETTII  VVEERRTTIICCAALLII..    

LLee  ffaacccciiaattee  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattee  ccoonn  iinnttoonnaaccoo  aadd  aallttoo  ppootteerree  iissoollaannttee  iinn  mmaanniieerraa  ddaa  ccooaaddiiuuvvaarree  

ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  tteerrmmiiccoo  oollttrree  cchhee  rriissoollvveerree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccoonnddeennssaa  ddii  vvaappoorree  

aaccqquueeoo  ee  mmuuffffee  ssuullllee  ssuuppeerrffiiccii  eesstteerrnnee..  GGrraazziiee  aaii  ccoossiiddddeettttii  ““aaccccuummuullaattoorrii  ddii  ccaalloorree  llaatteennttee  

PPCCMM””  ll’’aammbbiieennttee  rreessttaa  ggrraaddeevvoollmmeennttee  ffrreessccoo  iinn  eessttaattee  ((ee  ppiiaacceevvoollmmeennttee  ccaallddoo  iinn  iinnvveerrnnoo))  

sseennzzaa  rriiccoorrrreerree  aallll’’aarriiaa  ccoonnddiizziioonnaattaa  ccoonn  uunnaa  ssttaabbiilliittàà  tteerrmmiiccaa  cchhee  iinn  ppaassssaattoo  ssii  aavveevvaa  nneellllee  

vveecccchhiiee  ccaassee  iinn  mmuurraattuurraa..  

NNeell  pprroossppeettttoo  eesstteerrnnoo,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinnttoonnaaccoo,,  vveerrrràà  mmeessssoo  iinn  ooppeerraa  uunn  rriivveessttiimmeennttoo  tteerrmmooiissoollaannttee  

aa  ““ccaappppoottttoo””,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaa::  llaassttrree  iinn  ppoolliissttiirreennee  eessppaannssoo  ssiinntteerriizzzzaattoo,,  aaddddiizziioonnaattoo  ccoonn  ggrraaffiittee  ddii  

aassppeettttoo  bbiiaannccoo  ee  ggrriiggiioo,,  mmaarrcchhiiaattoo  CCEE,,  ddeennssiittàà  1155÷÷1188  kkgg//mm33,,  ccllaassssii  ddii  ttoolllleerraannzzaa  ddiimmeennssiioonnaallee  

ccoonnffoorrmmee  aallllaa  nnoorrmmaa  EENN  1133116633,,  ccoonn  ccllaassssii  ddii  ttoolllleerraannzzaa  ddiimmeennssiioonnaallee  LL22,,  WW22,,  TT22,,  SS22,,  PP44,,  

ccoonnffoorrmmee  aallllee  nnoorrmmee  EETTIICCSS,,  ccoonn  ccllaassssee  ddii  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà  sseeccoonnddoo  llaa  DDIINN  44110022  ee  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  

vvaappoorree  sseeccoonnddoo  llaa  DDIINN  44110088,,  ccoonn  rraassaannttee--ccoollllaannttee  ssuu  ttuuttttoo  iill  ppeerriimmeettrroo,,  ll’’eevveennttuuaallee  ffiissssaaggggiioo  

ccoonn  ttaasssseellllii  aa  vviittee  eessppaannddiibbiillee..    

IIll  ssiisstteemmaa  èè  ffiinniittoo  ccoonn  iinnttoonnaacchhiinnoo  ccoonn  ggrraannaa  mmiinniimmaa  11,,55  mmmm,,  ssiinntteettiiccoo  aannttiimmuuffffaa  ee  aannttiiaallggaa  oo  

mmiinneerraallee  ssiilloossssaanniiccoo,,  aallttaammeennttee  ppeerrmmeeaabbiillee  aall  vvaappoorree  ee  aallttaammeennttee  iiddrroorreeppeelllleennttee,,  ccoonnffoorrmmee  

aallllaa  nnoorrmmaa  DDIINN  44110088..33..  

77..33..  CCOOPPEERRTTUURRAA..    

AAnncchhee  nneellllaa  ccooppeerrttuurraa  ll''iinntteerrvveennttoo  mmiirraa  aallll''iissoollaammeennttoo  tteerrmmiiccoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoollllooccaazziioonnee  ddii  uunn  

ssiisstteemmaa  ddii  iissoollaammeennttoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  llaassttrree  iinn  ppoolliissttiirreennee  eessppaannssoo  ssiinntteerriizzzzaattoo  eedd  iissoollaannttee,,  rreeaalliizzzzaattoo  

ccoonn  sscchhiiuummaa  ppoolliiuurreettaanniiccaa  rriiggiiddaa  aa  cceelllluullee  cchhiiuussee  ddii  ddeennssiittàà  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  3388  kkgg//mm33,,  

aauuttooeessttiinngguueennttee  ccllaassssee  00--22  ((DD..MM..  2266  ggiiuuggnnoo  11998844  ee  DD..MM..  33  sseetttteemmbbrree  22000011)),,  ccllaassssee  FF  ((EENN  1133550011--11))  

ccoonn  ccoonndduucciibbiilliittàà  tteerrmmiiccaa  mmiinniimmaa  λλDD  ppaarrii  aa  00,,002255  WW//mm°°KK  ((sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  1133116655))  ee  

rreessiisstteennzzaa  tteerrmmiiccaa  ddiicchhiiaarraattaa  ccoonn  RRdd  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  44,,0000  mm22°°KK  //WW,,  ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  ddii  6600  mmmm..  

  



CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  EE  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII,,  IINN  

PPAARRTTIICCOOLLAARREE  PPEERR  QQUUAANNTTOO  RRIIGGUUAARRDDAA  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA,,  LLAA  FFUUNNZZIIOONNAALLIITTAA''  

EE  LL''EECCOONNOOMMIIAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  

IIll  pprreesseennttee  ccaappiittoolloo,,  aaffffrroonnttaa  llaa  tteemmaattiiccaa  iinneerreennttee  ii  llaavvoorrii  ooccccoorrrreennttii  ppeerr  ll’’iissttaallllaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  

dd’’aadddduuzziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellll’’aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ssaanniittaarriiaa,,  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ddii  ssccaarriiccoo  ddeellllee  aaccqquuee  ee  

ddeellllee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee..  

      

  IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  

  

IIll  pprrooggeettttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo,,  ttaannttoo  ppeerr  iill  ppeerrccoorrssoo  lliiggnneeoo  qquuaannttoo  ppeerr  ii  bbaaggnnii,,  vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattoo  

aaii  sseennssii  ddeellllaa  vviiggeennttee  lleeggiissllaazziioonnee  ee  nnoorrmmaattiivvaa  tteeccnniiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

  DDPPRR  2277//44//11995555  nn..  554477  ""NNoorrmmee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii  ssuull  llaavvoorroo..""  

  LLeeggggee  11//33//11996688  nn..  118866  ""DDiissppoossiizziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  aappppaarreecccchhiiaattuurree,,  

mmaacccchhiinnaarrii,,  iinnssttaallllaazziioonnii  eedd  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  eedd  eelleettttrroonniiccii..""  

  LLeeggggee  1188//1100//11997777  nn..  779911  ""AAttttuuaazziioonnee  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  CCEEEE  7722//7733  rreellaattiivvee  aallllee  ggaarraannzziiee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

cchhee  ddeevvee  ppoosssseeddeerree  iill  mmaatteerriiaallee  eelleettttrriiccoo..""  

  LLeeggggee  55//33//11999900  nn..  4466  ""NNoorrmmee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii..""  

  DDPPRR  66//1122//11999911  nn..  444477  ""RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  55//33//11999900  nn..  4466  NNoorrmmee  ppeerr  llaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii..""  

  CCEEII  1111--88  --  IImmppiiaannttii  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  ttrraassmmiissssiioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa..  

  CCEEII  6644--88  --  IImmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  uuttiilliizzzzaattoorrii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  11000000  VV  iinn  cc..aa..  ee  11550000  VV  

iinn  cc..cc..  ((tteerrzzaa  eeddiizziioonnee))..  

  CCEEII  6644--1122  --  IImmppiiaannttii  ddii  tteerrrraa  nneeggllii  eeddiiffiiccii  ppeerr  uussoo  rreessiiddeennzziiaallee  ee  tteerrzziiaarriioo  ((pprriimmaa  eeddiizziioonnee))..  

  NNoorrmmee  CCEEII  eedd  UUNNII  ssppeecciiffiiccaammeennttee  cciittaattee  nneellll''eellaabboorraattoo..  

  

IIll  ssiisstteemmaa  èè  ccllaassssiiffiiccaabbiillee,,  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  CCEEII  6644--88,,  ccoommee  ssiisstteemmaa  TTTT..  EEssssoo  èè  aalliimmeennttaattoo  ddaa  uunnaa  

rreettee  ccoonn  nneeuuttrroo  ccoonnnneessssoo  aa  tteerrrraa  ee  ddeevvee  eesssseerree  ccoorrrreeddaattoo  ddii  uunn  pprroopprriioo  iimmppiiaannttoo  ddii  tteerrrraa  sseeppaarraattoo  

ddaall  pprriimmoo..    

LLaa  ffoorrnniittuurraa  EENNEELL  aavvvveerrrràà  iinn  BBTT,,  ll’’iimmppiiaannttoo  èè  aalliimmeennttaattoo  ttrraammiittee  uunnaa  ffoorrnniittuurraa  aallllaa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  

VVnn  ==  338800//222200  VV    llaa    ppootteennzzaa  iinnssttaallllaattaa  èè  PP  ==  1155  kkWW..  

  

II  ccoommppoonneennttii  ssoonnoo  sscceellttii  ccoonnffoorrmmii  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  nnoorrmmee  iinn  mmooddoo  ddaa  

nnoonn  ccaauussaarree  eeffffeettttii  nnoocciivvii  ssuuggllii  aallttrrii  ccoommppoonneennttii  oo  ssuullllaa  rreettee  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee..  

II  ccoommppoonneennttii  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ee  ggllii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ffiissssii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnssttaallllaattii  iinn  mmooddoo  ddaa  

ffaacciilliittaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo,,  iill  ccoonnttrroolllloo,,  ll’’eesseerrcciizziioo  ee  ll’’aacccceessssoo  aallllee  ccoonnnneessssiioonnii..    

II  ddiissppoossiittiivvii  ddii  mmaannoovvrraa  ee  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeevvoonnoo  ppoorrttaarree  ssccrriittttee  oo  aallttrrii  ccoonnttrraasssseeggnnii  cchhee  nnee  

ppeerrmmeettttaannoo  llaa  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee..  

CCiirrccaa  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  vveennggoonnoo  pprreessccrriittttee  llee  sseegguueennttii  qquuoottee  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  

ddaallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccaallppeessttaabbiillee  ((lleeggggee  114455//8899  ““PPrreessccrriizziioonnii  tteeccnniicchhee  nneecceessssaarriiee  aa  ggaarraannttiirree  

ll’’aacccceessssiibbiilliittàà,,  ll’’aaddaattttaabbiilliittàà  ee  llaa  vviissiibbiilliittàà  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  pprriivvaattii  ee  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ppuubbbblliiccaa  

ssoovvvveennzziioonnaattaa  ee  aaggeevvoollaattaa,,  aaii  ffiinnii  ddeell  ssuuppeerraammeennttoo  ee  ddeellll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  

aarrcchhiitteettttoonniicchhee””  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii))::  

--  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  112200  ccmm;;  

--  cciittooffoonnoo  112200  ccmm;;  

--  pprreessee  ddii  ccoorrrreennttee  4455--111155  ccmm;;  



--  ccaammppaanneellllii,,  ppuullssaannttii  ddii  ccoommaannddoo,,  iinntteerrrruuttttoorrii  9900  ccmm;;  

--  ccaasssseettttee  ddii  ddeerriivvaazziioonnee    2200  ccmm..  

  

II  ccoonndduuttttoorrii  iimmppiieeggaattii  nneellllaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  ddaallllee  

ccoolloorraazziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  ttaabbeellllaa  CCEEII--UUNNEELL  0000772222--7744  ee  0000771122..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree::  

  bbiiccoolloorree  ggiiaalllloo--vveerrddee  ppeerr  ii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  tteerrrraa,,  pprrootteezziioonnee  eedd  eeqquuiippootteennzziiaalliittàà;;  

  bblluu  cchhiiaarroo  ppeerr  iill  ccoonndduuttttoorree  ddii  nneeuuttrroo;;  

  ccoolloorrii  sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  ppeerr  ii  ccoolloorrii  ddiissttiinnttiivvii  ddeeii  ccaavvii  ((nneerroo,,  ggrriiggiioo  cceenneerree  ee  mmaarrrroonnee))..  

  

II  ccaavvii  uuttiilliizzzzaattii  nneeii  ssiisstteemmii  ddii  pprriimmaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  vveerrssoo  

tteerrrraa  ee  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  445500//775500  VV  ((ccaavvii  ddeessiiggnnaattii  ccooll  ssiimmbboolloo  0077)),,  ssaarraannnnoo  ddeell  

ttiippoo  ccoonn  gguuaaiinnaa  ssaallvvoo  qquueellllii  ppoossaattii  eennttrroo  ttuubbii  pprrootteettttiivvii  oo  ccaannaalliizzzzaazziioonnee..  

PPeerr  cciirrccuuiittii  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  oo  ccoommaannddoo  ii  ccaavvii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  

330000//550000  VV  ((ccaavvii  ddeessiiggnnaattii  ccooll  ssiimmbboolloo  0055))..  QQuueessttii  ssee  ppoossaattii  nneelllloo  sstteessssoo  ttuubboo,,  ccoonnddoottttoo  oo  ccaannaallee  

ccoonn  ccaavvii  pprreevviissttii  aa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  ssuuppeerriioorrii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii  aallllaa  tteennssiioonnee  nnoommiinnaallee  

mmaaggggiioorree..  

II  ccaavvii,,  ii  ttuubbii  pprrootteettttiivvii,,  llee  ppaasssseerreellllee  ee  llee  vvaarriiee  ccaannaalliizzzzaazziioonnii  ddeevvoonnoo  aavveerree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  nnoonn  

pprrooppaaggaazziioonnee  aallllaa  ffiiaammmmaa  rreellaattiivvee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppoossaa..  FFiinnoo  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  ddaall  ppaavviimmeennttoo  

ddii  22,,55  mm,,  ii  ccaavvii  ssaarraannnnoo  pprrootteettttii  ccoonnttrroo  ii  ddaannnneeggggiiaammeennttii  mmeeccccaanniiccii..    

  

LLee  sseezziioonnii  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii  ccaallccoollaattee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  ppootteennzzaa  iimmppeeggnnaattaa  ee  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddeeii  

cciirrccuuiittii  ((aaffffiinncchhéé  llaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee  nnoonn  ssuuppeerrii  iill  44%%  ddeellllaa  tteennssiioonnee  aa  vvuuoottoo))  ssaarraannnnoo  sscceellttee  

ffrraa  qquueellllee  uunniiffiiccaattee..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssuuppeerraattii  ii  vvaalloorrii  ddeellllee  ppoorrttaattee  ddii  ccoorrrreennttee  

aammmmeessssee,,  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  ccoonndduuttttoorrii,,  ddaallllee  ttaabbeellllee  ddii  uunniiffiiccaazziioonnee  CCEEII--UUNNEELL..  CCoommuunnqquuee,,  llee  

sseezziioonnii  mmiinniimmee  aammmmeessssee  ssoonnoo::  

  00..7755  mmmm22  ppeerr  ii  cciirrccuuiittii  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  ee  ccoommaannddoo;;  

  11..55  mmmm22  ppeerr  iilllluummiinnaazziioonnee  ddii  bbaassee,,  ddeerriivvaazziioonnii  ppeerr  pprreessee  aa  ssppiinnaa  ee  ppeerr  aallttrrii  aappppaarreecccchhii  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  ee  ppeerr  aappppaarreecccchhii  ccoonn  ppootteennzzaa  22..22  kkWW;;  

  22..55  mmmm22  ppeerr  ddeerriivvaazziioonnee  ccoonn  oo  sseennzzaa  pprreessee  aa  ssppiinnaa  ppeerr  uuttiilliizzzzaattoorrii  ccoonn  22..22  kkWW  <<  PP    33..66  kkWW;;  

  44  mmmm22  ppeerr  mmoonnttaannttii  ssiinnggoollii  ee  lliinneeee  aalliimmeennttaannttii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ccoonn  ppootteennzzaa  nnoommiinnaallee  

ssuuppeerriioorree  aa  33..66  kkWW..    

II  ccoommaannddii  ggeenneerraallii  ee  ppaarrzziiaallii  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  ee  llee  rreellaattiivvee  pprrootteezziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoossttii  ee  

ccoonnffoorrmmaattii  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  eesssseerree  aaggiibbiillii  aall  ppuubbbblliiccoo..  LLaa  lliinneeaa  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ddeevvee  ffaarree  ccaappoo  

aadd  uunn  aammbbiieennttee  nnoonn  aacccceessssiibbiillee  aall  ppuubbbblliiccoo  oo  aadd  uunn  aarrmmaaddiioo  cchhiiuussoo  aa  cchhiiaavvee..  

  

LLee  lliinneeee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ssoonnoo  pprrootteettttee  ccoonn  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ddii  sseezziioonnaammeennttoo,,  ccoommaannddoo,,  

pprrootteezziioonnee  ddeeii  cciirrccuuiittii  ccoonnttrroo  llee  ssoovvrraaccoorrrreennttii,,  ii  ccoorrttoocciirrccuuiittii,,  ee  llaa  pprrootteezziioonnee  ddiiffffeerreennzziiaallee..  ÈÈ  

pprreevviissttaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  uunn  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  ggeenneerraallee,,  uubbiiccaattoo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  ppuunnttoo  ddii  

ccoonnsseeggnnaa  EEnneell..  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  qquuaaddrroo  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnffoorrmmee  aallllaa  nnoorrmmaa  CCEEII  1177//1133,,  ssii  

ttrraattttaa  ddii  uunn  qquuaaddrroo  ddii  ttiippoo  mmoodduullaarree,,  mmoonnttaabbiillee  ssppoorrggeennttee,,  iinn  llaammiieerraa,,  ccoonn  tteellaaiioo  ccoommppoossttoo  ddaa  

ssuuppppoorrttii  iinn  ppoolliiccaarrbboonnaattoo  ee  gguuiiddee  DDIINN  iinn  llaammiieerraa  zziinnccoo--ppaassssiivvaattaa,,  ccoonn  ppaannnneelllloo  ffrroonnttaallee  ee  

mmuunniittoo  ddii  ssppoorrtteelllloo  cchhiiuussoo  aa  cchhiiaavvee  ((ccoonn  llaa  sstteessssaa  ddaattaa  iinn  ccoonnsseeggnnaa  aa  ppeerrssoonnaallee  aaddddeessttrraattoo  iinn  

aaccccoorrddoo  aallllaa  nnoorrmmaa  CCEEII  6644--88//22  aarrtt..  2299..11)),,  ggrraaddoo  ddii  pprrootteezziioonnee  aallmmeennoo  IIPP3300..  

IIll  ppootteerree  ddii  ccoorrttoocciirrccuuiittoo  ddeeggllii  iinntteerrrruuttttoorrii  iinnssttaallllaattii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeeii  mmiissuurraattoorrii  ddii  eenneerrggiiaa  ddeevvee  

eesssseerree  aallmmeennoo  ppaarrii  aa  qquueelllloo  ddeell  lliimmiittaattoorree  ddeell  ddiissttrriibbuuttoorree  ddii  eenneerrggiiaa  ((ssii  èè  pprreevviissttoo::  1100  kkAA  ppeerr  

ll’’iinntteerrrruuttttoorree  ggeenneerraallee,,  66  kkAA  ppeerr  ii  cciirrccuuiittii  sseeccoonnddaarrii  ee  44..55  kkAA  ppeerr  ggllii  aallttrrii))..    



LLaa  ddoottaazziioonnee  ddii  cciiaassccuunn  qquuaaddrroo  èè  rriippoorrttaattaa  nneellll’’aalllleeggaattoo  ““sscchheemmaa  ddeeii  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii””  eedd  

aannddrraannnnoo,,  ccoommuunnqquuee,,  rriissppeettttaattee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  ccoonntteennuuttee  nneeggllii  sscchheemmii  uunniiffiillaarrii  ddeeii  

qquuaaddrrii,,  rriippoorrttaattii  nneell  cciittaattoo  aalllleeggaattoo..  

  

LLoo  sscchheemmaa  ddeeii  cciirrccuuiittii  èè  ddeell  ttiippoo  rraaddiiaallee..  PPeerr  rraaggiioonnii  llooggiissttiicchhee  ee  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  sseerrvviizziioo  ppiiùù  

aaffffiiddaabbiillee  ssii  èè  pprreevviissttoo  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ooppppoorrttuunnii  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii  ddii  sseettttoorree..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee  ddeeii  qquuaaddrrii  ddii  sseettttoorree  ssoonnoo  aannaalloogghhee  aa  qquueellllee  ddeessccrriittttee  ppeerr  iill  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee..    

LLaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssaarràà  ddeell  ttiippoo  ssoottttoo  ttrraacccciiaa,,  ppeerr  llaa  ppaarrttee  rreellaattiivvaa  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ppoossttii  nneellllaa  ppaarrttee  

iinnffeerriioorree  ddeellllaa  ppiiaazzzzeettttaa,,  eedd  aavvvveerrrràà  uuttiilliizzzzaannddoo  ttuubbii  pprrootteettttiivvii  iinn  mmaatteerriiaallee  iissoollaannttee,,  ddeell  ttiippoo  

fflleessssiibbiillee  oo  rriiggiiddoo,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  ccaassii  ssppeecciiffiiccii  ddii  uuttiilliizzzzoo..  PPeerr  llaa  sseezziioonnee  ooccccuuppaattaa  ddaaii  ccaavvii  nneeii  

ccaannaallii  ee  ppeerr  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeeii  ttuubbii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  sseezziioonnee  eedd  aall  nnuummeerroo  ddeeii  ccaavvii  ddeevvee  eesssseerree  

vveerriiffiiccaattoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllee  nnoorrmmee  CCEEII  2233--3311,,  2233--3322  aarrtttt..  11..33..0011,,  22..22..0022,,  11..33..0011  ee  CCEEII  6644--88  aarrtttt..  

552222..88..11..11..    

SSii  pprreessccrriivvee,,  ccoommuunnqquuee,,  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ttuubbii  ccoonn  sseezziioonnee  mmiinniimmaa  ddii  2255  mmmm22  ((3322  mmmm22  ppeerr  

ccoonndduuttttuurree  ddaa  1100  mmmm22  ))..  SSii  pprreessccrriivvee,,  aallttrreessìì,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  ttuubboo  fflleessssiibbiillee  ddiissttiinnttoo  ppeerr  cciiaassccuunn  

cciirrccuuiittoo  ddeellllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee..  

LLee  ccoonnnneessssiioonnii  ssaarraannnnoo  eesseegguuiittee  ccoonn  aappppoossiittii  mmoorrsseettttii,,  ccoonn  oo  sseennzzaa  vviittee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

aacccceessssiibbiillii  ppeerr  mmaannuutteennzziioonnee,,  iissppeezziioonnee  ee  pprroovvee  ee  ssaarraannnnoo  uubbiiccaattee  eennttrroo  ccaasssseettttee  ddii  

ddeerriivvaazziioonnee  ccoonn  ggrraaddoo  ddii  pprrootteezziioonnee  IIPP4411..  LLee  ccoonnnneessssiioonnii  nnoonn  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  aammmmeessssee  eennttrroo  

ttuubbii  pprrootteettttiivvii;;  eennttrroo  ii  ccaannaallii  ssoonnoo  aammmmeessssee  mmaa  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  

aabbbbiiaannoo  iissoollaammeennttoo  ee  rreessiisstteennzzaa  mmeeccccaanniiccaa  eeqquuiivvaalleennttee  aa  qquueellllaa  ddeeii  ccaavvii  ee  ggrraaddoo  ddii  

pprrootteezziioonnee  aallmmeennoo  IIPP4411..  

DDoovvrraannnnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  ooppppoorrttuunnee  ccaasssseettttee  ddii  ddeerriivvaazziioonnee  ((aallmmeennoo  uunnaa  ppeerr  ooggnnii  dduuee  

aammbbiieennttii  aattttiigguuii  sseerrvviittii  ddaall  cciirrccuuiittoo))..  UUttiilliizzzzaannddoo  ccaasssseettttee  ddaa  220000xx115500xx7700,,  ppoossssoonnoo  pprreeddiissppoorrssii  dduuee  

ccoommppaarrttii  sseeppaarraattii  ppeerr  cciirrccuuiittii  eenneerrggiiaa  ee  sseeggnnaallaazziioonnii,,  ee  ppoossssoonnoo  aatttteessttaarrssii  ffiinnoo  aa  1100  ttuubbii    2255..  

PPeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  iinn  ttuubboo  pprrootteettttiivvoo  iissoollaannttee  ssii  uuttiilliizzzzeerràà  ccaavvoo  uunniippoollaarree  iissoollaattoo  iinn  PPVVCC  nnoonn  

pprrooppaaggaannttee  ll’’iinncceennddiioo  ((ttiippoo  NN0077VV--KK  nnoorrmmaa  CCEEII  2200--2200,,  2200--2222))  ccoonn  llee  sseegguueennttii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

--  tteennssiioonnee  ddii  pprroovvaa  iinn  cc..aa..  22550000  VV;;  

--  tteennssiioonnee  UU00//UU  ==  445500//775500  VV;;  

--  iissoollaammeennttoo  iinn  PPVVCC  ssppeecciiaallee  aa  ddooppppiioo  ssttrraattoo;;  

--  tteennssiioonnee  ddii  eesseerrcciizziioo  222200  VV;;  

--  tteemmppeerraattuurraa  aammbbiieennttee  3300  °°CC;;  

--  tteemmppeerraattuurraa  aammmmiissssiibbiillee  7700  °°CC;;  

--  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoorrttoo  cciirrccuuiittoo  mmaaxx  116600  °°CC..  

PPeerr  ppoossaa  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ee  ppeerr  ccaavvii  iinntteerrrraattii  ssii  uuttiilliizzzzeerràà  ccaavvoo  iissoollaattoo  iinn  ggoommmmaa  ddii  qquuaalliittàà  

GG77,,  ccoonn  gguuaaiinnaa  iinn  ppvvcc  ((ccaavvoo  ccaavvoo  FFGG77RR  00..66//11  kkVV))..  II  ccaavvii  ddiirreettttaammeennttee  iinntteerrrraattii,,  oo  ppoossaattii  iinn  ttuubboo  

pprrootteettttiivvoo  nnoonn  iiddoonneeoo  aa  pprrootteeggggeerrllii  mmeeccccaanniiccaammeennttee  ((aadd  eesseemmppiioo  ttuubboo  mmeettaalllliiccoo  ee//oo  

ccoonnddoottttoo  oo  ccuunniiccoolloo  iinn  ccaallcceessttrruuzzzzoo)),,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprrootteettttii  ccoonn  llaassttrraa  oo  tteeggoolloo  eedd  iinntteerrrraattii  aallllaa  

pprrooffoonnddiittàà  ddii  aallmmeennoo  00..55  mm..  LLee  ttuubbaazziioonnii  ffaarraannnnoo  ccaappoo  aa  ppoozzzzeettttii  ddii  iissppeezziioonnee  eedd  iinnffiillaaggggiioo  ccoonn  

ffoonnddoo  ppeerrddeennttee  ee  ddiimmeennssiioonnii  aallmmeennoo  4400xx4400xx6600  ccmm..  TTaallii  ppoozzzzeettttii,,  ssppeecciiee  nneellllee  aarreeee  ccaarrrraabbiillii,,  

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ddoottaattii  ddii  rroobbuussttii  cchhiiuussiinnii..  

LLaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee  iinn  qquuaallssiiaassii  ppuunnttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  qquuaannddoo  ssoonnoo  iinnsseerriittii  ttuuttttii  ggllii  aappppaarreecccchhii  

cchhee  ppoossssoonnoo  ffuunnzziioonnaarree  ssiimmuullttaanneeaammeennttee,,  nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  iill  44%%  ddeellllaa  tteennssiioonnee  mmiissuurraattaa  aall  

ppuunnttoo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  uuttiilliizzzzaattoorree..  

PPeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeellllee  ccoonndduuttttuurree  ddaaii  ssoovvrraaccccaarriicchhii  ee  ddaallllee  ccoorrrreennttii  ddii  ccoorrttoo  cciirrccuuiittoo  vveerrrraannnnoo  

aaddooppeerraattii  iinntteerrrruuttttoorrii  aauuttoommaattiiccii  mmaaggnneettootteerrmmiiccii  llee  ccuuii  ccaarraatttteerriissttiicchhee  vvaannnnoo  rriilleevvaattee  ddaaggllii  

sscchheemmii  uunniiffiillaarrii  ddeeii  qquuaaddrrii..  



  

CCRRIITTEERRII  DDII  PPRROOGGEETTTTOO  DDEELLLLEE  LLIINNEEEE    

CCRRIITTEERRIIOO  TTEERRMMIICCOO  

LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ssoovvrraaccccaarriicchhii  ee  ddaaii  ccoorrttoo  cciirrccuuiittii  ddeellllee  ccoonndduuttttuurree  èè,,  ppeerr  ggllii  iimmppiiaannttii  

uuttiilliizzzzaattoorrii  iinn  bbaassssaa  tteennssiioonnee,,  eesssseennzziiaallmmeennttee  uunn  pprroobblleemmaa  tteerrmmiiccoo::  ssii  ddeevvoonnoo  lliimmiittaarree  llee  ccoorrrreennttii  

iinn  mmooddoo  ttaallee  cchhee  iill  ccoonndduuttttoorree  nnoonn  rraaggggiiuunnggaa  ppeerr  eeffffeettttoo  JJoouullee,,  tteemmppeerraattuurree  eelleevvaattee  ttaallii  ddaa  

ccoommpprroommeetttteerree  ll’’iinntteeggrriittàà  ee  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’iissoollaannttee..  SSii  ddeevvoonnoo  ddiissttiinngguueerree  ttrree  ccaassii  ccuuii  

ccoorrrriissppoonnddoonnoo  ttrree  ddiivveerrssee  tteemmppeerraattuurree  aammmmiissssiibbiillii::  iill  rreeggiimmee  ppeerrmmaanneennttee,,  iill  ssoovvrraaccccaarriiccoo,,  eedd  iill  

ccoorrttoo  cciirrccuuiittoo::  

  iill  rreeggiimmee  ppeerrmmaanneennttee  ddàà  lluuooggoo  aa  tteemmppeerraattuurree  cchhee  llaa  ccoonndduuttttuurraa  ddeevvee  ppootteerr  ssooppppoorrttaarree  ppeerr  

tteemmppii  iinnddeeffiinniittii;;  

  iill  ssoovvrraaccccaarriiccoo  ddàà  lluuooggoo  aa  tteemmppeerraattuurree  cchhee  ppoorrtteerreebbbbeerroo  aall  rraappiiddoo  ddeetteerriioorraammeennttoo  ddeell  ccaavvoo  

ssee  nnoonn  vveenniisssseerroo  iinntteerrrroottttee  tteemmppeessttiivvaammeennttee;;  

  iill  ccoorrttoo  cciirrccuuiittoo  vvaa  iinntteerrrroottttoo  tteemmppeessttiivvaammeennttee  nneellll’’oorrddiinnee  ddii  qquuaallcchhee  cceenntteessiimmoo  ddii  sseeccoonnddoo..  

  PPeerrttaannttoo  ddeeffiinneennddoo  IIzz  llaa  ppoorrttaattaa  mmaassssiimmaa  ddeell  ccaavvoo  iinn  rreeggiimmee  ppeerrmmaanneennttee,,  IIbb  llaa  ccoorrrreennttee  ddii  

iimmppiieeggoo  ddeell  ccaavvoo  eedd  IInn  llaa  ccoorrrreennttee  nnoommiinnaallee  ddeellll’’iinntteerrrruuttttoorree  aauuttoommaattiiccoo  mmaaggnneettootteerrmmiiccoo  

ddeellllaa  lliinneeaa  ddaa  pprrootteeggggeerree,,  ppeerr  ootttteenneerree  llaa  pprrootteezziioonnee  ddaall  ssoovvrraaccccaarriiccoo  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  ssii  

vveerriiffiicchhii  llaa  ccoonnddiizziioonnee::    

IIbb    IInn    IIzz  ..  

GGllii  iinntteerrrruuttttoorrii  aauuttoommaattiiccii  ddaa  iinnssttaallllaarree  oollttrree  aa  ssooddddiissffaarree  llaa  pprreecceeddeennttee  rreellaazziioonnee  ddeevvoonnoo  aavveerree  

uunnaa  ccoorrrreennttee  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  mmiinnoorree  oo  uugguuaallee  aa  11,,4455  vvoollttee  llaa  ppoorrttaattaa  ddeell  ccaavvoo::  IIff    11..4455  **  IIzz  ,,  

qquueessttaa  rreellaazziioonnee  èè  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ssooddddiissffaattttaa  ssee  ssii  uuttiilliizzzzaannoo  iinntteerrrruuttttoorrii  aauuttoommaattiiccii  ccoonnffoorrmmii  

aallllee  nnoorrmmee  CCEEII  2233--33..  

LLee  ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ppeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddaall  ccoorrttoo  cciirrccuuiittoo  ssoonnoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee::  

  ll’’iinntteerrrruuttttoorree  aauuttoommaattiiccoo  ddeevvee  eesssseerree  iinnssttaallllaattoo  aallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  ccoonndduuttttuurraa  ddaa  pprrootteeggggeerree  ccoonn  

uunnaa  ttoolllleerraannzzaa  ddii  33  mm  ddaall  ppuunnttoo  ddii  oorriiggiinnee;;  

  ll’’aappppaarreecccchhiioo  nnoonn  ddeevvee  aavveerree  ccoorrrreennttee  nnoommiinnaallee  iinnffeerriioorree  aallllaa  ccoorrrreennttee  ddii  iimmppiieeggoo;;  

  ll’’iinntteerrrruuttttoorree  ddeevvee  aavveerree  ppootteerree  ddii  iinntteerrrruuzziioonnee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aallllaa  ccoorrrreennttee  pprreessuunnttaa  ddii  ccoorrttoo  

cciirrccuuiittoo  nneell  ppuunnttoo  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee;;  

  ll’’iinntteerrrruuttttoorree  ddeevvee  iinntteerrvveenniirree,,  nneell  ccaassoo  ddii  cc..cc..  cchhee  ssii  vveerriiffiicchhii  iinn  qquuaallssiiaassii  ppuunnttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  

pprrootteettttaa,,  oovvvveerroo  ppeerr  iill  mmiinniimmoo  vvaalloorree  ddii  ccoorrrreennttee  ddii  cc..cc..  cchhee  ssii  ppuuòò  aavveerree  nneellllaa  lliinneeaa,,  ccoonn  llaa  

tteemmppeessttiivviittàà  nneecceessssaarriiaa  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeellll’’iissoollaannttee..  

  IInn  pprraattiiccaa,,  nneell  ccaassoo  ddii  lliinneeee  iinn  ccaavvoo,,  qquuaannttoo  ssppeecciiffiiccaattoo  nneellll’’uullttiimmoo  ppuunnttoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  nnoonn  ffaarr  

ssuuppeerraarree  aallll’’iissoollaannttee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  mmaassssiimmaa  ddii  cc..cc..  lliimmiittaannddoo  ll’’eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccaa  ppaassssaannttee  

aattttrraavveerrssoo  llaa  pprrootteezziioonnee  aa  vvaalloorrii  ttoolllleerraabbiillii  ddaa  ccaavvoo..  OOccccoorrrree  qquuiinnddii  rriissppeettttaarree  llaa  sseegguueennttee  

rreellaazziioonnee::  

  ((00,,  ttii))  
  ii22((tt))  ddtt    KK22  SS22  

ddoovvee  ::  

KK  èè  uunnaa  ccoossttaannttee  ssttaabbiilliittaa  ddaallllee  nnoorrmmee  iinn  bbaassee  aall  ttiippoo  ddeellll’’iissoollaannttee  ddeell  ccaavvoo;;  

SS  èè  llaa  sseezziioonnee  ddeell  ccaavvoo;;  

ttii  èè  iill  tteemmppoo  ddii  iinntteerrvveennttoo..  

  

CCRRIITTEERRIIOO  EELLEETTTTRRIICCOO  

IInn  qquueessttoo  mmooddoo  iill  ccaallccoolloo  ddeellllee  sseezziioonnii  èè  eeffffeettttuuaattoo  iimmppoonneennddoo  cchhee  llaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee  

lluunnggoo  llaa  lliinneeaa  nnoonn  ssuuppeerrii  vvaalloorrii  pprreeffiissssaattii..  FFaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  nnoorrmmee  CCEEII  1111--11,,  1111--1111,,  6644--33,,  

cchhee  ssttaabbiilliissccoonnoo  iill  mmaassssiimmoo  vvaalloorree  ddii  cc..dd..tt..  ddaall  ppuunnttoo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ddeellll’’eenneerrggiiaa  ddaa  ppaarrttee  



ddeellll’’eennttee  eerrooggaattoorree  aaii  ssiinnggoollii  uuttiilliizzzzaattoorrii  èè  ddeell  44%%..  LLee  cc..dd..tt..  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattee  ppeerr  ccoorrrreennttii  ppaarrii  aallllee  

ccoorrrreennttii  ddii  iimmppiieeggoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  ffaarràà  iinn  mmooddoo  cchhee  llaa  cc..dd..tt..  nnoonn  ssuuppeerrii  ii  sseegguueennttii  vvaalloorrii  

ppeerrcceennttuuaallii  rriippaarrttiittii  lluunnggoo  llaa  lliinneeaa::  

--  ffrraa  ppuunnttoo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ee  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee::  11%%;;  

--  ffrraa  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ee  qquuaaddrroo  ddii  zzoonnaa::  11%%;;  

--  ffrraa  qquuaaddrroo  eedd  uuttiilliizzzzaattoorree::  22%%..  

LLaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee  èè  ssttaattaa  vveerriiffiiccaattaa  ccoonn  llaa  rreellaazziioonnee::  

VV  ==  kk  **  LL  **  IIbb  

VV  %%  ==  ((VV  //  VVnn))  **  110000  

  

ddoovvee::  

  kk  èè  rriiccaavvaattoo  ddaa  ooppppoorrttuunnee  ttaabbeellllee  iinn  bbaassee  aallllaa  sseezziioonnee  ddeell  ccaavvoo,,  aall  ttiippoo  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  eedd  

aall  ffaattttoorree  ddii  ppootteennzzaa;;  

  LL  èè  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  lliinneeaa;;  

  IIbb    llaa  ccoorrrreennttee  ddii  iimmppiieeggoo..  

  

DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  LLIINNEEEE  

LLaa  ttaabbeellllaa  rriiaassssuunnttiivvaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  cciiaassccuunnoo  ddeeii  qquuaaddrrii  rriippoorrttaa  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  

ccaarriicchhii  ccoonn  ii  rreellaattiivvii  ccooeeffffiicciieennttii  ddii  ccoonntteemmppoorraanneeiittàà  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  aaddoottttaattii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree::  iill  

ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeellllee  lliinneeee  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ccrriitteerriioo  tteerrmmiiccoo  ee  vveerriiffiiccaannddoo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  llaa  ccaadduuttaa  ddii  tteennssiioonnee..  

  

CCAALLCCOOLLOO  DDEEGGLLII  IINNTTEERRRRUUTTTTOORRII    

DDeetteerrmmiinnaattaa  llaa  ccoorrrreennttee  ddii  iimmppiieeggoo  ddii  ooggnnii  lliinneeaa  IIbb  ee  sscceellttaa  llaa  sseezziioonnee  SS  ddeell  ccoonndduuttttoorree  ddaa  

uuttiilliizzzzaarree  ssii  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  mmaassssiimmaa  ccoorrrreennttee  IIzz  cchhee  iill  ccaavvoo  ppuuòò  ssooppppoorrttaarree,,  ll’’iinntteerrrruuttttoorree  aa  

pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  lliinneeaa  ddeevvee  ssooddddiissffaarree  llee  sseegguueennttii  rreellaazziioonnii::  

IIbb    IInn    IIzz  

IIff    11..4455  **  IIzz  

II  rriissuullttaattii  ddeeii  ccaallccoollii  ppeerr  iill  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeeggllii  iinntteerrrruuttttoorrii  ddeell  qquuaaddrroo  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  

nneellll’’aalllleeggaattoo  sscchheemmii  ddeell  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii..  

  

CCRRIITTEERRII  DDII  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE  

PPeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  ssuuffffiicciieennttee  ee  rraazziioonnaallee  iilllluummiinnaammeennttoo  ooccccoorrrree  eesseegguuiirree  ddeeii  ccaallccoollii  

iilllluummiinnootteeccnniiccii  oonnddee  sscceegglliieerree  rraazziioonnaallmmeennttee  iill  ttiippoo,,  llaa  ppootteennzzaa,,  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  

aappppaarreecccchhii  iilllluummiinnaattii..  

PPeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  nnuummeerroo,,  llaa  ppootteennzzaa,,  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllee  llaammppaaddee,,  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  nneell  

sseegguueennttee  mmooddoo::  

  ssii  èè  ffiissssaattoo  ll’’iilllluummiinnaammeennttoo  mmeeddiioo  ddeessiiddeerraattoo  iinn  bbaassee  aallllee  ttaabbeellllee  UUNNII  UU2299..0000..000088..00;;  

  ssii  èè  rriiccaavvaattoo  ll’’iinnddiiccee  ddeell  llooccaallee  iinn  bbaassee  aallllaa  lluunngghheezzzzaa,,  llaarrgghheezzzzaa,,  aalltteezzzzaa::  KK  ==  ((aa  **  bb))  //  [[hh  **  

((aa++bb))]];;  

  sscceellttoo  iill  ttiippoo  ddii  aappppaarreecccchhiioo  ,,  nnoottoo  iill  ccoolloorree  ddii  ppaarreettii  ee  ssooffffiittttoo,,  ssii  rriiccaavvaa  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  

uuttiilliizzzzaazziioonnee  CCuu;;  

  ssii  èè  ssttaabbiilliittoo  iill  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  CCmm;;  

  ssii  èè  ssttuuddiiaattoo  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ppiiùù  ooppppoorrttuunnaa  ddeellllee  llaammppaaddee,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  iill  nnuummeerroo  ddii  ffiillee  eedd  iill  

nnuummeerroo  ddii  llaammppaaddee  ppeerr  ffiillaa,,  ggaarraanntteennddoo  iill  fflluussssoo  lluummiinnoossoo  cchhee  ooggnnii  llaammppaaddaa  ddeevvee  eemmeetttteerree  

ppeerr  ootttteenneerree  ll’’iilllluummiinnaammeennttoo  ddeessiiddeerraattoo  LL  ==  EEmm  **  SSLL  //  uu  **  mm  ..  



  

TTOONNAALLIITTÀÀ  DDII  CCOOLLOORREE..  

IIll  ccoolloorree  ddeellllaa  lluuccee  ((ttoonnaalliittàà  ddii  ccoolloorree))  ssii  qquuaannttiiffiiccaa  ccoonn  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoolloorree..  LLee  llaammppaaddee  

ppeerr  iinntteerrnnii  ssoonnoo  ssuuddddiivviissee  iinn  ttrree  ggrruuppppii,,  sseeccoonnddoo  llaa  lloorroo  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoolloorree,,  iill  ccoolloorree  ddeellllaa  

lluuccee  ssii  ssppoossttaa  ddaallllaa  ttoonnaalliittàà  ccaallddaa  ((rroossssaa))  aa  qquueellllaa  ffrreeddddaa  ((bblluu))::  

  ggrruuppppoo  WW::  lluuccee  bbiiaannccoo--ccaallddaa,,  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoolloorree  <<  33330000  KK;;  

  ggrruuppppoo  II::  lluuccee  bbiiaannccoo--nneeuuttrraa,,  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoolloorree  ttrraa  33330000  ee  55330000  KK;;  

  ggrruuppppoo  CC::  lluuccee  bbiiaannccoo--ffrreeddddaa,,  tteemmppeerraattuurraa  ddii  ccoolloorree  >>  55330000  KK..  

  

RREESSAA  DDEELL  CCOOLLOORREE..  

IInnddiiccaa  ll’’aattttiittuuddiinnee  ddii  uunnaa  ssoorrggeennttee  lluummiinnoossaa  aa  rreennddeerree  ii  ccoolloorrii  ddeeggllii  ooggggeettttii  iilllluummiinnaattii  sseennzzaa  

aalltteerraazziioonnii  ee  ssii  eesspprriimmee  ccoonn  uunn  nnuummeerroo  ddaa  00  aa  110000,,  ddeettttoo  iinnddiiccee  ddii  rreessaa  ccrroommaattiiccaa  RRaa..  QQuuaannttoo  

mmaaggggiioorree  èè  ll’’iinnddiiccee  RRaa  ddii  uunnaa  llaammppaaddaa  ttaannttoo  ppiiùù  llaa  llaammppaaddaa  ppeerrmmeettttee  ddii  aapppprreezzzzaarree  ii  ccoolloorrii..  

IInn  bbaassee  aall  vvaalloorree  ddeellll’’iinnddiiccee  ddii  rreessaa  ccrroommaattiiccaa,,  llee  llaammppaaddee  ssii  ssuuddddiivviiddoonnoo  iinn  cciinnqquuee  ggrruuppppii..  

  

GGrruuppppoo  ddii  rreessaa  ddeell  ccoolloorree  IInnddiiccee  ddii  rreessaa  ccrroommaattiiccaa  ((RRaa))  

11AA  9900  <<  RRaa      110000  

11BB  8800  <<  RRaa      9900  

22  6600  <<  RRaa      8800  

33  440000  <<  RRaa      6600  

44  2200  <<  RRaa      4400  

  

II  ccaallccoollii  iilllluummiinnootteeccnniiccii  ssoonnoo  ssttaattii  eesseegguuiittii  aassssuummeennddoo  uunn  iilllluummiinnaammeennttoo  mmeeddiioo  ddii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeell  

ttiippoo  ddii  llooccaallii..  IIll  nnuummeerroo  ((NN))  ddii  llaammppaaddee  ddaa  iinnssttaallllaarree  nneeii  vvaarrii  aammbbiieennttii  èè  ssttaattoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  

sseegguueennddoo  iill  mmeettooddoo  ddeell  fflluussssoo  ttoottaallee  eedd  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  ffoorrmmuullaa::  

NN  ==  ((EE  xx  aa  xx  bb))  //  ((  xx  UU  xx  MM))  

EEsssseennddoo::  

EE  ll’’iilllluummiinnaammeennttoo  mmeeddiioo  iinn  eesseerrcciizziioo  ((llxx));;  

aa  lluunngghheezzzzaa  ee  bb  llaarrgghheezzzzaa  ddeell  llooccaallee  ((mm));;  

  fflluussssoo  lluummiinnoossoo  ddii  cciiaassccuunnaa  llaammppaaddaa  ((llmm));;  

MM  ffaattttoorree  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  eedd  UU  ffaattttoorree  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee..  

SSii  èè  sscceellttoo  ddii  aaddoottttaarree  llaammppaaddee  fflluuoorreesscceennttii  lliinneeaarrii  cchhee  ssoonnoo  ddaa  pprreeffeerriirree,,  aanncchhee  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  rriiddoottttee  ddeeii  ssiinnggoollii  aammbbiieennttii,,  ppeerr  llaa  lloorroo  eeffffiicciieennzzaa  lluummiinnoossaa,,  ppeerr  

llaa  mmaaggggiioorree  uunniiffoorrmmiittàà  ddii  iilllluummiinnaammeennttoo  ee  ppeerr  ll’’aacccceennssiioonnee  iimmmmeeddiiaattaa..  SSii  èè  ooppttaattoo  ppeerr  iill  

mmoonnttaaggggiioo  aa  ssoossppeennssiioonnee  aadd  uunn’’aalltteezzzzaa  ddii  22..7755  mm  ddaall  ppiiaannoo  ddii  ccaallppeessttiioo..  SSii  èè  ssuuppppoossttoo,,  iinnoollttrree::  

  lliivveelllloo  ddii  iilllluummiinnaammeennttoo  mmeeddiioo  rriiffeerriittoo  aa  00..8800  mm  ddaall  ppaavviimmeennttoo;;  

  ffaattttoorree  ddii  rriifflleessssiioonnee  ssooffffiittttoo  7700%%,,  ppaarreettii  5500%%,,  ppaavviimmeennttoo  3300%%;;  

  ffaattttoorree  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  rriiccaavvaattoo  iinn  bbaassee  aallll’’iinnddiiccee  ddeell  llooccaallee  ee  ddeell  ffaattttoorree  ddii  rriifflleessssiioonnee;;  

  ffaattttoorree  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  00..88..  

II  rriissuullttaattii  ddeeii  ccaallccoollii  iilllluummiinnootteeccnniiccii  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  nneellll’’aalllleeggaattoo  ““aannaalliissii  ddeeii  ccaarrcchhii  eelleettttrriiccii””  aallllaa  

ccoolloonnnnaa  aappppaarreecccchhii  iilllluummiinnaannttii..  PPeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssii  vveeddaa  ll’’aalllleeggaattoo  ““ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  cciirrccuuiittii  

lluuccee””..  

  



IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA..  

ÈÈ  pprreevviissttaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  aallccuunnee  llaammppaaddee  ccoonn  ggrruuppppoo  aauuttoonnoommoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  cchhee  

ggaarraannttiissccaa  aallmmeennoo  ll’’iilllluummiinnaammeennttoo  mmiinniimmoo  iinn  mmooddoo  ddaa  mmeetttteerree  iinn  eevviiddeennzzaa  llee  uusscciittee  eedd  iill  

ppeerrccoorrssoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerrllee..  PPeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ssii  vveeddaannoo  ggllii  aalllleeggaattii  ppllaanniimmeettrriiccii..  

LL’’iilllluummiinnaammeennttoo  mmeeddiioo  ssaarràà  aallmmeennoo  ddii  55  lluuxx,,  ggllii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattii  ssoonnoo  llaammppaaddee  aadd  

aalliimmeennttaazziioonnee  aauuttoonnoommaa  ccoonn  ppootteennzzaa  ddii  PP  ==  88  kkWW..  

PPeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ee  llaa  ddoottaazziioonnee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  ssii  rriimmaannddaa  aall  ccoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eedd  aaggllii  

eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii..  

  

AAPPPPAARREECCCCHHII  DDII  DDEERRIIVVAAZZIIOONNEE  

PPeerr  iill  ttiippoo  ddii  ssttrruuttttuurraa  iinn  eessaammee,,  nnoonn  eesssseennddoo  pprreevviissttoo  uunn  sseerrvviizziioo  ggrraavvoossoo,,  ccoonn  ffoorrttii  uurrttii  ee  

vviibbrraazziioonnii,,    ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattee  pprreessee  aa  ssppiinnaa  ppeerr  uussoo  ddoommeessttiiccoo  oo  ssiimmiillaarree..  QQuuaannddoo  ggllii  

aappppaarreecccchhii  ssoonnoo  iinnssttaallllaattii  iinn  aammbbiieennttii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssooggggeettttii  aa  sspprruuzzzzii  dd’’aaccqquuaa  èè  

nneecceessssaarriioo  cchhee  aabbbbiiaannoo  uunn  ggrraaddoo  ddii  pprrootteezziioonnee  aallmmeennoo  IIPP4444..  DDaa  uunn’’aannaalliissii  ddeeggllii  uuttiilliizzzzii  pprreevviissttii  

ssii  èè  iippoottiizzzzaattoo  uunn  aassssoorrbbiimmeennttoo  mmeeddiioo  ddii  330000  WW  ppeerr  llee  pprreessee  nnoorrmmaallii  ee  ddii  11550000  WW    ppeerr  llee  pprreessee  

ccoommaannddaattee..      

PPeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ee  llaa  ddoottaazziioonnee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  ssii  rriimmaannddaa  aall  ccoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eedd  aaggllii  

eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii..  

  

CCOOEEFFFFIICCIIEENNTTII  DDII  UUTTIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

PPeerr  ii  cciirrccuuiittii  lluuccee  ssii  pprreevveeddee  uunn  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ppaarrii  aa  11..  

PPeerr  ii  cciirrccuuiittii  pprreessee  ssii  pprreevveeddee  uunn  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ppaarrii  aa  11,,  iippoottiizzzzaannddoo  ppeerròò  uunn  

aassssoorrbbiimmeennttoo  tteeoorriiccoo  mmeeddiioo  ddii  330000  WW  ppeerr  pprreessaa  ee  ddii  11550000  WW  ppeerr  llee  pprreessee  ccoommaannddaattee..  

  

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA 

PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDAAII  CCOONNTTAATTTTII  DDIIRREETTTTII  EEDD  IINNDDIIRREETTTTII..  

LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  ddiirreettttii  vveerrrràà  aassssiiccuurraattaa  ddaallll’’iissoollaammeennttoo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  cchhee  

vveerrrraannnnoo  sscceellttii  ssoolloo  ssee  rriippoorrttaannttii  iill  mmaarrcchhii  IIMMQQ,,  ccaarraatttteerriissttiiccaa  cchhee  nnee  aassssiiccuurraa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  llaa  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellll’’iissoollaammeennttoo  aallllee  rreellaattiivvee  nnoorrmmee..  LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  iinnddiirreettttii  vveerrrràà  

eeffffeettttuuaattaa  mmeeddiiaannttee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ddii  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ccoooorrddiinnaattoo  

ccoonn  llee  pprrootteezziioonnii  eelleettttrriicchhee  iinnssttaallllaattee..  

  

DDIISSPPEERRSSOORRII  NNAATTUURRAALLII  EEDD  AARRTTIIFFIICCIIAALLII..  

SSii  rreeaalliizzzzeerràà  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppoozzzzeettttii  iissppeezziioonnaabbiillii  nneeii  qquuaallii  ssaarraannnnoo  aallllooccaattii  ii  ddiissppeerrssoorrii,,  ccoonn  sseezziioonnee  

aa  ccrrooccee,,  iinn  aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  11..55  mm,,  iinnffiissssii  nneell  tteerrrreennoo  aadd  uunnaa  pprrooffoonnddiittàà  ddii  00..77  

mm  ddaall  ppiiaannoo..  II  vvaarrii  ddiissppeerrssoorrii  ssaarraannnnoo  ttrraa  lloorroo  ccoolllleeggaattii  ccoonn  ccoorrddaa  ddii  rraammee  nnuuddaa  ((sseezziioonnee  3355  

mmmm22,,  77  ffiillii,,  ffiilloo  eelleemmeennttaarree    11..88  mmmm))  cchhee,,  ppoossssiibbiillmmeennttee,,  ssaarràà  ccoolllleeggaattaa  aanncchhee  aaii  ffeerrrrii  

ddeellll’’aarrmmaattuurraa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  iinn  cc..aa..  AAll  ddiissppeerrssoorree  èè  ccoolllleeggaattoo  iill  ccoonndduuttttoorree  ddii  tteerrrraa  ddii  sseezziioonnee  ddii  

1166  mmmm22  iissoollaattoo  iinn  PPVVCC,,  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  ddeevvee  eesssseerree  eesseegguuiittoo  ccoonn  ssaallddaattuurraa  ffoorrttee  oo  

aalllluummiinnootteerrmmiiccaa  ooppppuurree  ccoonn  bbuulllloonnee  ee  ccaappooccoorrddaa  ssttaaggnnaattoo,,  ppeerr  lliimmiittaarree  llaa  ccoorrrroossiioonnee  

llooccaalliizzzzaattaa  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ddii  ccoonnttaattttoo  ddeellllee  ggiiuunnzziioonnii..  IIll  ccoonndduuttttoorree  ddii  tteerrrraa  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  aa  

ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ccoonn  iill  tteerrrreennoo,,  nnoonn  ddeevvee  sseegguuiirree  ppeerrccoorrssii  ttoorrttuuoossii,,  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ssooggggeettttoo  aa  

ppeerrccoorrssii  ttoorrttuuoossii,,  vvaa  pprrootteettttoo,,  aallll’’uusscciittaa  ddaall  ppaavviimmeennttoo,,  ccoonn  ttuubbaazziioonnee  iinn  PPVVCC  ppeerr  aallmmeennoo  00..3300  

mm,,  ggiiuunnggee  aall  ccoolllleettttoorree  pprriinncciippaallee  ddii  tteerrrraa,,  aallllooccaattoo  iinn  ppoossiizziioonnee  aaddeegguuaattaa,,  ppeerr  llee  mmaannoovvrree  

nneecceessssaarriiee  iinn  ccaassoo  ddii  vveerriiffiiccaa,,  nneeii  pprreessssii  ddeell  ddiissppeerrssoorree..  

  



CCOOLLLLEETTTTOORREE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  DDII  TTEERRRRAA..  

LL’’iimmppiiaannttoo  ddii  tteerrrraa  pprreevveeddee  uunn  ccoolllleettttoorree  pprriinncciippaallee  ddii  tteerrrraa..  DDaall  ccoolllleettttoorree  pprriinncciippaallee  ddii  tteerrrraa,,  

ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  ssbbaarrrraa  ddii  aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo  aa  ccaallddoo  oo  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx  oo  iinn  rraammee  ssttaaggnnaattoo  oo  

ccaaddmmiiaattoo,,  ccoonn  mmoorrsseettttii,,  vviittii  ee  bbuulllloonnii  ppeerr  ffiissssaarree  ii  ccaappiiccoorrddaa  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii,,  ssii  ppaarrttee  iill  

ccoonndduuttttoorree  ddii  pprrootteezziioonnee  pprriinncciippaallee  ((sseezziioonnee  1166  mmmm22  iissoollaattoo  iinn  PPVVCC,,  ccoolloorree  ggiiaalllloo--vveerrddee))  eedd  iill  

ccoonndduuttttoorree  eeqquuiippootteennzziiaallee  pprriinncciippaallee  ((sseezziioonnee  1166  mmmm22  iissoollaattoo  iinn  PPVVCC,,  ccoolloorree  ggiiaalllloo--vveerrddee))..  

IIll  ccoonndduuttttoorree  ddii  pprrootteezziioonnee  pprriinncciippaallee,,  rraaggggiiuunnggee,,  qquuaalloorraa  eessiiggeennzzee  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  lloo  

rreennddeesssseerroo  nneecceessssaarriioo,,  iill  ccoolllleettttoorree  sseeccoonnddaarriioo  ddii  tteerrrraa,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  ssbbaarrrraa  ggeenneerraallmmeennttee  

aannaallooggaa  aall  ccoolllleettttoorree  pprriinncciippaallee,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  uubbiiccaattoo  eedd  iinnssttaallllaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  

ssccaattoollaa  iinn  PPVVCC  ccoonn  ggrraaddoo  ddii  pprrootteezziioonnee  IIPP22XX,,  ooppppuurree  aallllooccaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  

ggeenneerraallee..    

IIll  ccoonndduuttttoorree  eeqquuiippootteennzziiaallee  pprriinncciippaallee  ccoolllleeggaa  llee  ttuubbaazziioonnii  mmeettaalllliicchhee  eennttrraannttii  nneellll’’eeddiiffiicciioo  

((aaccqquuaa  ee  ggaass))  aallll’’iimmppiiaannttoo  ddii  tteerrrraa..  

PPeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ddeeii  ccoolllleettttoorrii  ssii  èè  ooppttaattoo  ppeerr  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  aa  bboorrddoo  ddeeii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii  ddii  zzoonnaa  

ee  ddeell  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee..  

  

CCOONNDDUUTTTTOORRII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE..  

II  ccoonndduuttttoorrii  ddii  pprrootteezziioonnee  ((PPEE)),,  iissoollaattii  iinn  PPVVCC  ee  ccoolloorree  ggiiaalllloo--vveerrddee,,  ssii  ppaarrttoonnoo  rraaddiiaallmmeennttee  ddaall  

ccoolllleettttoorree  sseeccoonnddaarriioo  ddii  tteerrrraa  ee  sseegguuaannoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  ffaassee  ddeellll’’iinntteerroo  iimmppiiaannttoo  

eelleettttrriiccoo,,  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ttuuttttii  ggllii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattoorrii  pprreesseennttii..  LLee  sseezziioonnii  ddeell  PPEE  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  mmaaggggiioorrii  oo  uugguuaallii  aa  qquueellllaa  ddeeii  rreellaattiivvii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  ffaassee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  sseezziioonnee  nnoonn  

ddeevvee  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  22..55  mmmm22..  

  

CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII  EEQQUUIIPPOOTTEENNZZIIAALLII  SSEECCOONNDDAARRII..  

SSii  ddeeffiinniissccee  mmaassssaa  uunnaa  ppaarrttee  ccoonndduuttttrriiccee  ddii  uunn  ccoommppoonneennttee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  cchhee  ppuuòò  

eesssseerree  ttooccccaattaa,,  cchhee  nnoonn  èè  iinn  tteennssiioonnee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  oorrddiinnaarriiee  mmaa  cchhee  ppuuòò  aannddaarree  iinn  tteennssiioonnee  iinn  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  gguuaassttoo;;  uunnaa  ppaarrttee  ccoonndduuttttrriiccee  cchhee  ppuuòò  aannddaarree  iinn  tteennssiioonnee  ssoolloo  ppeerrcchhéé  èè  iinn  

ccoonnttaattttoo  ccoonn  uunnaa  mmaassssaa  nnoonn  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  uunnaa  mmaassssaa..  SSii  ddeeffiinniissccee  mmaassssaa  eessttrraanneeaa  uunnaa  

ppaarrttee  ccoonndduuttttrriiccee  nnoonn  ffaacceennttee  ppaarrttee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  iinnttrroodduurrrree  uunn  

ppootteennzziiaallee..  

NNoonn  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  mmaassssee  eessttrraanneeee  qquueeii  ccoorrppii  mmeettaalllliiccii  cchhee  nnoonn  iinnttrroodduuccoonnoo  ppootteennzziiaallii  

ddii  tteerrrraa  nneellll’’aarreeaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ((aadd  eesseemmppiioo  rreettii  iiddrriicchhee  ccoonn  ggiiuunnttii  iissoollaannttii,,  tteellaaii  ee  aannttee  

ddii  ppoorrttee  ee  ffiinneessttrree,,  eecccc..))..  

LLaa  ffuunnzziioonnee  ddeeii  ccoolllleeggaammeennttii  eeqquuiippootteennzziiaallii  sseeccoonnddaarrii  èè  qquueellllaa  ddii  aassssiiccuurraarree  ll’’eeqquuiippootteennzziiaalliittàà  

ddeellllee  mmaassssee  ttrraa  ddii  lloorroo  ee  ddeellllee  mmaassssee  eessttrraanneeee..  AA  ttaallee  ssccooppoo  ooccccoorrrree  ccoolllleeggaarree  ttuuttttee  llee  mmaassssee  

eessttrraanneeee  aadd  uunn  ccoonndduuttttoorree  eeqquuiippootteennzziiaallee,,  ddiissttiinnttoo  ddaall  ccoonndduuttttoorree  ddii  tteerrrraa  ee  ffaacceennttee  ccaappoo    aall  

nnooddoo  ccoolllleettttoorree  ddii  tteerrrraa  ddii  sseezziioonnee  SSeeqq  ==  66  mmmm22..  

NNeeii  llooccaallii  bbaaggnnoo  ee  wwcc  ttuuttttee  llee  mmaassssee  eessttrraanneeee  ssaarraannnnoo  ccoolllleeggaattee  aall  ccoonndduuttttoorree  ddii  pprrootteezziioonnee  

mmeeddiiaannttee  uunn  ccoonndduuttttoorree  eeqquuiippootteennzziiaallee  ssuupppplleemmeennttaarree  ddii  sseezziioonnee  ::  SSeeqq  ==  44  mmmmqq..  

PPeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuueennttii  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  tteerrrraa,,  ssii  vveeddaannoo  ggllii  eellaabboorraattii  

ppllaanniimmeettrriiccii..    

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ssii  mmaannttiieennee  nneell  tteemmppoo  ssoolloo  ssee  lloo  sstteessssoo  èè  ssoottttooppoossttoo  aadd  uunnaa  

mmaannuutteennzziioonnee  ppeerriiooddiiccaa  ggaarraannttiittaa..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ooccccoorrrree  vveerriiffiiccaarree  ii  sseegguueennttii  ccoommppoonneennttii  ccoonn  llee  ppeerriiooddiicciittàà  iinnddiiccaattee::  

  



IInntteerrrruuttttoorrii  ddiiffffeerreennzziiaallii  mmeennssiillee  

IInntteeggrriittàà  ddeeii  ccaavvii  aannnnuuaallee  

IInntteeggrriittàà  ddeeii  ffuussiibbiillii  ddeeii  cciirrccuuiittii  ddii  ccoommaannddoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  qquuiinnddiicciinnaallee  

VVeerriiffiiccaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  llaammppaaddee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  sseemmeessttrraallee  

VVeerriiffiiccaa  ddeeii  ccoolllleeggaammeennttii  eeqquuiippootteennzziiaallii  aa  vviissttaa  sseemmeessttrraallee  

IInntteeggrriittàà  ddeeii  ccoonntteenniittoorrii  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ppeerr  llaa  

pprrootteezziioonnee  ddaaii  ccoonnttaattttii  ddiirreettttii  

sseemmeessttrraallee  

MMiissuurree  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  eedd  iissoollaammeennttoo  aannnnuuaallee  

MMiissuurraa  ddeellllaa  rreessiisstteennzzaa  ddii  tteerrrraa  bbiieennnnaallee  

  

  IImmppiiaannttoo  iiddrriiccoo--ssaanniittaarriioo  

  

LL''iinnsseeddiiaammeennttoo  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  èè  ccoollllooccaattoo  iinn  uunn''aarreeaa  pprriivvaa  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  iiddrriiccaa  ppuubbbblliiccaa  ee  

ffooggnnaattuurraa  ddiinnaammiiccaa;;  ll''aapppprroovviiggggiioonnaammeennttoo  iiddrriiccoo  ppeerr  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ddeessttiinnaattaa  aall  

ccoonnssuummoo  uummaannoo,,  aavvvveerrrràà  mmeeddiiaannttee  ffoorrnniittuurraa  ddii  aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ttrraassppoorrttaattaa  mmeeddiiaannttee  

aauuttoobboottttii  aauuttoorriizzzzaattee,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LL  nn..  228833//6633  ee  DD..PP..RR..  332277//8800..  

LL’’iimmppiiaannttoo  iiddrriiccoo  ssaanniittaarriioo,,  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  lleeggggee  eedd  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree::  

--  NNoorrmmee  UUNNII;;  

--  CCiirrccoollaarree  MMiinn..  LLLL..PPPP..  2277  FFeebbbbrraaiioo  11996655  nn°°  8866//tteerr,,  aarrtt..  6611  ee  6622  

--  CCiirrccoollaarree  nn°°  11776699  ddeell  3300//0044//11996666  ““CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ccoollllaauuddoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  aaccuussttiiccii  

nneellllee  ccoossttrruuzziioonnii  eeddiilliizziiee””;;  

--  DD..PP..RR..  nn°°  11009955  ddeell  33  AAggoossttoo  11996688  

--  LLeeggggee  nn°°    ddeell  2277  MMaaggggiioo  11996688;;  

--  LLeeggggee  nn°°  116666  ddeell  2277  MMaaggggiioo  11997755,,  aarrtt..  1188;;  

--  CCiirrccoollaarree  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaanniittàà  nn°°  3333  ddeell  2277//0044//11997777  ““CCoonnttrroolllloo  ee  SSoorrvveegglliiaannzzaa  ddeellllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  qquuaalliittàà  ddeellll’’aaccqquuaa  ppoottaabbiillee””;;  

--  DD..MM..  ddeellllaa  SSAANNIITTAA’’  nn°°  443333  ddeell  2211//1122//11999900  ““RReeggoollaammeennttoo  rreeccaannttee  ddiissppoossiizziioonnii  tteeccnniicchhee  

ccoonncceerrnneennttii  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddoommeessttiiccoo  ddii  aaccqquuee  ppoottaabbiillii””..  

--  DDMM  2277  MMaarrzzoo  22000088,,  nn..3377  

  

LL’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iiddrriiccoo  ddii  aaccqquuaa  aadd  uussoo  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriioo,,  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  ttrraammiittee  

aadddduuzziioonnee  ddaa  aappppoossiittee  cciisstteerrnnee  iinnssttaallllaattee  nneellll''aappppoossiittoo  ssppaazziioo  ssiittoo  aa  nnoorrdd  ddeellll''iinnsseeddiiaammeennttoo,,  iinn  

uunn''aarreeaa  ddeeddiiccaattaa  aaggllii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  nneeii  pprreessssii  ddeell  rriissttoorraannttee  ee  ddeeii  ccaammppii  ssppoorrttiivvii,,  

ppeerriiooddiiccaammeennttee  rriiffoorrnniittee  ccoonn  aauuttoobboottttii  aauuttoorriizzzzaattee..  LLaa  rreettee  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iiddrriiccoo  ssaarràà  

ddeerriivvaattaa  ccoonn  ttuubbaazziioonnee  iinn  ppoolliieettiilleennee  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà  ((PPEEHHDD))..  LLaa  rreettee  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattaa  mmeeddiiaannttee  

ttuubbaazziioonnii  iinn  ppoolliieettiilleennee  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà  ((PPEEHHDD))  ttiippoo  PPNN  1166  ppeerr  ii  ttrraattttii  iinntteerrrraattii,,  ddaallllaa  ccoonnsseeggnnaa  

ffiinnoo  aall  rruubbiinneettttoo  ddii  iinntteerrcceettttaazziioonnee,,  qquuiinnddii  pprroosseegguuiirràà  ccoonn  ttuubbaazziioonnii  iinn  mmuullttiissttrraattoo,,  ppeerr  ii  

ccoolllleeggaammeennttii  aallllee  uutteennzzee..  IInn  aaccccoorrddoo  aallllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  99118822  llee  ttuubbaazziioonnii  ddeellll’’aaccqquuaa  nneeii  ppeerrccoorrssii  

iinntteerrrraattii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoossaattee  aadd  aallmmeennoo  11  mm  ddii  ddiissttaannzzaa,,  mmiissuurraattoo  ffrraa  llee  ssuuppeerrffiiccii  eesstteerrnnee,,  

rriissppeettttoo  aallllee  ttuubbaazziioonnii  ccoolllleettttrriiccii  ddii  ssccaarriicchhii  ddii  qquuaalluunnqquuee  nnaattuurraa..  LLaa  ggeenneerraattrriiccee  iinnffeerriioorree  ddeellllee  

ttuubbaazziioonnii  dd’’aaccqquuaa  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  aall  ddii  ssoopprraa  ddeell  ppuunnttoo  ppiiùù  aallttoo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  ddii  ssccaarriiccoo..  

LLaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  aaccqquuaa  ccaallddaa  èè  ggaarraannttiittaa  ddaa  bbooiilleerr  eelleettttrriiccii  iinnssttaallllaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  

iiggiieenniiccii..  TTuuttttii  ii  mmaatteerriiaallii  ppeerr  iill  ccoonnvvoogglliiaammeennttoo  ddeellll’’aaccqquuaa,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  ttuubbaazziioonnii,,  

ssaarraannnnoo  ccoonnffoorrmmii  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaanniittàà  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aall  DD..PP..RR..  

0033//0088//11996688  nn°°  11009955..  



IInn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  aattttrraavveerrssaammeennttii  ddii  mmuurrii,,  ppaarreettii  ddiivviissoorriiee  ee  ssoollaaii,,  lloo  ssppaazziioo  aattttoorrnnoo  aallllee  

ttuubbaazziioonnii  ddeevvee  eesssseerree  ssiiggiillllaattoo  ccoonn  llaannaa  mmiinneerraallee  oo  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  iinnccoommbbuussttiibbiillee  ((ccllaassssee  11  ddii  

rreeaazziioonnee  aall  ffuuooccoo))  aattttoo  aadd  iimmppeeddiirree  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllee  ffiiaammmmee  ee  ddeell  ffuummoo  ee  llee  ttuubbaazziioonnii  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoollllooccaattee,,  iinn  ttaallii  aattttrraavveerrssaammeennttii,,  iinn  ccoonnttrroottuubbii  iinn  aacccciiaaiioo..  

PPaarrttiiccoollaarree  ccuurraa  ddoovvrràà  eesssseerree  ppoossttaa  nneell  rriivveessttiimmeennttoo  ccooiibbeennttee  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii..  

IIll  rriivveessttiimmeennttoo  ccooiibbeennttee  ssaarràà  ddeell  ttiippoo  aa  mmaanniiccoottttoo  fflleessssiibbiillee  iinn  ggoommmmaa  ssiinntteettiiccaa  aa  cceelllluullee  cchhiiuussee  

nneeggllii  ssppeessssoorrii  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmee  ddii  LLeeggggee,,  ccoonn  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  rreeaazziioonnee  aall  ffuuooccoo  ccllaassssee  11  ee  

oommoollooggaazziioonnee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeeggllii  IInntteerrnnii..  TTuuttttee  llee  ttuubbaazziioonnii  ddii  aadddduuzziioonnee  ddeellll’’aaccqquuaa  ddoovvrraannnnoo  

eesssseerree  ffoorrnniittee  ddii  cceerrttiiffiiccaattoo  ““ppeerr  aalliimmeennttii””..  II    ttuubbii  iinn  ppoolliieettiilleennee  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà  ddeevvoonnoo  

rriissppoonnddeerree  aallllaa  UUNNII  77661122  ddeell  ttiippoo  PPNN  1166  ((  ppeerr  ii  ttrraattttii  iinntteerrrraattii))  ..  

IInn  ccoonnffoorrmmiittàà  aall  DDMM  2277  MMaarrzzoo  22000088,,  nn..3377,,  ggllii  iimmppiiaannttii  iiddrriiccii  eedd  ii  lloorroo  ccoommppoonneennttii  ddeevvoonnoo  

rriissppoonnddeerree  aallllee  rreeggoollee  ddii  ““bbuuoonnaa  tteeccnniiccaa””::  llee  nnoorrmmee  UUNNII  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  ddii  ““bbuuoonnaa  tteeccnniiccaa””..    

SSii  iinntteennddee  ppeerr  iimmppiiaannttoo  ddii  aadddduuzziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ll''iinnssiieemmee  ddeellllee  aappppaarreecccchhiiaattuurree,,  ccoonnddoottttee  eedd  

aappppaarreecccchhii  eerrooggaattoorrii  cchhee  ttrraassffeerriissccoonnoo  ll''aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ddaa  uunnaa  rreettee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  aaggllii  

aappppaarreecccchhii  eerrooggaattoorrii..  

GGllii  iimmppiiaannttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssii  iinntteennddoonnoo  ffuunnzziioonnaallmmeennttee  ssuuddddiivviissii  ccoommee  sseegguuee::  

aa))  rreettii  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  aaccqquuaa  ffrreeddddaa;;  

bb))  rreettee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ccaallddaa..  

LLaa  rreettee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ddeevvee  rriissppoonnddeerree  aallllee  sseegguueennttii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

--  llee  ddoorrssaallii  ddeevvoonnoo  ppoosssseeddeerree  aallllaa  bbaassee  uunn  oorrggaannoo  ddii  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ((vvaallvvoollaa,,    eecccc..)),,  ccoonn  

oorrggaannoo  ddii  ttaarraattuurraa  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  aa  vvaallllee  ddeellllaa  ccoonnsseeggnnaa..  

--    llee  ttuubbaazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoossaattee  aa  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ppaarreettii  ssuuffffiicciieennttee  aa  ppeerrmmeetttteerree  lloo  

ssmmoonnttaaggggiioo  ee  llaa  ccoorrrreettttaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  rriivveessttiimmeennttii  pprrootteettttiivvii  ee//oo  iissoollaannttii..  

  

LLaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  ddeevvee  ppeerrmmeetttteerree  iill  ccoommpplleettoo  ssvvuuoottaammeennttoo  ee  ll''eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellll''aarriiaa..  

  

LLaa  rreettee  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ccaallddaa  ppeerr  uussoo  ssaanniittaarriioo  ddeevvee  eesssseerree  ddoottaattaa  ddii  ““ccoommppeennssaattoorrii  

ddii  ddiillaattaazziioonnee””  ee  ddii  ““ppuunnttii  ddii  ffiissssaaggggiioo””  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  ffaarr  mmaanntteenneerree  llaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  

vvoolluuttaa;;  

--  llaa  ccoollllooccaazziioonnee  ddeeii  ttuubbii  ddeellll''aaccqquuaa  nnoonn  ddeevvee  aavvvveenniirree  aall  ddii  ssoopprraa  ddii  qquuaaddrrii  ee  

aappppaarreecccchhiiaattuurree  eelleettttrriicchhee  oodd  iinn  ggeenneerree  ddii  mmaatteerriiaallii  cchhee  ppoossssoonnoo  ddiivveenniirree  ppeerriiccoolloossii  ssee  

bbaaggnnaattii  ddaallll''aaccqquuaa..  

  

IInnoollttrree  ii  ttuubbii  ddeellll''aaccqquuaa  ffrreeddddaa  ddeevvoonnoo  ccoorrrreerree  iinn  ppoossiizziioonnee  ssoottttoossttaannttee  ii  ttuubbii  ddeellll''aaccqquuaa  ccaallddaa..  

  

II  ttuubbii  ppoossttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ppaarreettii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriivveessttiittii  ccoonn  mmaatteerriiaallee  iissoollaannttee  ee  ccoommpprriimmiibbiillee,,  

ddeelllloo  ssppeessssoorree  mmiinniimmoo  ddii  11  ccmm;;  

--  llaa  ppoossaa  iinntteerrrraattaa  ddeeii  ttuubbii  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo  ((mmiissuurraattoo  

ttrraa  llee  ssuuppeerrffiiccii  eesstteerrnnee))  ddaallllee  ttuubbaazziioonnii  ddii  ssccaarriiccoo..  

  

LLaa  ggeenneerraattrriiccee  iinnffeerriioorree  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  aall  ddii  ssoopprraa  ddeell  ppuunnttoo  ppiiùù  aallttoo  ddeeii  ttuubbii  ddii  ssccaarriiccoo..  

  

II  ttuubbii  mmeettaalllliiccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprrootteettttii  ddaallll''aazziioonnee  ccoorrrroossiivvaa  ddeell  tteerrrreennoo  ccoonn  aaddeegguuaattii  

rriivveessttiimmeennttii  ((oo  gguuaaiinnee))  ee  ccoonnttrroo  iill  ppeerriiccoolloo  ddii  vveenniirree  ppeerrccoorrssii  ddaa  ccoorrrreennttii  vvaaggaannttii;;  

--  nneellll''aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddii  ssttrruuttttuurree  vveerrttiiccaallii  eedd  oorriizzzzoonnttaallii  ii  ttuubbii  ddeevvoonnoo  ssccoorrrreerree  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  

ccoonnttrroottuubbii  ddii  aacccciiaaiioo,,  ppllaassttiiccaa,,  eecccc..  pprreevveennttiivvaammeennttee  iinnssttaallllaattii,,  aavveennttii  ddiiaammeettrroo  ccaappaaccee  ddii  

ccoonntteenneerree  aanncchhee  ll''eevveennttuuaallee  rriivveessttiimmeennttoo  iissoollaannttee..  



  

IIll  ccoonnttrroottuubboo  ddeevvee  rreessiisstteerree  aadd  eevveennttuuaallii  aazziioonnii  aaggggrreessssiivvee,,  ll''iinntteerrssppaazziioo  rreessttaannttee  ttrraa  ttuubboo  ee  

ccoonnttrroottuubboo  ddeevvee  eesssseerree  rriieemmppiittoo  ccoonn  mmaatteerriiaallee  iinnccoommbbuussttiibbiillee  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  lluunngghheezzzzaa..  

  

IInn  ggeenneerraallee  ssii  ddeevvoonnoo  pprreevveeddeerree  aaddeegguuaattii  ssuuppppoorrttii  ssiiaa  ppeerr  llee  ttuubbaazziioonnii  ssiiaa  ppeerr  ggllii  aappppaarreecccchhii    

qquuaallii  vvaallvvoollee,,  eecccc..,,  eedd  iinnoollttrree,,  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellll''eesstteennssiioonnee  eedd  aannddaammeennttoo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii,,  

ccoommppeennssaattoorrii  ddii  ddiillaattaazziioonnee  tteerrmmiiccaa;;  

--  llee  ccooiibbeennttaazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  ssiiaa  ppeerr  ii  ffeennoommeennii  ddii  ccoonnddeennssaa  ddeeii  ttuubbii  ddii  aaccqquuaa  

ffrreeddddaa,,  ssiiaa  ppeerr  ii  ttuubbii  ddeellll''aaccqquuaa  ccaallddaa  ppeerr  uussoo  ssaanniittaarriioo  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  ddiissppeerrssiioonnee  

tteerrmmiicchhee..  

DDeevvee  eesssseerree  iinnoollttrree  ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  ffeennoommeennii  ddii  ggeelloo  ttrraammiittee  llaa  ccooiibbeennttaazziioonnee  ddii  

ttuuttttee  llee  ttuubbaazziioonnii..  

  

NNeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''iimmppiiaannttoo  ssii  ddeevvoonnoo  iinnoollttrree  ccuurraarree  llee  ddiissttaannzzee  mmiinniimmee  nneellllaa  ppoossaa  ddeeggllii  

aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii  ((vveeddeerree  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  99118822  aappppeennddiiccee  VVee  WW))  ee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ppeerr  

llooccaallii  ddeessttiinnaattii  aa  ddiissaabbiillii  ((lleeggggee  99  ggeennnnaaiioo  11998899,,  nn..  1133  ee  DD..MM..  1144  ggiiuuggnnoo  11998899,,  nn..  223366))..  

NNeeii  llooccaallii  ddaa  bbaaggnnoo  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  llee  pprreessccrriizziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ((ddiissttaannzzee  ddeeggllii  

aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii,,  ddaa  ppaarrttii  ddeellll''iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo))  ccoossìì  ccoommee  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  nnoorrmmaa  CCEEII  6644--88..  

  

AAii  ffiinnii  ddeellllaa  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeell  rruummoorree  ee  ddeellllee  vviibbrraazziioonnii  oollttrree  aa  sscceegglliieerree  

ccoommppoonneennttii  ccoonn  bbaassssii  lliivveellllii  ddii  rruummoorroossiittàà  ((ee  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  aaddeegguuaattee))  iinn  ffaassee  ddii  eesseeccuuzziioonnee  

ssii  ccuurreerràà  ddii  aaddoottttaarree  ccoorrrreettttee  sseezziioonnii  iinntteerrnnee  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  ssuuppeerraarree  llee  vveelloocciittàà  

ddii  ssccoorrrriimmeennttoo  ddeellll''aaccqquuaa  pprreevviissttee,,  lliimmiittaarree  llee  pprreessssiioonnii  ddeeii  fflluuiiddii  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  

ggllii  oorrggaannii  ddii  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo,,  rriidduurrrree  llaa  vveelloocciittàà  ddii  rroottaazziioonnee  ddeeii  mmoottoorrii  ddii  ppoommppee,,  

eecccc..  ((iinn  lliinneeaa  ddii  pprriinncciippiioo  nnoonn  mmaaggggiioorrii  ddii  11..550000  ggiirrii//mmiinnuuttoo))..  

  

IInn  ffaassee  ddii  ppoossaa  ssii  ccuurreerràà  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ddiillaattaazziioonnee,,  ssii  iinnsseerriirraannnnoo  ssuuppppoorrttii  

aannttiivviibbrraannttii  eedd  aammmmoorrttiizzzzaattoorrii  ppeerr  eevviittaarree  llaa  pprrooppaaggaazziioonnee  ddii  vviibbrraazziioonnii,,  ssii  uusseerraannnnoo  iissoollaannttii  

aaccuussttiiccii  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ppaarrttii  ddaa  mmuurraarree..  

  

IIll  DDiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''iimmppiiaannttoo  ddii  aadddduuzziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ooppeerreerràà  ccoommee  

sseegguuee::  

--  nneell  ccoorrssoo  ddeellll''eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  tteemmppii  eedd  aallllee  pprroocceedduurree,,  vveerriiffiicchheerràà  

mmaann  mmaannoo  cchhee  ii  mmaatteerriiaallii  iimmppiieeggaattii  ee  llee  tteeccnniicchhee  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ssiiaannoo  eeffffeettttiivvaammeennttee  qquueellllee  

pprreessccrriittttee,,  eedd  iinnoollttrree,,  ppeerr  llee  ppaarrttii  ddeessttiinnaattee  aa  nnoonn  rreessttaarree  iinn  vviissttaa  oo  cchhee  ppoossssoonnoo  iinnfflluuiirree  

nneeggaattiivvaammeennttee  ssuull  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ffiinnaallee,,  vveerriiffiicchheerràà  cchhee  ll''eesseeccuuzziioonnee  ssiiaa  ccooeerreennttee  ccoonn  

qquueellllaa  ccoonnccoorrddaattaa..  

--  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  vveerriiffiicchheerràà  llee  ggiiuunnzziioonnii  ccoonn  ggllii  aappppaarreecccchhii,,  iill  nnuummeerroo  ee  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ddeeii  

ssuuppppoorrttii,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  ddiillaattaazziioonnee,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttiivviibbrraannttii,,  eecccc..  

--  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll''iinnssttaallllaazziioonnee  vveerriiffiicchheerràà  cchhee  ssiiaannoo  eesseegguuiittee  ddaallll''iinnssttaallllaattoorree  ee  ssoottttoossccrriittttee  iinn  

uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà,,  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  pprreellaavvaaggggiioo,,  ddii  llaavvaaggggiioo  pprroolluunnggaattoo,,  ddii  

ddiissiinnffeezziioonnee  ee  ddii  rriisscciiaaccqquuoo  ffiinnaallee  ccoonn  aaccqquuaa  ppoottaabbiillee..  

DDeettttaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rriippoorrtteerràà  iinnoollttrree  ii  rriissuullttaattii  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  ((pprroovvee  iiddrraauulliicchhee,,  ddii  eerrooggaazziioonnee,,  

lliivveelllloo  ddii  rruummoorree))..  TTuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  pprreeddeettttee  ssaarraannnnoo  ccoonnddoottttee  sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  99118822  

ppuunnttii  2255  ee  2277..  

--  aall  tteerrmmiinnee  iill  DDiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  rraaccccoogglliieerràà  iinn  uunn  ffaasscciiccoolloo  ii  ddooccuummeennttii  pprrooggeettttuuaallii  ppiiùù  

ssiiggnniiffiiccaattiivvii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ssuucccceessssiivvaa  ggeessttiioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ((sscchheemmii  ddeellll''iimmppiiaannttoo,,  ddeettttaaggllii  



ccoossttrruuttttiivvii,,  sscchheeddee  ddii  ccoommppoonneennttii  ccoonn  ddaattii  ddii  ttaarrggaa,,  eecccc..))  nnoonncchhéé  llee  iissttrruuzziioonnii  ppeerr  llaa  

mmaannuutteennzziioonnee  rriillaasscciiaattee  ddaaii  pprroodduuttttoorrii  ddeeii  ssiinnggoollii  ccoommppoonneennttii  ee  ddeellll''iinnssttaallllaattoorree  ((mmooddaalliittàà  

ooppeerraattiivvee  ee  ffrreeqquueennzzaa  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii))..  

--  iinnffiinnee  ll’’iinnssttaallllaattoorree  ccoonnsseeggnneerràà  aall  DDiirreettttoorree  ddeeii  llaavvoorrii  llaa  ddoovvuuttaa  ““DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  

CCoonnffoorrmmiittàà””  ddii  ccuuii  aall  DD..MM..  3377//0088  ccoommpplleettaa  ddeeii  rreellaattiivvii  aalllleeggaattii..  

  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  iill  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii,,  eessssoo  vviieennee  eeffffeettttuuaattoo  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  

ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  mmaassssiimmaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  

AA  qquueessttoo  ssccooppoo  ssii  rriiccoorrrree  aallll’’uunniittàà  ddii  ccaarriiccoo  UUCC,,  ddeeffiinniittaa  ccoommee  iill  vvaalloorree  ccoonnvveennzziioonnaallee  cchhee  ttiieennee  

ccoonnttoo  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  ddii  uunn  ppuunnttoo  ddii  eerrooggaazziioonnee,,  ddeellllee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddiimmeennssiioonnaallii  ee  ffuunnzziioonnaallii  

ee  ddeellllaa  ssuuaa  ffrreeqquueennzzaa  dd’’uussoo..  

IInn  bbaassee  aallll’’AAppppeennddiiccee  FF  ddeellllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  99118822  vveennggoonnoo  ddeeffiinniittii  ii  vvaalloorrii  ddeellll’’UUcc  ppeerr  ii  vvaarrii  

uuttiilliizzzzaattoorrii,,  nneell  ccaassoo  iinn  eessaammee  wwcc  ee  llaavvaabbii..  

DDii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  llaa  ttaabbeellllaa  FF  33..11..  ddeellllaa  cciittaattaa  AAppppeennddiiccee::  

  

UUnnaa  vvoollttaa  ddeetteerrmmiinnaattii  rraammoo  ppeerr  rraammoo  ddeell  cciirrccuuiittoo,,  ggllii  aappppaarreecccchhii  iinnssttaallllaattii  ee  llee  ccoorrrriissppoonnddeennttii  

UUcc,,  ssii  ccoonnssuullttaannoo  llee  ttaabbeellllee  ee  ii  ddiiaaggrraammmmii  ppeerr  rriissaalliirree  aallllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ppoorrttaattaa  mmaassssiimmaa  

ccoonntteemmppoorraanneeaa..  

  

SSii  rriippoorrttaa  llaa  ttaabbeellllaa  FF  44..11..11..  ddeellllaa  UUNNII  99118822..  

  



  

DDeeffiinniittee  llee  ppoorrttaattee  nneeii  vvaarrii  rraammii,,  ssii  ppaassssaa  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  vveelloocciittàà  mmaassssiimmaa  ddeellll’’aaccqquuaa  ee  aall  

ccaallccoolloo  ddeell  ddiiaammeettrroo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  nneeii  vvaarrii  ttrraattttii..    

  

LL’’AAppppeennddiiccee  NN  ddeellllaa  nnoorrmmaa  rriippoorrttaa  uunnaa  ttaabbeellllaa  ccoonn  llee  vveelloocciittàà  mmaassssiimmee  ppeerr  ii  vvaarrii  ddiiaammeettrrii  ddii  

ttuubbaazziioonnii  iinn  aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo..  

  

NNoottaa  llaa  ppoorrttaattaa  QQ  ((eesspprreessssaa  iinn  ll//ss))  ee  llaa  vveelloocciittàà  mmaassssiimmaa  aammmmiissssiibbiillee  ((eesspprreessssaa  iinn  mm//ss)),,  èè  

ppoossssiibbiillee  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ddiiaammeettrroo  iinntteerrnnoo  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii,,  ddii  ,,  eesspprreessssoo  iinn  mmmm,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  

sseegguueennttee  rreellaazziioonnee::  

  

II  ddiiaammeettrrii  ddeellllee  ttuubbaazziioonnii  ddeeii  vvaarrii  cciirrccuuiittii  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  nneellllee  ttaavvoollee  pprrooggeettttuuaallii  aalllleeggaattee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  rreettee  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iiddrriiccoo  ddaallll’’iimmppiiaannttoo  aattttuuaallee  ssii  aassssuummee  uunn  

ddiiaammeettrroo  ddeellllaa  ttuubbaazziioonnee  ppaarrii  aa  11  ½½  ””  ((DDNN  4400))..    

--  LL’’aadddduuzziioonnee  ddeellll’’aaccqquuaa  ssaanniittaarriiaa  ffrreeddddaa  ee  ccaallddaa  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ddeellllee  nnuuoovvee  aauullee  ssppeecciiaallii  

vveerrrràà  ddeerriivvaattaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaaggllii  iimmppiiaannttii  iiddrraauulliiccii  ddeeii  bbaaggnnii  aaddiiaacceennttii  eessiisstteennttii..  

--  LL’’aaccqquuaa  ccaallddaa  ssaarràà  ffoorrnniittaa  ddaa  bbooiilleerr  eelleettttrriiccii  iinnssttaallllaattii  nneeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii..  

LLee  aaccqquuee  ssaappoonnoossee  ddeerriivvaannttii  ddaaggllii  ssccaarriicchhii  ddeeii  llaavvaabbii  vveerrrraannnnoo  ccoonnvvoogglliiaattee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  

ppoozzzzeettttoo  ddeeggrraassssaattoorree  ccaappaacciittàà  22..000000  lliittrrii..  

LLee  aaccqquuee  nneerree  pprroovveenniieennttii  ddaaii  wwcc  ddeeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ssaarraannnnoo  ccoonnvvoogglliiaattee,,  mmeeddiiaannttee  ppoommppaa  ddii  

ssppiinnttaa,,  nneellllaa  rreettee  ffooggnnaannttee  ppuubbbblliiccaa..    

PPeerr  iill  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeell  ppoozzzzeettttoo  ddeeggrraassssaattoorree  èè  ssttaattoo  aassssuunnttoo  uunn  nnuummeerroo  ddii  uutteennttii  

ccaauutteellaattiivvaammeennttee  ppaarrii  aa  110000  uunniittàà,,  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa  2200  aabbiittaannttii  eeqquuiivvaalleennttii  ((““DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  

ddeell  nnuummeerroo  ddii  aabbiittaannttii  eeqquuiivvaalleennttii  ppeerr  ssccaarriicchhii  ddii  aaccqquuee  rreefflluuee  ddoommeessttiicchhee””  ––  AAlllleeggaattoo  33  ddeell  

ssoopprraacciittaattoo  RReeggoollaammeennttoo))..    

RRiissuullttaa  uunnaa  ccaappaacciittàà  ccoommpplleessssiivvaa  mmiinniimmaa  ddeell  ppoozzzzeettttoo  ddeeggrraassssaattoorree  ppaarrii  aa::  

VVoolluummee  ==  00,,0055  mmcc  xx  2200  AA..EE..  ==  11  mmcc  

VVeerrrràà  ppeerrttaannttoo  iinnssttaallllaattoo  uunn  ppoozzzzeettttoo  ddii  ccaappaacciittàà  aallmmeennoo  ppaarrii  aa  22..000000  lliittrrii..  

  

LL''aaccqquuaa  vveerrrràà  ssttooccccaattaa  iinn  aappppoossiittii  sseerrbbaattooii  ddii  aaccccuummuulloo  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  qquuaalluunnqquuee  

ccoonnttaattttoo  ccoonn  ll''aammbbiieennttee  eesstteerrnnoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  DD..MM..  2266..0033..11999911  ee  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  CCEE  

885522//22000044,,  nnoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  rriigguuaarrddaannttee  ll’’iiggiieennee  ddeeii  pprrooddoottttii  aalliimmeennttaarrii,,  cchhee  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  

vQdi /7.35 



ll’’oobbbblliiggoo  ppeerr  llee  iimmpprreessee  aalliimmeennttaarrii  ddii  pprreeddiissppoorrrree  ee  ddii  aattttuuaarree  pprroocceedduurree  ddii  aauuttooccoonnttrroolllloo  

HHAACCCCPP,,  iinn  ooggnnii  ffaassee  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  aalliimmeennttii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II  ssuuddddeettttii  sseerrbbaattooii,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinn  aacccciiaaiioo,,  vveerrrraannnnoo  ccoollllooccaattii  iinn  aappppoossiittoo  llooccaallee  iinntteerrrraattoo,,  

pprreeddiissppoossttoo  nneellll''aappppoossiittaa  aarreeaa  ddeessttiinnaattaa  aadd  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii,,  ssiittuuaattaa  aa  nnoorrdd  ddeell  lloottttoo,,  ssuull  qquuaallee  

ssaarràà  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  vvoolluummee  tteeccnniiccoo,,  iinn  ccuuii  ssaarraannnnoo  aallllooggggiiaattee  llee  ppoommppee  ddii  eemmuunnggiimmeennttoo  ee  ggllii  

iimmppiiaannttii  ppeerr  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ppoottaabbiilliittàà  ddeellll''aaccqquuaa  ccoonn  iimmppiiaannttoo  ddii  oossmmoossii  iinnvveerrssaa  ee  

aaddddoollcciittoorree..    

NNeell  ppiiaannoo  iinntteerrrraattoo  ddaa  aaddiibbiirree  aa  cciisstteerrnnaa  ddii  aaccccuummuulloo  aavveennttee  ddiimmeennssiioonnii  nneettttee  1100  mmll  xx  3300  mmll  ppeerr  

uunn''aalltteezzzzaa  ddii  33  mmll,,  ssaarraannnnoo  ccoollllooccaattii  ddeeii  ssiillooss  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx,,  aavveennttee  bbaassee    11660000  mmmm,,  ppeerr  

uunn''aalltteezzzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  22666600  mmmm;;  ttaallii  ssiillooss  ssaarraannnnoo  ddiissppoossttii  ssuu  ttrree  rriigghhee  ee  1111  ccoolloonnnnee  ppeerr  uunn  ttoottaallee  

ddii  3333  sseerrbbaattooii,,  ddiissttaannzziiaattii  cciirrccaa  11  mmll  ddaaii  mmuurrii  ppeerriimmeettrraallii  eedd  uunn  ccoorrrriiddooiioo  ddii  ppaassssaaggiioo  ppaarrii  aa  mmll  11..6600..  

NNeell  llooccaallee  ppoossttoo  aa  ppiiaannoo  tteerrrraa,,  ssaarraannnnoo  ddiissppoossttii  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ppeerr  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  

ppoottaabbiilliittàà  ddeellll''aaccqquuaa,,  oollttrree  aallll''aaddddoollcciittoorree,,  cchhee  vveerrrràà  iimmppiieeggaattoo  ppeerr  eelliimmiinnaarree  ddeell  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee  ii  

ssaallii  ddii  dduurreezzzzaa,,  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ddeeppoossiittii  ccaallccaarreeii,,  ddaallll''aaccqquuaa  ddeessttiinnaattaa  aadd  uussoo  

ppoottaabbiillee,,  tteeccnnoollooggiiccoo  ee  ddii  pprroocceessssoo..  

LL''aaccqquuaa  aaddddoollcciittaa  eevviittaa  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  iinnccrroossttaazziioonnii  ccaallccaarreeee  nneeii  cciirrccuuiittii  iiddrraauulliiccii,,  ccoonnttrriibbuuiissccee  aa  

mmiigglliioorraarree  iill  rreennddiimmeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  oottttiimmiizzzzaannddoonnee  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  ee  nneeggllii  iimmppiiaannttii  

tteeccnnoollooggiiccii,,  iinn  mmoollttii  ccaassii  mmiigglliioorraa  ii  pprroocceessssii  ddii  llaavvoorraazziioonnee..  

IInn  aammbbiittoo  ddoommeessttiiccoo  ll''aaccqquuaa  aaddddoollcciittaa  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iiddoonneeaa  aanncchhee  ppeerr  ll''aalliimmeennttaazziioonnee  ddii  

llaavvaattrriiccii,,  llaavvaassttoovviigglliiee,,  ppeerr  iill  llaavvaaggggiioo  ddeellllaa  bbiiaanncchheerriiaa,,  ppeerr  ll''iiggiieennee  ppeerrssoonnaallee  ee  llaa  ccoottttuurraa  ddeeii  cciibbii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ll''aaddddoollcciittoorree  vveerrrràà  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddaallllee  iinnccrroossttaazziioonnii  ccaallccaarreeee  nneell  cciirrccuuiittoo  

ee  ll''iimmppiiaannttoo  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ccaallddaa  ee  ffrreeddddaa  ssaanniittaarriiaa..  

TTaallee  aappppaarreecccchhiioo  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeellll''aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  èè  bbaassaattoo  ssuull  pprriinncciippiioo  ddeellllee  rreessiinnee  aa  

ssccaammbbiioo  iioonniiccoo  mmeeddiiaannttee  iill  qquuaallee  vveennggoonnoo  ssoossttiittuuiittii  ggllii  iioonnii  ddii  ccaallcciioo  ee  mmaaggnneessiioo  ((iioonnii  ddeeii  ssaallii  

ccoossttiittuueennttii  llaa  dduurreezzzzaa))  ccoonn  eeqquuiivvaalleennttii  iioonnii  ddii  ssooddiioo..  



ÈÈ  uunn  aappppaarreecccchhiioo  bbii--bbllooccccoo,,  cciiooèè  ccoossttiittuuiittii  ddaa  uunnaa  ccoolloonnnnaa  ddii  rreessiinnee  ssccaammbbiiaattrriiccii  ddii  iioonnii  ee  uunn  

sseerrbbaattooiioo  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ssaallaammooiiaa  ppeerr  llaa  rriiggeenneerraazziioonnee,,  ddoottaattii  ddii  

eelleettttrroonniiccaa  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  rriiggeenneerraazziioonnee  aa  tteemmppoo..  

LL''aavvvviioo  ddeellllaa  rriiggeenneerraazziioonnee  aavvvviieennee  iinn  aauuttoommaattiiccoo  aadd  uunn''oorraa  pprrooggrraammmmaattaa  ddaallll''uutteennttee  iinn  ffuunnzziioonnee  

ddeeii  ccoonnssuummii  dd''aaccqquuaa  pprreevviissttii  ((ggeenneerraallmmeennttee  ddii  nnoottttee  qquuaannddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  aaccqquuaa  aaddddoollcciittaa  èè  

mmiinniimmaa  oo  iinneessiisstteennttee))..  

LL''eelleettttrroonniiccaa,,  iinnoollttrree  ccoonnsseennttee  ddii  pprrooggrraammmmaarree  llaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeellllee  rriiggeenneerraazziioonnii  ddaa  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  

uunnaa  rriiggeenneerraazziioonnee  aall  ggiioorrnnoo  aadd  uunn  mmiinniimmoo  ddii  uunnaa  rriiggeenneerraazziioonnee  ooggnnii  3300  ggiioorrnnii..  

LLaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeellllee  rriiggeenneerraazziioonnii  vviieennee  pprrooggrraammmmaattaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeell  ccoonnssuummoo  ee  ddeellllaa  dduurreezzzzaa  

ddeellll''aaccqquuaa,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  cciicclliiccaa  ddeellll''aaddddoollcciittoorree,,  oossssiiaa  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  ddii  aaccqquuaa  

aaddddoollcciittaa  cchhee  ll''aaddddoollcciittoorree  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  eerrooggaarree  ttrraa  dduuee  rriiggeenneerraazziioonnii..  

PPeerr  ll''aaddddoollcciimmeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  ddeessttiinnaattee  aall  ccoonnssuummoo  uummaannoo  oo  aalliimmeennttaarree,,  ll''aaddddoollcciittoorree  ddoovvrràà  

eesssseerree  ddoottaattoo  ddii  aauuttoo--ddiissiinnffeezziioonnee  eedd  iimmppoossttaarree  uunnaa  rriiggeenneerraazziioonnee  ccoonn  uunnaa  ffrreeqquueennzzaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aa  9966  oorree..    

EElleettttrroonniiccaa  ddii  ccoommaannddoo  aa  mmiiccrroopprroocceessssoorree  ccoommpplleettaa  ddii  ddiissppllaayy  rreettrroo  iilllluummiinnaattoo  ee  ttaassttiieerraa  ddeeddiiccaattaa..  

RRiiggeenneerraazziioonnee  aa  tteemmppoo  ccoonn  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeellllee  rriiggeenneerraazziioonnii  ddaa  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  

uunnaa  rriiggeenneerraazziioonnee  aall  ggiioorrnnoo  aadd  uunn  mmiinniimmoo  ddii  uunnaa  rriiggeenneerraazziioonnee  

ooggnnii  3300  ggiioorrnnii..    

II  mmaatteerriiaallii  ssaarraannnnoo  ccoonnffoorrmmii  aall  DD..MM..  117744//0044;;  ll''iinnssttaallllaazziioonnee  ddeellll''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ddoovvrràà  eesssseerree  

eesseegguuiittaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  llooccaallii  vviiggeennttii  ee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  DD..MM..  3377//0088  ee  ddaall  DD..MM..  SSaalluuttee  

2255//22001122..  LL''iinnssttaallllaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  eesseegguuiittaa  ddaa  uunn  iinnssttaallllaattoorree  qquuaalliiffiiccaattoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriillaasscciiaarree  

rreeggoollaarree  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  CCoonnffoorrmmiittàà..  

LL''aaddddoollcciittoorree  vviieennee  iinnssttaallllaattoo  ssuullllaa  ttuubbaazziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ffrreeddddaa  iinn  iinnggrreessssoo  ddaaii  sseerrbbaattoorrii  ddii  

ssttooccccaaggggiioo..  

LL''aaddddoollcciittoorree  vveerrrràà  iinnssttaallllaattoo,,  ccoommpplleettoo  ddii  sseerrbbaattooiioo  ssaallaammooiiaa,,  iinn  uunn  aammbbiieennttee  ccooppeerrttoo  ee  aasscciiuuttttoo,,  

ssuu  uunn  ppaavviimmeennttoo  ppiiaannoo  ee  lliivveellllaattoo..  PPeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  iiddrraauulliiccoo  uuttiilliizzzzaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ttuubbaazziioonnii  

fflleessssiibbiillii..  

LL''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ddoovvrràà  eesssseerree  pprrootteettttaa  ddaa  vvaarriiaazziioonnii  ddii  pprreessssiioonnee  ee  ccoollppii  dd''aarriieettee..  

SSaarràà  iinnssttaallllaattoo  aa  mmoonnttee  ee  aa  vvaallllee  ssaarraacciinneesscchhee  ddii  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ee  uunn  cciirrccuuiittoo  ddii  bbyy--ppaassss;;  ddaarràà  

pprrootteettttoo  ddaallllaa  ppeenneettrraazziioonnee  ddii  iimmppuurriittàà  iinnssttaallllaannddoo  aa  mmoonnttee  ddeellll''aaddddoollcciittoorree,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllee  

nnoorrmmaattiivvee,,  uunn  ffiillttrroo  ddiissssaabbbbiiaattoorree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  

II  ccoolllleeggaammeennttii  pprreevviissttii  ssaarraannnnoo  ddeell  ttiippoo  aa  bbooccccaa  lliibbeerraa  sseeppaarraattii  ppeerr  lloo  ssccaarriiccoo  ee  iill  ttrrooppppooppiieennoo  iinn  

ggrraaddoo  ddii  aassssoorrbbiirree  ee  ffaarr  ddeefflluuiirree  ll''aaccqquuaa  dduurraannttee  llaa  rriiggeenneerraazziioonnee,,  nnoonncchhéé  iinn  ccaassoo  ddii  ppeerrddiittee  

aacccciiddeennttaallii..  

IInn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo  ssaarràà  pprreevviissttoo  ssuu  uunnaa  lliinneeaa  pprrootteettttaa  uunn  iinntteerrrruuttttoorree    ddiiffffeerreennzziiaallee,,  uunnaa  

pprreessaa  eelleettttrriiccaa  223300  VV//5500  HHzz  ccoonn  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  ccoonnffoorrmmee  aallllee  nnoorrmmee..  

LLaa  mmeessssaa  iinn  eesseerrcciizziioo  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ddaa  ppeerrssoonnaallee  aauuttoorriizzzzaattoo..  

LLaa  pprreessssiioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  iinn  rreettee  ddeevvee  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aa  qquueellllaa  mmiinniimmaa  ee  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  mmaassssiimmaa  

ccoonnsseennttiittaa;;  eevveennttuuaallmmeennttee,,  ssee  ffoossssee  ssuuppeerriioorree  aa  qquueellllaa  mmaassssiimmaa  ccoonnsseennttiittaa,,  iinnssttaallllaarree  uunn  rriidduuttttoorree  ddii  

pprreessssiioonnee..    

LLaa  tteennssiioonnee  eelleettttrriiccaa  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ddeevvee  ccoorrrriissppoonnddeerree  aallllaa  tteennssiioonnee  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  

ddeellll''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  eedd  eesssseerree  ssttaabbiillee  sseennzzaa  oosscciillllaazziioonnii  ddii  tteennssiioonnee  oollttrree  llaa  nnoorrmmaa..  

LL''aaccqquuaa  ddaa  aaddddoollcciirree  ddeevvee  eesssseerree  pprriivvaa  ddii  ffeerrrroo  ee  mmaannggaanneessee  ee  ccoonn  ssaalliinniittàà,,  ssoossttaannzzee  oorrggaanniicchhee  ee  

ttuuttttee  llee  aallttrree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhiimmiiccoo--ffiissiicchhee  ee  mmiiccrroobbiioollooggiicchhee  eennttrroo  ii  vvaalloorrii  ddii  ppaarraammeettrroo  pprreevviissttii  ddaall  

DD..LL..  3311//0011  ((ee  ssuucccceessssiivvii  aaggggiioorrnnaammeennttii))  ppeerr  llee  aaccqquuee  aadd  uussoo  ppoottaabbiillee..  

  



UUttiilliizzzzoo  aaccqquuaa  PPeerr  aaccqquuee  tteeccnniicchhee  PPeerr  aaccqquuee  aadd  uussoo  ppoottaabbiillee  

TTiippoo  rriiggeenneerraazziioonnee  RRiiggeenneerraazziioonnee  aa  tteemmppoo  
RRiiggeenneerraazziioonnee  aa  tteemmppoo  ccoonn  

aauuttoo  ddiissiinnffeezziioonnee  

VVaallvvoollaa  aannttiivvaaccuuuumm  SSii  SSii  

VVaallvvoollaa  aannttiiaallllaaggaammeennttoo  SSii  SSii  

VVaallvvoollaa  rriitteeggnnoo  SSii  SSii  

VVaallvvoollaa  mmiisscceellaattrriiccee  iinnccoorrppoorraattaa  SSii  SSii  

AAuuttoo  ddiissiinnffeezziioonnee  iinnccoorrppoorraattaa  NNoo  SSii  

  

DDaattii  tteeccnniiccii    

TTeemmppeerraattuurraa  aaccqquuaa  mmiinn..//mmaaxx..::  

TTeemmppeerraattuurraa  aammbbiieennttee  mmiinn..//mmaaxx..::  

UUmmiiddiittàà  rreellaattiivvaa  mmaaxx..  aammbbiieennttee  ((aa  

3300°°CC))::  

PPrreessssiioonnee  ddii  eesseerrcciizziioo  mmiinn..//mmaaxx..::  

TTeennssiioonnee  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  aall  

ttrraassffoorrmmaattoorree::  

55--3300  °°CC  

55--4400  °°CC  

7700%%  

22,,55//66,,00  bbaarr  

223300  VV  --5500//6600  

HHzz  

TTeennssiioonnee  ssii  ssiiccuurreezzzzaa::  

GGrraaddoo  ddii  pprrootteezziioonnee  eelleettttrriiccaa::  

AAssssoorrbbiimmeennttoo  mmaaxx..  iinn  eesseerrcciizziioo::  

AAssssoorrbbiimmeennttoo  mmaaxx..  iinn  

rriiggeenneerraazziioonnee::  

2244  VV  

IIPP  5544  

66  VVAA  

2255  VVAA  

PPoorrttaattaa  nnoommiinnaallee  mm33//hh  22,,00  

PPoorrttaattaa  bbrreevvee  ddii  ppuunnttaa  mmaaxx..  mm33//hh  22,,55  

CCaappaacciittàà  cciicclliiccaa  mmaaxx..  ((**))  °°ffrr  xx  mm33  9900  

VVoolluummee  rreessiinnee  lliittrrii  1166  

CCoonnssuummoo  ssaallee  ppeerr  rriiggeenneerraazziioonnee  mmaaxx..  ccaa..  KKgg  22,,44  

RRiisseerrvvaa  ssaallee  mmaaxx..  KKgg  6600  

RRaaccccoorrddii  IINN--OOUUTT  ppoolllliiccii  11°°  

((**))  llaa  ccaappaacciittàà  cciicclliiccaa  ((cchhee  vvaarriiaa  iinn  bbaassee  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeeii  ssaallii  ddii  ccaallcciioo  ee  mmaaggnneessiioo  ddeellll’’aaccqquuaa  ddaa  

aaddddoollcciirree))  èè  ccaallccoollaattaa  aadd  uunnaa  dduurreezzzzaa  ddii  3300  °°ffrr..  

NN..BB..  ll’’aaccqquuaa  iinn  iinnggrreessssoo  aallll’’aaddddoollcciittoorree  ddeevvee  eesssseerree  aavveerree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhiimmiiccoo--ffiissiicchhee  ee  

mmiiccrroobbiioollooggiicchhee  eennttrroo  ii  lliimmiittii  ddeell  DD..LL..  3311//0011  ee  ssuucccceessssiivvii  aaggggiioorrnnaammeennttii..  LL’’aaccqquuaa  ddooppoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  

ssuubbiissccee  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddeeii  SSaallii  ddii  dduurreezzzzaa  ((pprrooppoorrzziioonnaallee  aallllaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  

mmiisscceellaattrriiccee))  ee  uunn  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aauummeennttoo  ddeell  vvaalloorree  ddii  ssooddiioo..  

DDiimmeennssiioonnii  ddii  iinnggoommbbrroo  

AAlltteezzzzaa  ttoottaallee  ccaa..    mmmm  11110000  

DDiiaammeettrroo  bboommbboollaa  ccaa..  mmmm  118855  

AAlltteezzzzaa  iinnggrreessssoo//uusscciittaa  ccaa..  mmmm  995500  



AAlltteezzzzaa  sseerrbbaattooiioo  ccaa..  mmmm  664400  

LLaarrgghheezzzzaa  sseerrbbaattooiioo  ccaa..  mmmm  552200  

PPrrooffoonnddiittàà  sseerrbbaattooiioo  ccaa..  mmmm  332200  

  

IIll  ffaabbbbiissooggnnoo  iiddrriiccoo  ggiioorrnnaalliieerroo  ddeellll''iinnsseeddiiaammeennttoo  èè  ssttaattoo  ccaallccoollaattoo  sseeccoonnddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeellllee  

ttaabbeellllee  ssoottttoo  rriippoorrttaattee::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



--  AAmmbbiittoo  11  ((aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa))..  

IIll  pprreesseennttee  aammbbiittoo,,  ssttrruuttttuurraattoo  ppeerr  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa,,  iill  ccaallccoolloo  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  iiddrriiccoo  ggiioorrnnaalliieerroo  

èè  rraappppoorrttaattoo  aaii  lliittrrii  ddii  aaccqquuaa  ppeerr  ppaassttoo  ppaarrii  aa  4400..  TTaallee  qquuaannttiittàà,,  pprrooiieettaattaa  aa  220000  uutteennzzee,,  iill  

ffaabbbbiissooggnnoo  iiddrriiccoo  ggiioorrnnaalliieerroo  ppeerr  dduuee  ppaassttii  èè  ppaarrii  aa  1166..000000  lliittrrii  ((1166  mmcc))..  

  

--  AAmmbbiittoo  22  ((aattttiivviittàà  lluuddiiccoo--ccrreeaattiivvoo--ssppoorrttiivvee))..  

IInn  ttaallee  aammbbiittoo  ll''uuttiilliizzzzoo  ddeellll''aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  èè  rriiffeerriittoo  aaggllii  ssppoogglliiaattooii  aa  sseerrvviizziioo  ddeellllee  aattttiivviiàà  

ssppoorrttiivvee,,  ccoonnttrraaddddiissttiinnttee  ddaa  dduuee  ccaammppeettttii  ddii  ccaallcceettttoo..  

IIll  ccoonnssuummoo  ddii  aaccqquuaa  dduurraannttee  uunnaa  ddoocccciiaa  ddiippeennddee  ddaa  nnuummeerroossii  ppaarraammeettrrii::  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  

dduurraattaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ll''aappeerrttuurraa  ddeell  rruubbiinneettttoo,,  llaa  ppoorrttaattaa  ddeell  ttuubboo  ee  ddeell  ddiiffffuussoorree..  IInn  ggeenneerraallee,,  uunn  

rruubbiinneettttoo  hhaa  uunnaa  ppoorrttaattaa  ddii  1122  lliittrrii  aall  mmiinnuuttoo  qquuaannddoo  èè  aappeerrttoo  aall  mmaassssiimmoo,,  ssee  ppeerròò  ssii  uussaa  uunn  

mmiisscceellaattoorree  aadd  aarriiaa  ee  nnoonn  ssii  aapprree  aall  mmaassssiimmoo  llaa  ppoorrttaattaa  ppuuòò  sscceennddeerree  aallll''iinncciirrccaa  aa  55  lliittrrii  aall  

mmiinnuuttoo..  IInn  ttaall  ccaassoo,,  iinn  uunnaa  nnoorrmmaallee  ddoocccciiaa  ddii  55  mmiinnuuttii  ssii  ccoonnssuummaannoo  2255  lliittrrii,,  iinn  uunnaa  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  lluunnggaa  ddii  1100  mmiinnuuttii  5500  lliittrrii..  

PPrreennddeennddoo  iill  ppaarraammeettrroo  ppiiùù  aallttoo,,  uunn  uutteennttee  aavvrreebbbbee  bbiissooggnnoo  ddii  cciirrccaa  5500  lliittrrii  ddii  aaccqquuaa  aa  ddoocccciiaa;;  

ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  aa  ppiieennaa  aattttiivviittàà,,  ll''aammbbiittoo  ppuuòò  ccoonntteenneerree  ssiinnoo  aa  2200  uutteennttii,,  iill  ccoonnssuummoo  ggiioorrnnaalliieerroo  

èè  ppaarrii  aa  11000000  lliittrrii  ((11  mmcc))  aall  ggiioorrnnoo  ppeerr  cciicclloo  ddii  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa..  

  

  IImmppiiaannttoo  ddii  ssccaarriiccoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddeeggllii  aacccceessssoorrii  ssaanniittaarrii..  

GGllii  iimmppiiaannttii  ddii  ssccaarriiccoo  ssaarraannnnoo  ccoossttrruuiittii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllee  rriissppeettttiivvee  nnoorrmmee  

UUNNII,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ppllaanniimmeettrriiccoo  ee  aallttiimmeettrriiccoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  iill  rreeggoollaarree  

ffuunnzziioonnaammeennttoo..  

IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ssccaarriiccoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee  dd’’ooggnnii  sseerrvviizziioo  èè  ddeell  ttiippoo  aa  

ggrraavviittàà..  

AAll  ffiinnee  ddii  lliimmiittaarree  llee  vvaarriiaazziioonnii  ddii  pprreessssiioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ssccaarriiccoo  ((eeffffeettttoo  ppiissttoonnee  

lliiqquuiiddoo)),,  ooggnnii  ccoolloonnnnaa  ddii  ssccaarriiccoo  vveerrttiiccaallee,,  ssoopprraa  ll’’iinnnneessttoo  ddeellllaa  ddiirraammaazziioonnee  ppiiùù  aallttaa  ,,vveerrrràà  

pprroolluunnggaattaa  aa  tteettttoo,,  ccoonn  bbooccccaa  ddii  uusscciittaa  aallll’’aarriiaa  aappeerrttaa  pprrootteettttaa  ddaall  vveennttoo  ccoonn  aappppoossiittoo  

ccaappppeelllloo  eessaallaattoorree,,  aavveennttee  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  vveennttiillaazziioonnee  pprriimmaarriiaa..  

  

11..  GGllii  aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  lloorroo  ffoorrmmaa  ee  ddaall  mmaatteerriiaallee  ccoossttiittuueennttee,,  

ddeevvoonnoo  ssooddddiissffaarree  ii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii..  

aa..  RRoobbuusstteezzzzaa  mmeeccccaanniiccaa;;  

bb..  dduurraabbiilliittàà  mmeeccccaanniiccaa;;  

cc..  aasssseennzzaa  ddii  ddiiffeettttii  vviissiibbiillii  eedd  eesstteettiiccii;;  

dd..  rreessiisstteennzzaa  aallll’’aabbrraassiioonnee;;  

ee..  ppuulliibbiilliittàà  ddii  ttuuttttee  llee  ppaarrttii;;  

ff..  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  ccoorrrroossiioonnee;;  

gg..  ffuunnzziioonnaalliittàà  iiddrraauulliiccaa..  

PPeerr  ggllii  aappppaarreecccchhii  ddii  cceerraammiiccaa,,  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ss’’iinntteennddee  

ccoommpprroovvaattaa  ssee  eessssii  rriissppoonnddoonnoo  aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  88994499//11  ppeerr  ii  vvaassii,,  88995511//11  ppeerrii  llaavvaabbii,,  88995500//11  ppeerr  

bbiiddeett..  

  

22..  II  rruubbiinneettttii  ssaanniittaarrii  ccoonnssiiddeerraattii  nneell  pprreesseennttee  ppuunnttoo  ssoonnoo  qquueellllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllee  sseegguueennttii  

ccaatteeggoorriiee..  

aa..  RRuubbiinneettttii  ssiinnggoollii,,  cciiooèè  ccoonn  ssoollaa  ccoonnddoottttaa  dd’’aalliimmeennttaazziioonnee;;  

bb..  ggrruuppppoo  mmiisscceellaattoorree,,aavveennttee  dduuee  ccoonnddoottttee  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ee  ccoommaannddii  sseeppaarraattii  ppeerr  

rreeggoollaarree  ee  mmiisscceellaarree  llaa  ppoorrttaattaa  dd’’aaccqquuaa..  



  

II  rruubbiinneettttii  ssaanniittaarrii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ttiippoo  ee  ddaallllaa  ssoolluuzziioonnee  ccoossttrruuttttiivvaa,,  ddeevvoonnoo  

rriissppoonnddeerree  aallllee  sseegguueennttii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

aa..  iinnaalltteerraabbiilliittàà  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ccoossttiittuueennttii  ee  nnoonn  cceessssiioonnee  ddii  ssoossttaannzzaa  aallll’’aaccqquuaa;;  

bb..  tteennuuttaa  ddeellll’’aaccqquuaa  ee  aallllee  pprreessssiioonnii  dd’’eesseerrcciizziioo;;  

cc..  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  bbooccccaa  ddii  rreeggoollaazziioonnee  iinn  mmooddoo  ddaa  eerrooggaarree  aaccqquuaa  ccoonn  ffiilleettttoo  aa  

ggeettttoo  rreeggoollaattoorree  ee  ccoommuunnqquuee  ,,sseennzzaa  sspprruuzzzzii  cchhee  vvaaddaannoo  aallll’’eesstteennoo;;  

dd..  pprrooppoorrzziioonnaalliittàà  ffrraa  aappeerrttuurraa  ee  ppoorrttaattaa  eerrooggaattaa;;  

ee..  ssiilleennzziioossiittàà  eedd  aasssseennzzaa  ddii  vviibbrraazziioonnii  ttuuttttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo..  

  

LLaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoopprraa  eelleennccaattee  ss’’iinntteennddee  ssooddddiissffaattttaa  ppeerr  ii  rruubbiinneettttii  ssiinnggoollii  ee  

ggrruuppppii  mmiisscceellaattoorrii,,  qquuaannddoo  eessssii  rriissppoonnddoonnoo  aallllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  220000  ee  nnee  vviieennee  ccoommpprroovvaattaa  llaa  

rriissppoonnddeennzzaa  ccoonn  cceerrttiiffiiccaattii  ddii  pprroovvaa  oo  ccoonn  aappppoossiizziioonnee  ddeell  mmaarrcchhiioo  UUNNII..  

  

33..  SSccaarriicchhii  ddii  aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii  ee  ssiiffoonnii..  

GGllii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuueennttii  ggllii  ssccaarriicchhii  aapppplliiccaattii  aaggllii  aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii  ssii  iinntteennddoonnoo  ddeennoommiinnaattii  ee  

ccllaassssiiffiiccaattii  ccoommee  rriippoorrttaattoo  nneellllee  nnoorrmmee  UUNNII  44554422,,  ssuullll’’aarrggoommeennttoo..  

IInnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  mmaatteerriiaallee  ee  ddaallllaa  ffoorrmmaa  eessssii  ddeevvoonnoo  ppoosssseeddeerree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

dd’’iinnaalltteerraabbiilliittàà  aallllee  aazziioonnee  cchhiimmiicchhee  eedd  aallll’’aazziioonnee  ddeell  ccaalloorree..  

LLaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoopprraa  eelleennccaattee  ss’’iinntteennddee  ssooddddiissffaattttaa,,  qquuaannddoo  eessssii  

rriissppoonnddoonnoo  aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  EENN  227744  ee  UUNNII  EENN  332299;;  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  ee  ccoommpprroovvaattaa  ddaa  

uunn’’aatttteessttaazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà..  

  

44..  TTuubbii  ddii  rraaccccoorrddoo  rriiggiiddii  ee  fflleessssiibbiillii..  

IInnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  mmaatteerriiaallee  ccoossttiittuueennttee  ee  ddaallllaa  ssoolluuzziioonnee  ccoossttrruuttttiivvaa,,  eessssii  ddeevvoonnoo  

rriissppoonnddeerree  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  sseegguueennttii::  

aa..  iinnaalltteerraabbiilliittàà  aallllee  aazziioonnii  cchhiimmiicchhee  eedd  aallll’’aazziioonnee  ddeell  ccaalloorree;;  

bb..  nnoonn  cceessssiibbiilliittàà  ddii  ssoossttaannzzee  aallll’’aaccqquuaa  ppoottaabbiillee;;  

cc..  iinnddeeffoorrmmaabbiilliittàà  aallllee  ssoolllleecciittaazziioonnii  mmeeccccaanniicchhee  pprroovveenniieennttii  ddaallll’’iinntteerrnnooee//oo  

ddaallll’’eesstteerrnnoo;;  

dd..  ssuuppeerrffiicciiee  iinntteerrnnaa  eesseennttee  ddaa  ssccaabbrroossiittàà  cchhee  ffaavvoorriissccaannoo  ddeeppoossiittii;;  

ee..  pprreessssiioonnee  ddii  pprroovvaa  uugguuaallee  aa  qquueellllaa  ddeeii  rruubbiinneettttii  ccoolllleeggaattii..  

LLaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoopprraa  eelleennccaattee  ss’’iinntteennddee  ssooddddiissffaattttaa  ssee  ii  ttuubbii  rriissppoonnddoonnoo  aallllaa  

nnoorrmmaa  UUNNII  99003355  ee  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  èè  ccoommpprroovvaattaa  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà..  

  

55..  TTuubbaazziioonnii  ee  rraaccccoorrddii..  

LLee  ttuubbaazziioonnii  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  ll’’iimmppiiaannttoo  dd’’aadddduuzziioonnee  ddeellll’’aaccqquuaa  ddeevvoonnoo  rriissppoonnddeerree  aallllee  

pprreessccrriizziioonnii  sseegguueennttii::  

aa..  nneeii  ttuubbii  mmeettaalllliiccii  dd’’aacccciiaaiioo  llee  ffiilleettttaattuurree  ppeerr  ggiiuunnttii  aa  vviittee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  

nnoorrmmaalliizzzzaattoo  ccoonn  ffiilleettttoo  ccoonniiccoo;;  llee  ffiilleettttaattuurree  cciilliinnddrriicchhee  nnoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee,,  qquuaannddoo  

ssii  ddeevvee  ggaarraannttiirree  llaa  tteennuuttaa;;  

bb..  ii  ttuubbii  dd’’aacccciiaaiioo  ddeevvoonnoo  rriissppoonnddeerree  aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  66336633,,  UUNNII  66336633  FFAA    119999--8866  eedd  UUNNII  

88886633  ffaa  11--8899;;  

cc..  II  ttuubbii  dd’’aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo  nnoonn  ddoovvrraannnnoo  ddii  nnoorrmmaa  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  

dd’’aappppaarreecccchhii;;  



dd..  ii  ttuubbii  iinn  PPVVCC  ee  ppoolliieettiilleennee  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà  ((PPEEaadd))  ddeevvoonnoo  rriissppoonnddeerree  rriissppeettttiivvaammeennttee  

aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  77444411  eedd  77661122  ,,UUNNII  77661122  ffaa  11--9944;;  eennttrraammbbii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  PPNN  

1100;;  

ee..  ii  ttuubbii  ddii  ppiioommbboo  ssoonnoo  vviieettaattii  nneellllee  ddiissttrriibbuuzziioonnii  dd’’aaccqquuee;;  

ff..  ee  ccoonnsseennttiittoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  ppoolliipprrooppiilleennee  ddeellllaa  mmiigglliioorree  qquuaalliittàà  ppeerr  llaa  rreettee  ddii  

ddiissttrriibbuuzziioonnee  iiddrriiccaa  ,,  nnee  rriissppeettttoo  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii..  

  

66..  VVaallvvoollaammee,,  vvaallvvoollee  ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo,,  ppoommppee  

aa..  llee  vvaallvvoollee  aa  ssaarraacciinneessccaa  ffllaannggiiaattee  ppeerr  ccoonnddoottttee  dd’’aaccqquuaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  

aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  77112255  eedd  UUNNII  77112255  FFAA  110099--8822;;  llee  vvaallvvoollee  ddiissccoonnnneettttrriiccii  aa  ttrree  vviiee  ccoonnttrroo  iill  

rriittoorrnnoo  ddii  fflluussssoo  ee  zzoonnee  ddii  pprreessssiioonnee  rriiddoottttaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllaa  nnoorrmmaa  UUNNII  

99115577..  

LLee  vvaallvvoollee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ggeenneerree  ddeevvoonnoo  rriissppoonnddeerree  aallllaa  nnoorrmmee  UUNNII  99115577..  

LLaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  nnoorrmmee  ssuuddddeettttee  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpprroovvaattaa  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  

ccoommpplleettaattaa  ccoonn  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssppeecciiffiicchhee  ddaall  pprrooggeettttoo..  

aa..  llaa  ppoommppaa  ddeevvee  rriissppoonnddeerree  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  pprrooggeettttoo  ee  rriissppoonnddeerree,,  

sseeccoonnddoo  iill  ttiippoo,,  aallllee  nnoorrmmee  UUNNII  66778811  pp,,  UUNNII  IISSOO  33555555  ee  aallttrree  vviiggeennttii..  

  

  SSccaarriicchhii  aa  ssuuoolloo  

AAii  sseennssii  ddaallll’’aarrtt..  2299  ddeell  DD..LLggss..  1111  mmaaggggiioo  11999999,,  nn..  115522,,  pprreevviioo  ttrraattttaammeennttoo  ddeell  rreefflluuoo  ttrraammiittee  

vvaassccaa  IImmhhooffff  ppeerr  llee  aaccqquuee  nneerree  ((ppeerr  iill  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  vveeddaassii  ttaabbeellllaa  11  ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattaa  ee  

aalllleeggaattaa  aallllaa  CCiirrccoollaarree  ddeell  PP..GG..RR..  ddeell  0044..0066..11998866,,  nn..  3355  ee  ddeellllaa  DDeelliibbeerraa  ddii  CC..MM..  iinn  ddaattaa  

0044..0022..11997777)),,  ttrraattttaammeennttoo  ccoonn  ccoonnddeennssaa  ggrraassssii,,  ccoonn  ssccaarriiccoo  aa  vvaallllee  ddeellllaa  vvaassccaa  IImmhhooffff,,  ppeerr  llee  

aaccqquuee  ggiiaallllee  oo  ssaappoonnaattee,,  ee  ddeeppuurraazziioonnee  bbiioollooggiiccaa  ((ffaanngghhii  aattttiivvii,,  ffiittooddeeppuurraazziioonnee,,  ……))  aa  

sseeccoonnddaa  ddeell  nnuummeerroo  ddii  AAbbiittaannttii  EEqquuiivvaalleennttii  ddaa  ttrraattttaarree  llee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellll’’iimmppiiaannttoo..  

  

TTaabbeellllaa  11::  DDiimmeennssiioonnaammeennttoo  ffoossssee  sseettttiicchhee  ttiippoo  IImmhhooffff  ((BBUURR  nn..  3300  ddeell  1188  ggiiuuggnnoo  11998866  --  CCiirrccoollaarree  

nn..  3355  ddeell  0044  ggiiuuggnnoo  11998866  aapppprroovvaattaa  ccoonn  DDeeccrreettoo  ddeellllaa  GG..RR..  ddeell  VVeenneettoo  ddeell  2244  aapprriillee  11998866  nn..  

22114455,,  AAlllleeggaattoo  CC,,  TTaabbeellllee))  

AA..EE..  NN..  CCOONNTTEENNUUTTOO  MMIINNIIMMOO  EEFFFFEETTTTIIVVOO  DDII  LLIIQQUUAAMMII  

  CCOOMMPPAARRTTOO  SSEEDDIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMPPAARRTTOO  DDIIGGEESSTTIIOONNEE  

  CCOONNTTEENNUUTTOO  TT  LLTT//AABBIITTAANNTTEE  CCOONNTTEENNUUTTOO  TT  LLTT//AABBIITTAANNTTEE  

FFiinnoo  aa  1100  660000  6600  22000000  220000  

FFiinnoo  aa  2200  11110000  5555  44000000  220000  

FFiinnoo  aa  3300  11550000  5500  66000000  220000  

FFiinnoo  aa  4400  22000000  5500  77000000  117755  

FFiinnoo  aa  6600  22770000  4455  99000000  115500  

FFiinnoo  aa  8800  33220000  4400  1100000000  112255  

FFiinnoo  aa  110000  44000000  4400  1122000000  112200  

  



  

  SSiisstteemmii  ddii  ssccaarriiccoo  ssuu  ssuuoolloo  ee  pprreecciissaammeennttee::  

  

aa  ppeerrccoollaazziioonnee  nneell  tteerrrreennoo  mmeeddiiaannttee  ssuubb--iirrrriiggaazziioonnee  ddrreennaattaa  ((ssii  pprreessuummee  uunnoo  ssttrraattoo  

iimmppeerrmmeeaabbiillee  ddii  tteerrrreennoo))..    

  LLee  aaccqquuee  ssuubbiissccoonnoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  sseeccoonnddaarriioo  ppeerr  aassssoorrbbiimmeennttoo  nneell  tteerrrreennoo  ttrraammiittee  

ccoonnddoottttaa    ssuuppeerriioorree  DDIISSPPEERRDDEENNTTEE  ee  rreeccaappiittoo  iinn  ffoossssii  ccoonn  ccoonnddoottttaa  iinnffeerriioorree  DDRREENNAANNTTEE..  

  

PPeerr  eesseegguuiirree  ll’’iimmppiiaannttoo  ooccccoorrrree::  

  PPrraattiiccaarree  uunnaa  ttrriinncceeaa  pprrooffoonnddaa  mmeeddiiaammeennttee  ccmm..  116600,,  llaarrggaa  aallllaa  bbaassee  aallmmeennoo  ccmm..  6600,,  

ccoonn  iinncclliinnaazziioonnee  ddeellllee  ppaarreettii  sseeccoonnddoo  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddeell  tteerrrreennoo..  

  IIll  ffoonnddoo  ddeelllloo  ssccaavvoo  ddeevvee  eesssseerree  rriivveessttiittoo  ddii  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  aarrggiillllaa  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  cciirrccaa  

ccmm..  1155  oo  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  iiddoonneeoo  iimmppeerrmmeeaabbiillee..  

  SSoopprraa  ttaallee  ssttrraattoo  ssii  ppoossaa  llaa  ccoonnddoottttaa  DDRREENNAANNTTEE,,  cciirrccoonnddaattaa  ddaa  ppiieettrriissccoo  ggrroossssoo,,  

ppeezzzzaattuurraa  66--88  ccmm..  ppeerr  uunn’’aalltteezzzzaa  ddii  ccmm..  6600  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallttrroo  ssttrraattoo  ddii  ppiieettrriissccoo  

ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  ddii  33--66  ccmm..  ppeerr  uunnoo  ssppeessssoorree  ddii  ccmm..  3355  eedd  aallttrroo  ssttrraattoo  ddii  ppiieettrriissccoo  ggrroossssoo  

66--88  ccmm..  ppeerr  uunn’’aalltteezzzzaa  ddii  ccmm..  5500,,  iinn  mmeezzzzoo  aall  qquuaallee  vviieennee  ppoossaattaa  llaa  ccoonnddoottttaa  

DDIISSPPEERRDDEENNTTEE..  IIll  rriimmaanneennttee  ccaavvoo  vviieennee  rriieemmppiittoo  ccoonn  iill  tteerrrreennoo  pprroovveenniieennttee  ddaalllloo  ssccaavvoo..  

  SSoopprraa  ll’’uullttiimmoo  ssttrraattoo  ddii  ppiieettrriissccoo,,  vvaa  ppoossttoo  iinn  ooppeerraa  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  ggeeootteessssiillee,,  ((ddeettttoo  aanncchhee  

tteessssuuttoo  nnoonn  tteessssuuttoo::  TT..NN..TT..))  ppeerr  iimmppeeddiirree  cchhee  llaa  tteerrrraa  ssoovvrraassttaannttee  vvaaddaa  aadd  iinnttaassaarree  ggllii  

iinntteerrssttiizzii  ddeell  ppiieettrriissccoo  sstteessssoo..  

  LLee  ccoonnddoottttee  DDRREENNAANNTTEE  EE  DDIISSPPEERRDDEENNTTEE,,  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  ddaa  ttuubbii  ffoorraattii,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  

aallll’’aaccqquuaa  cchhiiaarriiffiiccaattaa  ddii  ffiillttrraarree  nneell  tteerrrreennoo,,  aattttrraavveerrssaarree  lloo  ssttrraattoo  ddii  gghhiiaaiiaa  ee  ppiieettrriissccoo  ee  

rriieennttrraarree  nneell  ttuubboo,,  ddii  ddiiaammeettrroo  vvaarriiaabbiillee,,  DDNN  110000  ––  220000,,  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllee  ppoorrttaattee  ddeelllloo  

ssccaarriiccoo,,  ccoonn  ppeennddeennzzaa  ttrraa  00,,22  ee  00,,55%%  ((sseemmpprree  iinn  rraappppoorrttoo  aa  ppoorrttaattaa  ee  ddiiaammeettrroo  

ccoonnddoottttaa)),,  ddeeii  sseegguueennttii  mmaatteerriiaallii::  

  ggrreess  oo  ccaallcceessttrruuzzzzoo..  SSoopprraa  ii  ttuubbii  ddiissppeerrddeennttii  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  oovvee  qquueessttii  vveennggoonnoo  

ddiissttaaccccaattii,,  ooccccoorrrree  ppoorrrree  iinn  ooppeerraa  ccooppppii  oo  llaassttrree  ddii  cceemmeennttoo  aalllloo  ssccooppoo  ddii  iimmppeeddiirree  

cchhee  iill  tteerrrreennoo  ssoovvrraassttaannttee  ppeenneettrrii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ttuubbaattuurree  oossttrruueennddoollee;;  

  PPVVCC  ccoorrrruuggaattoo  fflleessssiibbiillee;;  

  VVaannnnoo  ppoossttii  iinn  ooppeerraa  ttuubbii  ““aarreeaattoorrii””  vveerrttiiccaallii  ee  ppeenneettrraannttii  nneell  tteerrrreennoo  ee  ppiieettrriissccoo  ppeerr  

cciirrccaa  ccmm  112200,,  DDNN  110000  ––  112200,,  aa  ssiinniissttrraa  ee  aa  ddeessttrraa  ddeellllee  ccoonnddoottttee  ddrreennaannttii  ee  ddiissppeerrddeennttii  

aadd  iinntteerrvvaallllii  ddii  cciirrccaa  33  mmll..  

11))  II  ddiivviissoorrii  ppaarraasscchhiiuummaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iimmmmeessssii  nneeii  lliiqquuaammii  aallmmeennoo  ppeerr  uunnaa  pprrooffoonnddiittàà  ddii  

ccmm..  55;;  

22))  IIll  rraappppoorrttoo  ddiiaammeettrroo//aalltteezzzzaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoonntteennuuttoo  ffrraa  11..55  ee  22..55,,  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  

aa  11..55;;  

33))  llaa  ffoossssaa  sseettttiiccaa  ddeevvee  eesssseerree  ddoottaattaa  ddii  ttuubboo  ddii  vveennttiillaazziioonnee  ddii  ddiiaammeettrroo  uuttiillee    nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  

ccmm..  1100,,  ddaa  pprroolluunnggaarrssii  ffiinnoo  aa  ssoopprraa  iill  tteettttoo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddii  ccuuii  llaa  vvaassccaa  èè  aall  sseerrvviizziioo..  TTaallee  

ttuubboo  ddii  vveennttiillaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  lloo  sstteessssoo  ttuubboo  ddii  vveennttiillaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ddii  ssccaarriiccoo  

lliiqquuaammii  ooppppoorrttuunnaammeennttee  pprroolluunnggaattoo;;  

44))  LLaa  ffoossssaa  sseettttiiccaa  ddeevvee  eesssseerree  iinnssttaallllaattaa  eesstteerrnnaammeennttee  aall  ffaabbbbrriiccaattoo  ddii  ccuuii  èè  aall  sseerrvviizziioo,,  aallllaa  

ddiissttaannzzaa  ddii  aallmmeennoo  mmtt..  11,,0000  ddaall  mmuurroo  ppeerriimmeettrraallee  ddii  ffoonnddaazziioonnee,,  eedd  aallmmeennoo  mmtt..  1100,,0000  ddaa  

ppoozzzzii,,  ccoonnddoottttee  oo  sseerrbbaattooii  ddii  aaccqquuaa  ddeessttiinnaattaa  aadd  uussoo  ppoottaabbiillee;;  

55))  LLaa  ffoossssaa  sseettttiiccaa  ddeevvee  eesssseerree  ddoottaattaa  ddii  cchhiiuussuurraa  ddii  iissppeezziioonnee  ddii  ddiimmeennssiioonnii  ssuuffffiicciieennttii  aa  

ggaarraannttiirree  uunnaa  ffaacciillee  iissppeezziioonnee  ee  ppeerrmmeetttteerree  uunn  aaggeevvoollee  aassppoorrttoo  ddeeii  ffaanngghhii  sseennzzaa  

pprroovvooccaarree  ddaannnnii  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  iinntteerrnnaa  ddeell  mmaannuuffaattttoo..  



  LLaa  ccoonnddoottttaa  DDRREENNAANNTTEE  ddeevvee  rreeccaappiittaarree  iinn  rriivvoollii,,  aallvveeii  oodd  iimmpplluuvvii,,  pprreevvii  aaddeegguuaattii  

aannccoorraaggggii  aallllee  eessttrreemmiittàà..  

  LLaa  ccoonnddoottttaa  DDIISSPPEERRDDEENNTTEE  ddeevvee  eesssseerree  ttaappppaattaa  aallmmeennoo  55  mmll..  pprriimmaa  ddeelllloo  ssbbooccccoo  ddeellllaa  

ccoonnddoottttaa  ddrreennaannttee;;  

  LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  DDIISSPPEERRDDEENNTTEE  ddeevvee  eesssseerree  aallmmeennoo  ddii  mmll..  33  ppeerr  aabbiittaannttee..  LLaa  

ccoonnddoottttaa  DDRREENNAANNTTEE  ddeevvee  eesssseerree  mmll..  55  ppiiùù  lluunnggaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ddiissppeerrddeennttee;;  

  LLoo  ssvviilluuppppoo  ppuuòò  eesssseerree  ootttteennuuttoo  aanncchhee  ccoonn  ccoonnddoottttee  ppaarraalllleellee..  IInn  ttaall  ccaassoo  ddeebbbboonnoo  

eesssseerree  ddiissttaannttii  ll’’uunnaa  ddaallll’’aallttrraa  aallmmeennoo  22  mmll..  

  

UUbbiiccaazziioonnee  

LLee  ccoonnddoottttee  ddiissppeerrddeennttii  ee  ddrreennaannttii  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  uubbiiccaattee  lloonnttaannee  ddaa  ffaabbbbrriiccaattii,,  aarreeee  

ppaavviimmeennttaattee  oo  aallttrree  ssiisstteemmaazziioonnii  cchhee  ppoossssaannoo  oossttaaccoollaarree  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellll’’aarreeaa  aattttrraavveerrssoo  iill  

tteerrrreennoo  eedd  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  aallmmeennoo  3300  mmll..  ddaa  qquuaalluunnqquuee  ccoonnddoottttaa  eedd  aallttrraa  aattttrreezzzzaattuurraa  ddeessttiinnaattaa  

aallll’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  iiddrroo--ppoottaabbiillee..  

  

MMaannuutteennzziioonnee  

OOccccoorrrree  ccoonnttrroollllaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  cchhee  llee  aaccqquuee  cchhiiaarriiffiiccaattee  eefffflluuiissccaannoo  rreeggoollaarrmmeennttee  ddaalllloo  

ssbbooccccoo  ee  cchhee  nnoonn  vvii  ssiiaannoo  iinnttaassaammeennttii  ddeell  ppiieettrriissccoo..  

  

  AAsssseennzzaa  ddii  ppaavviimmeennttaazziioonnee  

  

  3300  ccmm  tteerrrreennoo  vveeggeettaallee  

  

TTeessssuuttoo  NNoonn  TTeessssuuttoo  >>  330000  gg//mmqq  

  

TTuubboo  DDIISSPPEERRDDEENNTTEE  iinn  ccllss  oo  PPVVCC  DDNN  110000--220000  

  

  

  5500  ccmm  ppiieettrriissccoo  DDNN  66--88  ccmm  

  

  3355  ccmm  ppiieettrriissccoo  DDNN  33--66  ccmm  

  

  6600  ccmm  ppiieettrriissccoo    DDNN  66--88  ccmm    SSttrraattoo    

      iimmppeerrmmeeaabbiillee  

SScchheemmaa  22::  SSeezziioonnee  iimmppiiaannttoo  ddii  ssuubb--iirrrriiggaazziioonnee  DDRREENNAATTAA  



  SScchheemmaa  ttiippoo  ddii  iimmppiiaannttoo  ddii  ddeeppuurraazziioonnee  

LLaa  vvaassccaa  hhaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ddiissttrriibbuuiirree  iill  ccaarriiccoo  iinn  aarrrriivvoo  aall  ddeeppuurraattoorree  iinn  mmooddoo  oommooggeenneeoo  dduurraannttee  llaa  

ggiioorrnnaattaa  ppeerr  eevviittaarree    ppiicccchhii  ddii  ppoorrttaattaa,,  ppuuòò  eesssseerree  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  uunnaa  vvaassccaa  iimmhhooffff  oo  ddaa  uunnaa  vvaassccaa  

ccoonn  ppoommppaa  ppeerr  aalliimmeennttaarree  iill  ddeeppuurraattoorree  aa  ppoorrttaattaa  ccoossttaannttee..  

DDiimmeennssiioonnaammeennttoo::  

DDEEPPUURRAATTOORREE  ::  èè  ddiimmeennssiioonnaattoo  iinn  bbaassee  aall  nn°°  ddii  uutteennttii;;  

VVAASSCCAA  ::  iill  vvoolluummee  ddeevvee  eesssseerree  ppaarrii  aallmmeennoo  aa  110000    lltt  //  uutteennttee,,  ssee  ssii  ttrroovvaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  vvaassccaa  ddii  

oossssiiddaazziioonnee,,  ddeevvee  aavveerree  uunn  vvoolluummee  aallmmeennoo  ppaarrii  aa  11//33  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa;;    

FFIILLTTRROO  ::  ddeevvee  aavveerree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddii  aallmmeennoo  5500  ccmmll  //  uutteennttee  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  22mm,,  

iinnoollttrree  ddeevvee  aavveerree  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  lliibbeerraa  ppeerr  aallmmeennoo  1100  ÷÷  1155  ccmm..  

  

  SScchheemmaa  ttiippoo  ddii  iimmppiiaannttoo  ppeerr  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aalllloo  ssccaarriiccoo  ddii  aaccqquuee  pprroovveenniieennttii  ddaa  ppiisscciinnee  

  

  

  



  SScchheemmaa  ttiippoo  ddii  iimmppiiaannttoo  ttrraaddiizziioonnaallee  ccoonn  ssuubb--iirrrriiggaazziioonnee  ddrreennaattaa  

  

DDiimmeennssiioonnaammeennttoo::  

TTRRIICCAAMMEERRAALLEE::  vvoolluummee  uuttiillee  ppaarrii  aa  550000  lltt//uutteennttee  

IIMMHHOOFFFF::  iill  vvoolluummee  èè  ddiimmeennssiioonnaattoo  iinn  bbaassee  aall  nn°°  ddii  uutteennttii  ((ssii  ccoonnssiiddeerraa  iill  vvoolluummee  ccoorrrriissppoonnddeennttee  

aallll’’iinntteerrvvaalllloo  ssuuppeerriioorree  ddeell  nn°°  ddii  uutteennttii))..  

  

  



AANNAALLIISSII  PPAAEESSAAGGGGIISSTTIICCAA  DDEELL  SSIITTOO  

11..11..  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEEII  VVIINNCCOOLLII  

LL''aassppeettttoo  vviinnccoolliissttiiccoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppaaeessaaggggiioo,,  èè  ssttaattoo  ssttuuddiiaattoo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  iill  vviiggeennttee    PP..PP..TT..RR..  

aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  117766  ddeell  1166  ffeebbbbrraaiioo  22001155,,  ppuubbbblliiccaattaa  

ssuull  BB..UU..RR..PP..  nn..  4400  ddeell  2233..0033..22001155,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  

224400  ddeell  0088  mmaarrzzoo  22001166,,  èè  ssttaattoo  eesseegguuiittoo  uunn  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  rreettttiiffiiccaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ppuubbbblliiccaattaa  

ssuull  BBUURRPP  nn..  3322  ddeell  2222..0033..22001166,,  ee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  rreettttiiffiiccaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  

ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBUURRPP  nn..  9944  ssuuppppll..  ddeell  1111..0088..22001166..  

11..22..  IILL  PP..PP..TT..RR..  

IIll  PPPPTTRR  ddeeffiinniissccee  ttrree  ssttrruuttttuurree,,  aa  lloorroo  vvoollttaa  aarrttiiccoollaattee  iinn  ccoommppoonneennttii  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  qquuaallii  ssooggggeettttaa  

aa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  ::    

aa))  SSttrruuttttuurraa  iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa  

--  CCoommppoonneennttii  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  

--  CCoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee    

bb))  SSttrruuttttuurraa  eeccoossiitteemmiiccaa  ee  aammbbiieennttaallee    

--  CCoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii    

--  CCoommppoonneennttii  ddeellllee  aarreeee  pprrootteettttee  ee  ddeeii  ssiittii  nnaattuurraalliissttiiccii    

cc))  SSttrruuttttuurraa  aannttrrooppiiccaa  ee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee    

--  CCoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee    

--  CCoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii  

  

NNeellll''aarreeaa  ddii  sseeddiimmee  iinn  ccuuii  rreeaalliizzzzaarree  ll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvoo,,  nnoonn  ssoonnoo  rriissccoonnttrraabbiillii  

vviinnccoollii,,  sseebbbbeennee,,  llaa  vviicciinnaa  mmaasssseerriiaa  èè  iinntteerreessssaattaa  ddaa  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii  ((UUCCPP))  qquuaallii::  

  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee;;  

  aarreeee  ddii  rriissppeettttoo  ddeellllee  llee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee..  

  

IInn  lliinneeaa  ccoonn  qquuaannttoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..,,  ssii  iinntteennddee  vvaalloorriizzzzaarree  iill  tteerrrriittoorriioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  iinnttrriisseecchhee  nneellll''aammbbiittoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ttrraassffoorrmmaannddoo  ll''aattttuuaallee  uussoo  ddeell  ssuuoolloo  ddaa  

aaggrriiccoolloo  aadd  aattttiivviittàà  rriissttoorraattiivvaa--ssppoorrttiivvaa,,  rriidduucceennddoo  aall  mmiinniimmoo  ggllii  eevveennttuuaallii  ssccaavvii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  llooccoo  

ppeerr  aa  ppaarrttee  ssttrruuttttuurraallee  ddeellllee  ooppeerree,,  ssaallvvaagguurrddaarree  ee  rriivvaalluuttaarree  ggllii  eelleemmeennttii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddii  vvaalloorree  

((ccoonnii  vviissuuaallii  ssuull  mmaarree,,  ttrree  aallbbeerrii  ddii  ppiinnoo  eessiitteennttii)),,  ppootteennzziiaannddoo  llaa  vvaalleennzzaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  mmeeddiiaannttee  

uunn  eelleevvaattoo  ggrraaddoo  ddii  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeell  vveerrddee  aauuttooccttoonnoo;;  ttuuttttaavviiaa  ssaarràà  pprriioorriittaarriioo  ssaallvvaagguuaarrddaarree  

llee  vviissuuaallii  ppaannoorraammiicchhee  ssuull  mmaarree,,  llaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddii  iimmppaattttii  vviissiivvii,,  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  nnuuoovvee  aallbbeerraattuurree  ee  

ssiieeppii,,  llaa  ddoottaazziioonnee  ddii  sseeggnnaalleettiiccaa,,  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ssuull  ppaattrriimmoonniioo,,  aarreeee  ddii  ssoossttaa,,  ppuunnttii  iinnffoorrmmaattiivvii..  



SSOOLLUUZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  AADDOOTTTTAATTEE  PPEERR  IILL  SSUUPPEERRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  BBAARRRRIIEERREE  

AARRCCHHIITTEETTTTOONNIICCHHEE  

  MMooddeelllloo  AA  ((aarrtt..33  lleeggggee  1133//8899))..  

  

    RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ddeessccrriittttiivvaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ((aarrtt..1100  ppuunnttoo  22  DD..MM..  223366//8899))..  

Criteri generali di progettazione 
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Accessibile Visitabile Adattabile Modello “A” 

  33..44  gg))  

66..11  ––  66..22  
UUnniiffaammiilliiaarrii  ee  pplluurriiffaammiilliiaarrii  pprriivvii  ddii  ppaarrttii  ccoommuunnii   

 33..44  aa))  

55..11  
 UUnniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii  

PPlluurriiffaammiilliiaarrii  ccoonn  nnoonn  ppiiuu’’  ddii  

ttrree  lliivveellllii  ffuuoorrii  tteerrrraa  

Ed
if

ic
i r

es
id

en
zi

al
i 

*3.2  
*3.4 g) 

6.1- 6.2 
Parti comuni 

  
33..44  aa))  

55..11  
33..44  gg))  

55..11--  66..22  
UUnniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  

PPlluurriiffaammiilliiaarrii  ccoonn  ppiiùù  ddii  ttrree  

lliivveellllii  ffuuoorrii  tteerrrraa  
**33..33    PPaarrttii  ccoommuunnii  

  
33..44  bb))  

55..22  
  

66..11--  66..22  
CCoollllooccaammeennttoo  nnoonn  

oobbbblliiggaattoorriioo  RRiiuunniioonnee  oo  ssppeettttaaccoolloo  ee  

rriissttoorraazziioonnee  

Ed
if

ic
i n

o
n

 r
es

id
e

n
zi

al
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44..55  
    

CCoollllooccaammeennttoo  

oobbbblliiggaattoorriioo  

  
33..44  ee))  

55..33  
  

66..11--  66..22  
CCoollllooccaammeennttoo  nnoonn  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

  

44..55  
    

CCoollllooccaammeennttoo  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

  
  

33..44  ee))  

55..55  

  

66..11--  66..22  
CCoollllooccaammeennttoo  nnoonn  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

  

44..55  
    

CCoollllooccaammeennttoo  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

    
  

66..11--  66..22  
CCoollllooccaammeennttoo  nnoonn  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

  

44..55  
    

CCoollllooccaammeennttoo  

oobbbblliiggaattoorriioo  
 

44..44      
AATTTTIIVVIITTAA’’  SSOOCCIIAALLII  ((ssccuuoollaa,,  ssaanniittàà,,  ccuullttuurraa,,  

aassssiisstteennzzaa,,  ssppoorrtt))  
 

  
33..44  dd))  

55..44  
66..11--  66..22  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  CCUULLTTOO   

**  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTAA’’::  DDeerrooggaa  aallll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeellll’’aasscceennssoorree;;  rreessttaannoo  vvaalliiddee  ttuuttttee  llee  aallttrree  pprreessccrriizziioonnii  pprreevviissttee  ppeerr  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà..  

**  AADDAATTTTAABBIILLIITTAA’’::  PPoossssiibbiilliittàà  dd’’iinnssttaallllaazziioonnee  nneell  tteemmppoo  ddii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo  ((aasscceennssoorree  oo  sseerrvvoossccaallaa))  



  GGllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii,,  iinn  ssccaallaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aadd  11::110000,,  ddoovvrraannnnoo  ccoonntteenneerree  llaa  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  

ggeenneerraallee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  eesstteerrnnii  eedd  iinntteerrnnii  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ddii  mmaannoovvrraa  aaii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  iinn  

aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..11  ppuunnttoo  33  ddeellllaa  lleeggggee  1133//8899..  

  

EEssttrraattttoo  ddaall  DD..MM..  1144..0066..11998899  nn..  223366  aattttuuaattiivvoo  ddeellllaa  LLeeggggee  0099..0011..11998899  nn..  1133  

  

  

AArrtt..  22  --  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  

AAii  ffiinnii  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo::    

  

AA))  PPeerr  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  ssii  iinntteennddoonnoo::    

aa))  ggllii  oossttaaccoollii  ffiissiiccii  cchhee  ssoonnoo  ffoonnttee  ddii  ddiissaaggiioo  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà  ddii  cchhiiuunnqquuee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  

ccoolloorroo  cchhee,,  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ccaauussaa,,  hhaannnnoo  uunnaa  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiaa  rriiddoottttaa  oo  iimmppeeddiittaa  iinn  ffoorrmmaa  

ppeerrmmaanneennttee  oo  tteemmppoorraanneeaa;;    

bb))  ggllii  oossttaaccoollii  cchhee  lliimmiittaannoo  oo  iimmppeeddiissccoonnoo  aa  cchhiiuunnqquuee  llaa  ccoommooddaa  ee  ssiiccuurraa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  

ppaarrttii,,  aattttrreezzzzaattuurree  oo  ccoommppoonneennttii;;  

cc))  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  aaccccoorrggiimmeennttii  ee  sseeggnnaallaazziioonnii  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ll''oorriieennttaammeennttoo  ee  llaa  

rriiccoonnoosscciibbiilliittàà  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ddeellllee  ffoonnttii  ddii  ppeerriiccoolloo  ppeerr  cchhiiuunnqquuee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ii  nnoonn  

vveeddeennttii,,  ppeerr  ggllii  iippoovveeddeennttii  ee  ppeerr  ii  ssoorrddii..    

BB))  PPeerr  uunniittàà  aammbbiieennttaallee  ssii  iinntteennddee  uunnoo  ssppaazziioo  eelleemmeennttaarree  ee  ddeeffiinniittoo,,  iiddoonneeoo  aa  ccoonnsseennttiirree  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  ccoommppaattiibbiillii  ttrraa  lloorroo..    

CC))  PPeerr  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  ssii  iinntteennddee  uunnaa  uunniittàà  aammbbiieennttaallee  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  aauuttoonnoommoo  ggooddiimmeennttoo  

oovvvveerroo  uunn  iinnssiieemmee  ddii  uunniittàà  aammbbiieennttaallii  ffuunnzziioonnaallmmeennttee  ccoonnnneessssee,,  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  aauuttoonnoommoo  

ggooddiimmeennttoo..    

DD))  PPeerr  eeddiiffiicciioo  ssii  iinntteennddee  uunnaa  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  ddoottaattaa  ddii  aauuttoonnoommiiaa  ffuunnzziioonnaallee,,  oovvvveerroo  uunn  iinnssiieemmee  

aauuttoonnoommoo  ddii  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii  ffuunnzziioonnaallmmeennttee  ee--oo  ffiissiiccaammeennttee  ccoonnnneessssee  ttrraa  lloorroo..    

EE))  PPeerr  ppaarrttii  ccoommuunnii  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ssii  iinntteennddoonnoo  qquueellllee  uunniittàà  aammbbiieennttaallii  cchhee  sseerrvvoonnoo  oo  cchhee  ccoonnnneettttoonnoo  

ffuunnzziioonnaallmmeennttee  ppiiùù  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii..    

FF))  PPeerr  ssppaazziioo  eesstteerrnnoo  ssii  iinntteennddee  ll''iinnssiieemmee  ddeeggllii  ssppaazzii  aappeerrttii,,  aanncchhee  ssee  ccooppeerrttii,,  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  

ddeellll''eeddiiffiicciioo  oo  ddii  ppiiùù  eeddiiffiiccii  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllii  iinntteerrppoossttii  ttrraa  ll''eeddiiffiicciioo  oo  ggllii  eeddiiffiiccii  ee  llaa  vviiaabbiilliittàà  

ppuubbbblliiccaa  oo  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo..    

GG))  PPeerr  aacccceessssiibbiilliittàà  ssii  iinntteennddee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  aanncchhee  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  rriiddoottttaa  oo  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  

mmoottoorriiaa  oo  sseennssoorriiaallee,,  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ll''eeddiiffiicciioo  ee  llee  ssuuee  ssiinnggoollee  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii  ee  aammbbiieennttaallii,,  ddii  

eennttrraarrvvii  aaggeevvoollmmeennttee  ee  ddii  ffrruuiirrnnee  ssppaazzii  ee  aattttrreezzzzaattuurree  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  aaddeegguuaattaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  

aauuttoonnoommiiaa..    

HH))  PPeerr  vviissiittaabbiilliittàà  ssii  iinntteennddee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  aanncchhee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  rriiddoottttaa  oo  iimmppeeddiittaa  

ccaappaacciittàà  mmoottoorriiaa  oo  sseennssoorriiaallee,,  ddii  aacccceeddeerree  aaggllii  ssppaazzii  ddii  rreellaazziioonnee  ee  aadd  aallmmeennoo  uunn  sseerrvviizziioo  iiggiieenniiccoo  

ddii  ooggnnii  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree..  SSoonnoo  ssppaazzii  ddii  rreellaazziioonnee  ggllii  ssppaazzii  ddii  ssooggggiioorrnnoo  oo  pprraannzzoo  ddeellll''aallllooggggiioo  ee  qquueellllii  

ddeeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  sseerrvviizziioo  eedd  iinnccoonnttrroo,,  nneeii  qquuaallii  iill  cciittttaaddiinnoo  eennttrraa  iinn  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  iivvii  

ssvvoollttaa..    

II))  PPeerr  aaddaattttaabbiilliittàà  ssii  iinntteennddee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmooddiiffiiccaarree  nneell  tteemmppoo  lloo  ssppaazziioo  ccoossttrruuiittoo  aa  ccoossttii  lliimmiittaattii,,  

aalllloo  ssccooppoo  ddii  rreennddeerrlloo  ccoommpplleettaammeennttee  eedd  aaggeevvoollmmeennttee  ffrruuiibbiillee  aanncchhee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  

rriiddoottttaa  oo  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiaa  oo  sseennssoorriiaallee..    

LL))  PPeerr  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  ssii  iinntteennddee  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeeffiinniittaa  aall  ttiittoolloo  IIVV  aarrtt..3311  lleetttteerraa  

dd))  ddeellllaa  lleeggggee  nn..445577  ddeell  55//88//11997788..    

MM))  PPeerr  aaddeegguuaammeennttoo  ssii  iinntteennddee  ll''iinnssiieemmee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nneecceessssaarrii  aa  rreennddeerree  ggllii  ssppaazzii  ccoossttrruuiittii  oo  

ddii  pprrooggeettttoo  ccoonnffoorrmmii  aaii  rreeqquuiissiittii  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo..    



NN))  PPeerr  lleeggggee  ssii  iinntteennddee  llaa  lleeggggee  99//11//8899  nn..1133  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii..  

  

AArrtt..1100  --  EELLAABBOORRAATTII  TTEECCNNIICCII  

1100..11..  GGllii  eellaabboorraattii  tteeccnniiccii  ddeevvoonnoo  cchhiiaarraammeennttee  eevviiddeennzziiaarree  llee  ssoolluuzziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  ee  ggllii  

aaccccoorrggiimmeennttii  tteeccnniiccii  aaddoottttaattii  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  

aacccceessssiibbiilliittàà,,  vviissiittaabbiilliittàà  ee  aaddaattttaabbiilliittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ppeerr  qquuaannttoo  

ccoonncceerrnnee  ll''aaddaattttaabbiilliittàà,,  llee  ssoolluuzziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  ee  ggllii  aaccccoorrggiimmeennttii  tteeccnniiccii  aattttii  aa  ggaarraannttiirree  iill  

ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeessccrriittttii  ttrraammiittee  ssppeecciiffiiccii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii..    

  

1100..22..  AAll  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  uunnaa  ppiiùù  cchhiiaarraa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  mmeerriittoo  ggllii  eellaabboorraattii  tteeccnniiccii  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  uunnaa  rreellaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  ccoonntteenneennttee  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllee  ssoolluuzziioonnii  

pprrooggeettttuuaallii  ee  ddeellllee  ooppeerree  pprreevviissttee  ppeerr  llaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  ddeeggllii  

aaccccoorrggiimmeennttii  tteeccnniiccoo--ssttrruuttttuurraallii  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccii  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  pprreevviissttii  aa  ttaallee  ssccooppoo,,  ddeell  

ggrraaddoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeellllee  ssoolluuzziioonnii  pprreevviissttee  ppeerr  ggaarraannttiirree  ll''aaddeegguuaammeennttoo  ddeellll''eeddiiffiicciioo..  

  

  



RREELLAAZZIIOONNEE  DDEESSCCRRIITTIIVVAA  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  IILL  

SSUUPPEERRAAMMEENNTTOO  EE  LL''EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  BBAARRRRIIEERREE  AARRCCHHIITTEETTTTOONNIICCHHEE  

((aaii  sseennssii  ddeell  DD..MM..  1144..0066..11998899,,  nn..  223366,,  aarrtt..  1100  ))  

  

LL''iinnsseeddiiaammeennttoo  ooggggeettttoo  ddii  ssttuuddiioo  ssooddddiissffaa  iill  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  ""aaddaattttaabbiilliittàà"",,  ""vviissiittaabbiilliittàà""  ee  ""aacccceessssiibbiilliittàà""  

ddii  ccuuii  aall  DD..MM..  1144..0066..11998899  nn..  223366,,  aarrtt..  1100;;  rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  eeddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  

eesseeccuuzziioonnee  ddiiffffeerriittaa  nneell  tteemmppoo  ddii  ooppeerree  cchhee  nnoonn  ccoommppoorrttaannoo  mmooddiiffiicchhee  nnéé  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee,,  

nnéé  aallllaa  rreettee  ddeellll''iimmppiiaannttii,,  ppoottrraannnnoo  ddiivveenniirree  ""  aacccceessssiibbiillee  ""..  

PPeerr  ggllii  aammbbiittii  nnoonn  rreessiiddeennzziiaallii  ((rriissttoorraannttee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  eedd  aarreeee  ccoommuunnii))  ssaarraannnnoo  ggaarraannttiittii  

ll''aacccceessssiibbiilliittàà  ee  llaa  vviissiibbiilliittàà  ddeeggllii  ssppaazzii..  

  

LL''  eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  llee  sseegguueennttii::  

iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  sseerrvvoossccaallaa,,  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  aanncchhee  aa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  iimmppeeddiittaa  aattttiivviittàà  mmoottoorriiee  ddii  

aacccceeddeerree  aaii  ppiiaannii  ssuuppeerriioorrii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  ii  sseerrvvoossccaallaa  ddeevvoonnoo  aavveerree  llee  sseegguueennttii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::    

  

DDiimmeennssiioonnii::    

ppeerr  ccaatteeggoorriiaa  aa))  ppeeddaannaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  ccmm..  3355  xx  3355    

ppeerr  ccaatteeggoorriiee  bb))  ee  cc))  sseeddiillee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  ccmm..  3355  xx  4400,,  ppoossttoo  aa  ccmm..  4400  --  5500  ddaa  ssoottttoossttaannttee  

pprreeddeelllliinnoo    

ppeerr  aappppooggggiioo  ppiieeddii  ddii  ddiimmeennssiioonnii  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa  ccmm..  3300  xx  2200    

ppeerr  ccaatteeggoorriiee  dd))  eedd  ee))  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ((eesscclluussee  ccoossttoollee  mmoobbiillii))  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa  ccmm..  7700  xx  7755  iinn  lluuoogghhii  

aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo..  

  

PPoorrttaattaa::    

ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  aa))  bb))  ee  cc))  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  KKgg  110000  ee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  KKgg..  220000    

ppeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  dd))  ee))  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  KKgg  115500  iinn  lluuoogghhii  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo  ee  113300  nneeggllii  aallttrrii  ccaassii..  

  

VVeelloocciittàà::    

mmaassssiimmaa  vveelloocciittàà  rriiffeerriittaa  aa  ppeerrccoorrssoo  rreettttiilliinneeoo  1100  ccmm//sseecc    

  

CCoommaannddii::    

ssiiaa  ssuull  sseerrvvoossccaallaa  cchhee  aall  ppiiaannoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttii  ccoommaannddii  ppeerr  ssaalliittaa--ddiisscceessaa  ee  cchhiiaammaattaa--

rriimmaannddoo  ppoossttii  aadd  uunn''aalltteezzzzaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  ccmm..  7700  ee  ccmm..  111100..  

EE''  ccoonnssiigglliiaabbiillee  pprreevveeddeerree  aanncchhee  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  ppeerr  ccoommaannddii  vvoollaannttii  aadd  uussoo  ddii  uunn  

aaccccoommppaaggnnaattoorree  lluunnggoo  iill  ppeerrccoorrssoo..  

  

AAnnccoorraaggggii::    

ggllii  aannccoorraaggggii  ddeellllee  gguuiiddee  ee  lloorroo  ggiiuunnttii  ddeevvoonnoo  ssooppppoorrttaarree  iill  ccaarriiccoo  mmoobbiillee  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  11,,55..  

  

SSiiccuurreezzzzee  eelleettttrriicchhee::    

--  tteennssiioonnee  mmaassssiimmaa  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  VV..  222200  mmoonnooffaassee  ((pprreeffeerriibbiillmmeennttee  VV..  2244  cccc..))    

--  tteennssiioonnee  ddeell  cciirrccuuiittoo  aauussiilliiaarriioo::  VV  2244    

--  iinntteerrrruuttttoorree  ddiiffffeerreennzziiaallee  aadd  aallttaa  sseennssiibbiilliittàà  ((3300  mmAA))    

--  iissoollaammeennttii  iinn  ggeenneerree  aa  nnoorrmmaa  CCEEII    



--  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  ddii  ttuuttttee  llee  mmaassssee  mmeettaalllliicchhee;;  nneeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  èè  aammmmeessssaa,,  iinn  

aalltteerrnnaattiivvaa,,  ll''aaddoozziioonnee  ddii  ddooppppii  iissoollaammeennttii..  

  

SSiiccuurreezzzzee  ddeeii  ccoommaannddii::  

--  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  ""uuoommoo  pprreesseennttee""  ee  pprrootteettttii  ccoonnttrroo  ll''aazziioonnaammeennttoo  aacccciiddeennttaallee  iinn  mmooddoo  

mmeeccccaanniiccoo  ooppppuurree  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  sseeqquueennzzaa  ddii  ccoommaannddii  eelleettttrriiccii;;  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

iinntteeggrraattii  ddaa  iinntteerrrruuttttoorree  aa  cchhiiaavvee  eessttrraaiibbiillee  ee  ccoonnsseennttiirree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffeerrmmaarree  ll''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  iinn  

mmoovviimmeennttoo  ddaa  ttuuttttii  ii  ppoossttii  ddii  ccoommaannddoo..    

--  ii  ppuullssaannttii  ddii  cchhiiaammaattaa  ee  rriimmaannddoo  aaii  ppiiaannii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnssttaallllaattii  qquuaannddoo  ddaallllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  

ccoommaannddoo  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  iill  ccoonnttrroolllloo  vviissiivvoo  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ddeell  sseerrvvoo  ssccaallaa  oovvvveerroo  qquuaannddoo  llaa  mmaarrcciiaa  

ddeell  sseerrvvoossccaallaa  aavvvveennggaa  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  cchhiiuussuurraa  aa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  rriibbaallttaattaa..    

  

SSiiccuurreezzzzee  mmeeccccaanniicchhee::  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  ggaarraannttiittee  llee  sseegguueennttii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

aa))  ccooeeffffiicciieennttee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  mmiinniimmoo::  KK==22  ppeerr  ppaarrttii  mmeeccccaanniicchhee  iinn  ggeenneerree  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::    

ppeerr  ttrraaiinnoo  aa  ffuunnee  ((sseemmpprree  dduuee  iinnddiippeennddeennttii))  KK==66  ccaadd..,,  

ppeerr  ttrraaiinnoo  aa  ccaatteennaa  ((dduuee  iinnddiippeennddeennttii  KK==66  ccaadd..  oovvvveerroo  uunnaa  KK==1100));;  

ppeerr  ttrraaiinnoo  ppiiggnnoonnee  ccrreemmaagglliieerraa  oo  ssiimmiillii  KK==22;;  

ppeerr  ttrraaiinnoo  aadd  aaddeerreennzzaa  KK==22..  

bb))  lliimmiittaattoorree  ddii  vveelloocciittàà  ccoonn  ppaarraaccaadduuttee  cchhee  eennttrrii  iinn  ffuunnzziioonnee  pprriimmaa  cchhee  llaa  vveelloocciittàà  ddeell  mmeezzzzoo  

mmoobbiillee  ssuuppeerrii  ddii  11,,55  vvoollttee  qquueellllaa  mmaassssiimmaa  eedd  eesssseerree  ttaallee  ddaa  ccoommaannddaarree  ll''aarrrreessttoo  ddeell  mmoottoorree  

pprriinncciippaallee  ccoonnsseenntteennddoo  ll''aarrrreessttoo  ddeell  mmeezzzzoo  mmoobbiillee  eennttrroo  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  ccmm..  55  mmiissuurraattoo  iinn  vveerrttiiccaallee  

ddaall  ppuunnttoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallll''eennttrraattaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeell  lliimmiittaattoorree..    

cc))  ffrreennoo  mmeeddiiaannttee  ddiissppoossiittiivvii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffeerrmmaarree  iill  mmeezzzzoo  mmoobbiillee  iinn  mmeennoo  ddii  ccmm..  88  mmiissuurraattii  lluunnggoo  llaa  

gguuiiddaa,,  ddaall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  aattttiivvaazziioonnee..    

SSiiccuurreezzzzaa  aannttiiccaadduuttaa::    

PPeerr  ii  sseerrvvoossccaallaa  ddii  ttiippoo  aa))  bb))  cc))  ssii  ddeevvoonnoo  pprreevveeddeerree  bbaarrrree  oo  bbrraacccciioollii  ddii  pprrootteezziioonnee  ((aallmmeennoo  uunnoo  

ppoossttoo  vveerrssoo  iill  bbaassssoo))  mmeennttrree  ppeerr  qquueellllii  ddii  ttiippoo  dd))  eedd  ee))  oollttrree  aallllee  ssbbaarrrree  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssii  ddeevvoonnoo  

pprreevveeddeerree  bbaannddeellllee  oo  sscciivvoollii  rriibbaallttaabbiillii  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ssuuii  llaattii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aall  

mmoottoo..    

LLaa  bbaarrrree,,  llee  bbaannddeellllee,,  ggllii  sscciivvoollii  eedd  ii  bbrraacccciioollii  dduurraannttee  iill  mmoottoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  

ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ee//oo  ddeellllaa  sseeddiiaa  aa  rruuoottee..  

NNeeii  sseerrvvoossccaallaa  ddii  ccaatteeggoorriiaa  dd))  eedd  ee))  ll''aacccceessssoo  oo  ll''uusscciittaa  ddaallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppoossttaa  nneellllaa  ppoossiizziioonnee  ppiiùù  

aallttaa  rraaggggiiuunnggiibbiillee  ddeevvee  aavvvveenniirree  ccoonn  uunn  ssoolloo  sscciivvoolloo  aabbbbaassssaattoo..    

LLoo  sscciivvoolloo  cchhee  ccoonnsseennttee  ll''aacccceessssoo  oo  ll''uusscciittaa  ddaallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ssccaarriiccaa  oo  aa  ppiieennoo  ccaarriiccoo  ddeevvee  

rraaccccoorrddaarree  llaa  sstteessssaa  aall  ccaallppeessttiioo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ppeennddeennzzaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  1155%%..  

  

SSiiccuurreezzzzaa  ddii  ppeerrccoorrssoo::    

LLuunnggoo  ttuuttttoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ddii  uunn  sseerrvvoossccaallaa  lloo  ssppaazziioo  iinntteerreessssaattoo  ddaallll''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  iinn  mmoovviimmeennttoo  ee  

qquueelllloo  iinntteerreessssaattoo  ddaallllaa  ppeerrssoonnaa  uuttiilliizzzzaattrriiccee,,  ddeevvee  eesssseerree  lliibbeerroo  ddaa  qquuaallssiiaassii  oossttaaccoolloo  ffiissssoo  oo  mmoobbiillee  

qquuaallii  ppoorrttee,,  ffiinneessttrree,,  ssppoorrtteellllii,,  iinnttrraaddoossssoo  ssoollaaii  ssoovvrraassttaannttii  eecccc..    

NNeeii  ccaassii  oovvee  nnoonn  ssiiaa  pprreevviissttaa  llaa  mmaarrcciiaa  iinn  sseeddee  pprroopprriiaa  ddeell  sseerrvvoossccaallaa,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  llee  

sseegguueennttii  ssiiccuurreezzzzee::  

--  ssiisstteemmaa  aannttiinncceessooiiaammeennttoo  nneell  mmoottoo  vveerrssoo  ll''aallttoo  ddaa  pprreevveeddeerree  ssuull  bboorrddoo  ssuuppeerriioorree  ddeell  ccoorrppoo  

mmaacccchhiinnaa  ee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa..    

--  ssiisstteemmaa  aannttiisscchhiiaacccciiaammeennttoo  nneell  mmoottoo  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  iinntteerreessssaannttee  ttuuttttaa  llaa  ppaarrttee  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  ppiiaannoo  

ddeellllaa  ppeeddaannaa  oo  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  ddeell  ccoorrppoo  mmaacccchhiinnaa..    



--  ssiisstteemmaa  aannttiiuurrttoo  nneell  mmoottoo  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  ddaa  pprreevveeddeerree  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  bboorrddoo  iinnffeerriioorree  ddaall  

ccoorrppoo  mmaacccchhiinnaa  ee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa..  

LLaaddddoovvee  ffoossssee  nneecceessssaarriioo,,  vvaarriiaazziioonnee  ddeell  vveerrssoo  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllaa  ppoorrttaa  ddeell  bbaaggnnoo  ddaa  rreeaalliizzzzaarrssii;;  

aaddeegguuaammeennttoo  ddii  eevveennttuuaallii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii,,  pprreeddiissppoossttii  iinn  mmaanniieerraa  cchhee  ll''aaddaattttaabbiilliittàà  ssiiaa  rreeaalliizzzzaattaa  

sseennzzaa  ddrraassttiicchhee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  iinnffaattttii  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  ee  ttaallee  ddaa  ccoonnsseennttiirree  

ll''aaccccoossttaammeennttoo  aaggllii  sstteessssii  eedd  iill  rreellaattiivvoo  uussoo..    

SSoonnoo  eevviiddeennzziiaattee  ggllii  ssppaazzii  ddii  mmaannoovvrraa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  aappeerrttuurree  ddeeii  vvaannii  ee  nneeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii..  

IInn  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  aammbbiieennttaallii  ee  ddeellllee  lloorroo  ccoommppoonneennttii  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnssiiddeerraattee  

ccoommee  ssppeecciiffiicchhee  ffuunnzziioonnaallii  ee  ddiimmeennssiioonnaallii  bbaassii,,  qquueellllee  pprreevviissttee  ddaall  ssuu  cciittaattoo  DD..MM..  1144..0066..11998899  nn..  223366,,  

ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  eelleennccaattee  ee  ddeessccrriittttee..    

UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI:  

11..11  PPoorrttee    

LLaa  lluuccee  nneettttaa  ddeellllaa  ppoorrttaa  ddii  aacccceessssoo  ddii  ooggnnii  eeddiiffiicciioo  ee  ddii  ooggnnii  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  ddeevvee  eesssseerree  ddii  

aallmmeennoo  8800  ccmm..    

LLaa  lluuccee  nneettttaa  ddeellllee  aallttrree  ppoorrttee  ddeevvee  eesssseerree  ddii  aallmmeennoo  7755  ccmm..    

GGllii  ssppaazzii  aannttiissttaannttii  ee  rreettrroossttaannttii  llaa  ppoorrttaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddiimmeennssiioonnaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  mmiinniimmii  pprreevviissttii  

nneeggllii  sscchheemmii  ggrraaffiiccii  ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattii..  LL''aalltteezzzzaa  ddeellllee  mmaanniigglliiee  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpprreessaa  ttrraa  8855  ee  9955  

ccmm  ((ccoonnssiigglliiaattaa  9900  ccmm))..    

DDeevvoonnoo  iinnoollttrree,,  eesssseerree  pprreeffeerriittee  ssoolluuzziioonnii  ppeerr  llee  qquuaallii  llee  ssiinnggoollee  aannttee  ddeellllee  ppoorrttee  nnoonn  aabbbbiiaannoo  

llaarrgghheezzzzaa  ssuuppeerriioorree  aaii  112200  ccmm,,  ee  ggllii  eevveennttuuaallii  vveettrrii  ssiiaannoo  ccoollllooccaattii  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  ddii  aallmmeennoo  4400  ccmm..  

ddaall  ppiiaannoo  ddeell  ppaavviimmeennttoo..    

LL''aannttaa  mmoobbiillee  ddeevvee  ppootteerr  eesssseerree  uussaattaa  eesseerrcciittaannddoo  uunnaa  pprreessssiioonnee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  88  KKgg..  

  

11..22  PPaavviimmeennttii    

QQuuaalloorraa  ii  ppaavviimmeennttii  pprreesseennttiinnoo  uunn  ddiisslliivveelllloo,,  qquueessttoo  nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  ii  22,,55  ccmm..    

  

11..33  IInnffiissssii  eesstteerrnnii    

LL''aalltteezzzzaa  ddeellllee  mmaanniigglliiee  oo  ddiissppoossiittiivvoo  ddii  ccoommaannddoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpprreessaa  ttrraa  ccmm  110000  ee  113300;;  

ccoonnssiigglliiaattaa  111155  ccmm..    

PPeerr  ccoonnsseennttiirree  aallllaa  ppeerrssoonnaa  sseedduuttaa  llaa  vviissuuaallee  aanncchhee  aallll''eesstteerrnnoo,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreeffeerriittee  ssoolluuzziioonnii  

ppeerr  llee  qquuaallii  llaa  ppaarrttee  ooppaaccaa  ddeell  ppaarraappeettttoo,,  ssee  pprreesseennttee,,  nnoonn  ssuuppeerrii  ii  6600  ccmm..  ddii  aalltteezzzzaa  ddaall  ccaallppeessttiioo,,  

ccoonn  ll''aavvvveerrtteennzzaa,,  ppeerròò,,  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  cchhee  ll''iinntteerroo  ppaarraappeettttoo  ssiiaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  aallttoo  

aallmmeennoo  110000  ccmm  ee  iinnaattttrraavveerrssaabbiillee  ddaa  uunnaa  ssffeerraa  ddii  1100  ccmm..  ddii  ddiiaammeettrroo..  NNeellllee  ffiinneessttrree  lloo  ssppiiggoolloo  vviivvoo  

ddeellllaa  ttrraavveerrssaa  iinnffeerriioorree  ddeellll''aannttaa  aapprriibbiillee  ddeevvee  eesssseerree  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ssaaggoommaattoo  oo  pprrootteettttoo  ppeerr  

nnoonn  ccaauussaarree  iinnffoorrttuunnii..  LLee  aannttee  mmoobbiillii  ddeeggllii  iinnffiissssii  eesstteerrnnii  ddeevvoonnoo  ppootteerr  eesssseerree  uussaattee  eesseerrcciittaannddoo  uunnaa  

pprreessssiioonnee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  KKgg  88..  

SSppaazzii  aannttiissttaannttii  ee  rreettrroossttaannttii  llaa  ppoorrttaa  

  

11..44  AArrrreeddii  ffiissssii    

NNeeggllii  eeddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii  llee  ccaasssseettttee  ppeerr  llaa  ppoossttaa  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoollllooccaattee  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  

ssuuppeerriioorree  aaii  114400  ccmm..    

  

11..55  TTeerrmmiinnaallii  ddeeggllii  iimmppiiaannttii    

GGllii  aappppaarreecccchhii  eelleettttrriiccii,,  ii  qquuaaddrrii  ggeenneerraallii,,  llee  vvaallvvoollee  ee  ii  rruubbiinneettttii  ddii  aarrrreessttoo  ddeellllee  vvaarriiee  uutteennzzee,,  ii  

rreeggoollaattoorrii  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ee  ddii  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo,,  ii  ccaammppaanneellllii  ddii  aallllaarrmmee,,  iill  cciittooffoonnoo,,  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoossttii  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  ii  4400  ee  ii  114400  ccmm..    

SScchheemmaa  ddeellllee  aalltteezzzzee  ccoonnssiigglliiaattee  ppeerr  llaa  ccoollllooccaazziioonnee  ddii  qquuaaddrrii,,  iinntteerrrruuttttoorrii  ee  pprreessee..  



  

11..66  SSeerrvviizzii  iiggiieenniiccii    

PPeerr  ggaarraannttiirree  llaa  mmaannoovvrraa  ee  ll''uussoo  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  aanncchhee  aallllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  

mmoottoorriiaa,,  ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttoo,,  iinn  rraappppoorrttoo  aaggllii  ssppaazzii  ddii  mmaannoovvrraa  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  88..00..22  ddeell  DD..MM..  

223366//8899,,  ll''aaccccoossttaammeennttoo  llaatteerraallee  aallllaa  ttaazzzzaa  wwcc,,  bbiiddeett,,  vvaassccaa,,  ddoocccciiaa,,  llaavvaattrriiccee  ee  ll''aaccccoossttaammeennttoo  

ffrroonnttaallee  aall  llaavvaabboo..  

AA  ttaall  ffiinnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriissppeettttaattii  ii  sseegguueennttii  mmiinniimmii  ddiimmeennssiioonnaallii::    

--  lloo  ssppaazziioo  nneecceessssaarriioo  aallll''aaccccoossttaammeennttoo  ee  aall  ttrraassffeerriimmeennttoo  llaatteerraallee  ddaallllaa  sseeddiiaa  aa  rruuoottee  aallllaa  ttaazzzzaa  wwcc  

ee  aall  bbiiddeett,,  oovvee  pprreevviissttoo,,  ddeevvee  eesssseerree  mmiinniimmoo  110000  ccmm  mmiissuurraattii  ddaallll''aassssee  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo  ssaanniittaarriioo;;  

--  lloo  ssppaazziioo  nneecceessssaarriioo  aallll''aaccccoossttaammeennttoo  llaatteerraallee  ddeellllaa  sseeddiiaa  aa  rruuoottee  aallllaa  vvaassccaa  ddeevvee  eesssseerree  mmiinniimmoo  

ddii  114400  ccmm  lluunnggoo  llaa  vvaassccaa  ccoonn  pprrooffoonnddiittàà  mmiinniimmaa  ddii  8800  ccmm;;    

--  lloo  ssppaazziioo  nneecceessssaarriioo  aallll''aaccccoossttaammeennttoo  ffrroonnttaallee  ddeellllaa  sseeddiiaa  aa  rruuoottee  aall  llaavvaabboo  ddeevvee  eesssseerree  mmiinniimmoo  

ddii  8800  ccmm  mmiissuurraattii  ddaall  bboorrddoo  aanntteerriioorree  ddeell  llaavvaabboo..  

RReellaattiivvaammeennttee  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggllii  aappppaarreecccchhii  ssaanniittaarrii  iinnoollttrree::    

--  ii  llaavvaabbii  ddeevvoonnoo  aavveerree  iill  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  ppoossttoo  aa  ccmm  8800  ddaall  ccaallppeessttiioo  eedd  eesssseerree  sseemmpprree  sseennzzaa  

ccoolloonnnnaa  ccoonn  ssiiffoonnee  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ddeell  ttiippoo  aaccccoossttaattoo  oo  iinnccaassssaattoo  aa  ppaarreettee;;    

--  ii  wwcc  ee  ii  bbiiddeett  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ssoonnoo  ddeell  ttiippoo  ssoossppeessoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll''aassssee  ddeellllaa  ttaazzzzaa  wwcc  oo  ddeell  bbiiddeett  

ddeevvee  eesssseerree  ppoossttoo  aadd  uunnaa  ddiissttaannzzaa  mmiinniimmaa  ddii  ccmm  4400  ddaallllaa  ppaarreettee  llaatteerraallee,,  iill  bboorrddoo  aanntteerriioorree  aa  ccmm  

7755--8800  ddaallllaa  ppaarreettee  ppoosstteerriioorree  ee  iill  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  aa  4455--5500  ccmm  ddaall  ccaallppeessttiioo..  

QQuuaalloorraa  ll''aassssee  ddeellllaa  ttaazzzzaa  --  wwcc  oo  bbiiddeett  ssiiaa  ddiissttaannttee  ppiiùù  ddii  4400  ccmm  ddaallllaa  ppaarreettee,,  ssii  ddeevvee  pprreevveeddeerree,,  aa  

ccmm  4400  ddaallll''aassssee  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo  ssaanniittaarriioo  uunn  mmaanniigglliioonnee  oo  ccoorrrriimmaannoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  iill  

ttrraassffeerriimmeennttoo;;  

--  llaa  ddoocccciiaa  ddeevvee  eesssseerree  aa  ppaavviimmeennttoo,,  ddoottaattaa  ddii  sseeddiillee  rriibbaallttaabbiillee  ee  ddoocccciiaa  aa  tteelleeffoonnoo;;  

NNeeggllii  aallllooggggii  aacccceessssiibbiillii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ssoovvvveennzziioonnaattaa  ddii  ccuuii  aall  ccaappoo  IIII  aarrtt..  33  ddeevvee  iinnoollttrree  

eesssseerree  pprreevviissttaa  ll''aattttrreezzzzaabbiilliittàà  ccoonn  mmaanniigglliioonnii  ee  ccoorrrriimmaannoo  oorriizzzzoonnttaallii  ee//oo  vveerrttiiccaallii  iinn  vviicciinnaannzzaa  ddeeggllii  

aappppaarreecccchhii;;  iill  ttiippoo  ee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  mmaanniigglliioonnii  oo  ccoorrrriimmaannoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllee  

ssppeecciiffiicchhee  eessiiggeennzzee  rriissccoonnttrraabbiillii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallll''aattttoo  ddeellll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeellll''aallllooggggiioo  ee  ppoossttii  iinn  

ooppeerraa  iinn  ttaallee  ooccccaassiioonnee..  NNeeggllii  aallllooggggii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  nneeii  qquuaallii  èè  pprreevviissttoo  iill  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  

vviissiittaabbiilliittàà,,  iill  sseerrvviizziioo  iiggiieenniiccoo  ssii  iinntteennddee  aacccceessssiibbiillee  ssee  èè  ccoonnsseennttiittoo  aallmmeennoo  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  

ttaazzzzaa  wwcc  ee  ddii  uunn  llaavvaabboo,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ppeerrssoonnaa  ssuu  sseeddiiaa  aa  rruuoottee..  PPeerr  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  

ddeellll''aappppaarreecccchhiioo  ssaanniittaarriioo  ssii  iinntteennddee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aarrrriivvaarree  ssiinnoo  aallllaa  ddiirreettttaa  pprroossssiimmiittàà  ddii  eessssoo,,  

aanncchhee  sseennzzaa  ll''aaccccoossttaammeennttoo  llaatteerraallee  ppeerr  llaa  ttaazzzzaa  wwcc  ee  ffrroonnttaallee  ppeerr  iill  llaavvaabboo..  

  

11..77  CCuucciinnee    

PPeerr  ggaarraannttiirree  llaa  mmaannoovvrraa  ee  ll''uussoo  aaggeevvoollee  ddeell  llaavveelllloo  ee  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo  ddii  ccoottttuurraa,,  qquueessttii  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  pprreevviissttii  ccoonn  ssoottttoossttaannttee  ssppaazziioo  lliibbeerroo  ppeerr  uunn''aalltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  ccmm  7700  ddaall  ccaallppeessttiioo..  

IInn  ssppaazzii  lliimmiittaattii  ssoonnoo  ddaa  pprreeffeerriirrssii  ppoorrttee  ssccoorrrreevvoollii  oo  aa  lliibbrroo..    

  

11..88  BBaallccoonnii  ee  tteerrrraazzzzee    

IIll  ppaarraappeettttoo  ddeevvee  aavveerree  uunnaa  aalltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  110000  ccmm  eedd  eesssseerree  iinnaattttrraavveerrssaabbiillee  ddaa  uunnaa  ssffeerraa  ddii  1100  

ccmm  ddii  ddiiaammeettrroo..    

PPeerr  ppeerrmmeetttteerree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ddii  ddiirreezziioonnee,,  bbaallccoonnii  ee  tteerrrraazzzzee  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  aallmmeennoo  uunnaa  ssppaazziioo  

eennttrroo  iill  qquuaallee  ssiiaa  iinnssccrriivviibbiillee  uunnaa  cciirrccoonnffeerreennzzaa  ddii  ddiiaammeettrroo  114400  ccmm..  

  

11..99  PPeerrccoorrssii  oorriizzzzoonnttaallii  ee  ccoorrrriiddooii    

II  ccoorrrriiddooii  oo  ii  ppeerrccoorrssii  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnaa  llaarrgghheezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  110000  ccmm,,  eedd  aavveerree  aallllaarrggaammeennttii  aattttii  aa  

ccoonnsseennttiirree  ll''iinnvveerrssiioonnee  ddii  mmaarrcciiaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  ppeerrssoonnaa  ssuu  sseeddiiaa  aa  rruuoottee  ((  VVeeddii  ppuunnttoo  88..00..22  --  ssppaazzii  ddii  



mmaannoovvrraa  ddeell  DD..MM..  223366//8899))..  QQuueessttii  aallllaarrggaammeennttii  ddeevvoonnoo  ddii  pprreeffeerreennzzaa  eesssseerree  ppoossttii  nneellllee  ppaarrttii  

tteerrmmiinnaallii  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ee  pprreevviissttii  ccoommuunnqquuee  ooggnnii  1100  mm  ddii  ssvviilluuppppoo  lliinneeaarree  ddeeggllii  sstteessssii..  PPeerr  llee  ppaarrttii  ddii  

ccoorrrriiddooiioo  oo  ddiissiimmppeeggnnii  ssuullllee  qquuaallii  ssii  aapprroonnoo  ppoorrttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddoottttaattee  llee  ssoolluuzziioonnii  tteeccnniicchhee  ddii  

ccuuii  aall  ppuunnttoo  99..11..11  ddeell  DD..MM..  223366//8899,,  nneell  rriissppeettttoo  aanncchhee  ddeeii  sseennssii  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  ppoorrttee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  

lliibbeerrii  nneecceessssaarrii  ppeerr  iill  ppaassssaaggggiioo  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  11..11;;  llee  ddiimmeennssiioonnii  iivvii  pprreevviissttee  ddeevvoonnoo  ccoonnssiiddeerraarrssii  

ccoommee  mmiinniimmii  aacccceettttaabbiillii..  

  

11..1100  SSccaallee    

II  ggrraaddiinnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  uunn  ccoorrrreettttoo  rraappppoorrttoo  ttrraa  aallzzaattaa  ee  ppeeddaattaa  ((ppeeddaattaa  mmiinniimmoo  

ddii  3300  ccmm))::  llaa  ssoommmmaa  ttrraa  iill  ddooppppiioo  ddeellll''aallzzaattaa  ee  llaa  ppeeddaattaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpprreessaa  ttrraa  6622//6644  ccmm..  

IIll  pprrooffiilloo  ddeell  ggrraaddiinnoo  ddeevvee  pprreesseennttaarree  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  uunn  ddiisseeggnnoo  ccoonnttiinnuuoo  aa  ssppiiggoollii  aarrrroottoonnddaattii,,  

ccoonn  ssoottttooggrraaddoo  iinncclliinnaattoo  rriissppeettttoo  aall  ggrraaddoo,,  ee  ffoorrmmaannttee  ccoonn  eessssoo  uunn  aannggoolloo  ddii  cciirrccaa  7755°°--8800°°..  

IInn  ccaassoo  ddii  ddiisseeggnnoo  ddiissccoonnttiinnuuoo,,  ll''aaggggeettttoo  ddeell  ggrraaddoo  rriissppeettttoo  aall  ssoottttooggrraaddoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoommpprreessoo  

ffrraa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  22  ccmm  ee  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  22,,55  ccmm..  UUnn  sseeggnnaallee  aall  ppaavviimmeennttoo  ((ffaasscciiaa  ddii  mmaatteerriiaallee  ddiivveerrssoo  

oo  ccoommuunnqquuee  ppeerrcceeppiibbiillee  aanncchhee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  nnoonn  vveeddeennttii)),,  ssiittuuaattoo  aallmmeennoo  aa  3300  ccmm  ddaall  pprriimmoo  ee  

ddaallll''uullttiimmoo  ssccaalliinnoo,,  ddeevvee  iinnddiiccaarree  ll''iinniizziioo  ee  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  rraammppaa..  IIll  ppaarraappeettttoo  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  llaa  ddiiffeessaa  

vveerrssoo  iill  vvuuoottoo  ddeevvee  aavveerree  uunn''aalltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  11,,0000  mm  eedd  eesssseerree  iinnaattttrraavveerrssaabbiillee  ddaa  uunnaa  ssffeerraa  ddii  

ddiiaammeettrroo  ddii  ccmm  1100..    

IInn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  iinntteerrrruuzziioonnii  ddeell  ccoorrrriimmaannoo,,  qquueessttoo  ddeevvee  eesssseerree  pprroolluunnggaattoo  ddii  3300  ccmm  oollttrree  iill  

pprriimmoo  ee  ll''uullttiimmoo  ggrraaddiinnoo..  IIll  ccoorrrriimmaannoo  ddeevvee  eesssseerree  ppoossttoo  aadd  uunnaa  aalltteezzzzaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  00,,9900//11  mmeettrroo..  

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  èè  ooppppoorrttuunnoo  pprreevveeddeerree  uunn  sseeccoonnddoo  ccoorrrriimmaannoo,,  qquueessttoo  ddeevvee  eesssseerree  ppoossttoo  aadd  

uunn''aalltteezzzzaa  ddii  00,,7755  mm..  IIll  ccoorrrriimmaannoo  ssuu  ppaarraappeettttoo  oo  ppaarreettee  ppiieennaa  ddeevvee  eesssseerree  ddiissttaannttee  ddaa  eessssii  aallmmeennoo  

44ccmm..  

LLee  rraammppee  ddii  ssccaallee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ppaarrttee  ccoommuunnee  oo  nnoonn  ssoonnoo  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ddeevvoonnoo  aavveerree  

uunnaa  llaarrgghheezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  00,,8800  mm..  

IInn  ttaall  ccaassoo  ddeevvoonnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  rriissppeettttaattii  iill  ggiiàà  cciittaattoo  rraappppoorrttoo  ttrraa  aallzzaattaa  ee  ppeeddaattaa  ((iinn  qquueessttoo  

ccaassoo  mmiinniimmoo  2255  ccmm)),,  ee  llaa  aalltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddeell  ppaarraappeettttoo..  

  



  

RREELLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAATTEERRIIEE  

LLoo  ssttuuddiioo  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  mmaatteerriiee  pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  ssccaavvii  ee  ddaallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  llaavvoorraazziioonnii  cchhee  

vveerrrraannnnoo  eesseegguuiittee,,  rriissuullttaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  ddaattaa  llaa  nnaattuurraa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeellll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvoo..  

IInn  ssiinntteessii  ssaarraannnnoo  pprrooggrraammmmaattee  llee  sseegguueennttii  llaavvoorraazziioonnii::  ddaapppprriimmaa  ssaarraannnnoo  ddeeffiinniittii  ggllii  aammbbiittii  ddii  

iinntteerrvveennttoo  mmeeddiiaannttee  vviiaabbiilliittàà  ddii  ccaannttiieerree;;  nneellllee  aarreeee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  vvoolluummii,,  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattii  

ggllii  ssccaavvii  ppeerr  llee  ffoonnddaazziioonnii  ssttrruuttttuurraallii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ((ssttiimmaannddoo  uunnaa  qquuoottaa  ddii  mmll  11..5500  ddaall  lliivveelllloo  ddii  

ccaammppaaggnnaa))..  TTuuttttaavviiaa,,  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  ssccaavvii  ppeerr  ll''iinntteerrrraammeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii,,  iiddrriiccii  ee  

ffooggnnaarrii..  

IIll  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ((DD..  LLggss..  nn°°  115522//22000066  ss..mm..ii..  ee  rreellaattiivvii  ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii)),,  

ssttaabbiilliissccee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnnneessssee  ccoonn  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  aabbuussiivvoo  ddii  rriiffiiuuttii..  

LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  ssppeecciiaallii  pprrooddoottttii  ddaallllee  aattttiivviittàà  ddii  ssccaavvoo  nneellll’’aarreeaa  ddii  ccaannttiieerree  aavvvveerrrràà,,  ppeerrttaannttoo,,  

nneell  rriissppeettttoo  ddeell  DD..  LLggss..  nn..  115522//22000066  ss..mm..ii..  ee  rreellaattiivvii  ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii,,  nnoonncchhéé  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ee  llee  

pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  nn..  66  ddeell  1122  ggiiuuggnnoo  22000066,,  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  BBUURR  PPuugglliiaa  nn..  

7744  ddeell  1166  ggiiuuggnnoo  22000066..  

TTuuttttii  ii  mmaatteerriiaallii  pprroovveenniieennttii  ddaallllee  llaavvoorraazziioonnii  ddii  ssccaavvoo,,  nnoonn  uuttiilliizzzzaattii  iinn  ccaannttiieerree,,  vveerrrraannnnoo  ccoonnffeerriittii  aa  

ddiissccaarriiccaa  ee  ssaarraannnnoo  ggiioorrnnaallmmeennttee  ttrraassffeerriittii  aa  mmeezzzzoo  ddii  aauuttooccaarrrrii  ddeellll’’iimmpprreessaa  pprreessssoo  lluuoogghhii  ddii  

ccoonnffiinnaammeennttoo  aauuttoorriizzzzaattii..  

IIll  rriinntteerrrroo  ddeeggllii  ssccaavvii  aavvvveerrrràà  ccoonn  mmaatteerriiaallee  pprroovveenniieennttee  ddaa  ccaavvaa  aauuttoorriizzzzaattaa,,  ssaallvvoo  rriiuuttiilliizzzzaarree  iill  

mmaatteerriiaallee  ddii  ssccaavvoo  ddeelllloo  sstteessssoo  ccaannttiieerree..  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aarreeaa  ddeell  ccaannttiieerree  nnoonn  ssii  pprreevveeddee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aarreeee  aattttrreezzzzaattee  ddii  ssttooccccaaggggiioo  ee  ddii  

ddeeppoossiittoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeell  ccaannttiieerree  iinn  ooggggeettttoo  pprreevviissttee  ddaallll‘‘aarrtt..  55  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  nn..  

66//22000066..  

DDii  sseegguuiittoo  vviieennee  rriippoorrttaattoo  iill  bbiillaanncciioo  ddii  pprroodduuzziioonnee  ((eesspprreessssoo  iinn  mmcc..  eedd  iinn  kkgg..))  ddii  mmaatteerriiaallee  ddaa  ssccaavvoo  

ee//oo  ddii  rriiffiiuuttii  sseeccoonnddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaall  pprreecciittaattoo  RReeggoollaammeennttoo  rreeggiioonnaallee..  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  llee  eeffffeettttiivvee  pprroodduuzziioonnii  ddii  rriiffiiuuttii  ee  llaa  lloorroo  ddeessttiinnaazziioonnee  ((rriiuuttiilliizzzzoo,,  rreeccuuppeerroo,,  

ssmmaallttiimmeennttoo,,  ttrraassppoorrttoo)),,  ssaarraannnnoo  ccoommpprroovvaattee  ddaallll’’iimmpprreessaa  ttrraammiittee  aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa  cchhee  ssaarràà  

ttrraassmmeessssaa  iinn  ccooppiiaa  aallllaa  ccoommmmiitttteennzzaa..  

  

BBiillaanncciioo  ddii  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ddaa  ssccaavvoo  ee//oo  ddaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee//oo  ddii  rriiffiiuuttoo..  

((GGeessttiioonnee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  eeddiillii  ddii  ccuuii  aallll’’aallll..  nn..  11  ddeell  RR..RR..  nn..  66//22000066  ––  ppuubbbbll..  ssuull  BBUURR  PPuugglliiaa  nn..  7744  ddeell  1166--66--22000066))  

  QQuuaannttiittàà  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddaa  ssccaavvoo  cchhee  vveerrrràà  ddeessttiinnaattoo  aall  rriiuuttiilliizzzzoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaannttiieerree::  mmcc..  

665500,,0000  ((ppaarrii  aa  cciirrccaa  kkgg..  11..008888..000000,,0000));;  

  QQuuaannttiittàà  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddaa  ssccaavvoo  iinn  eecccceeddeennzzaa  ddaa  aavvvviiaarree  aadd  aallttrrii  uuttiilliizzzzii::  mmcc..  00,,0000  ((ppaarrii  aa  cciirrccaa  

kkgg..  00,,0000));;  

  QQuuaannttiittàà  ddii  mmaatteerriiaallii  cchhee  rriissuullttaannoo  ddaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  ccoossttrruuzziioonnee  cchhee  vveerrrraannnnoo  ddeessttiinnaattii  aall  

rriiuuttiilliizzzzoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaannttiieerree::  mmcc..  00,,0000    ((  ppaarrii  aa  cciirrccaa  kkgg..  00,,0000  ));;  

  QQuuaannttiittàà  ddii  rriiffiiuuttii  nnoonn  rriiuuttiilliizzzzaattii  iinn  ccaannttiieerree  ddaa  aavvvviiaarree  aall  rreeccuuppeerroo  pprreessssoo  cceennttrrii  ddii  rriicciiccllaaggggiioo::  

mmcc..  00,,0000    ((  ppaarrii  aa  cciirrccaa  kkgg..  00,,0000  ));;  

  QQuuaannttiittàà  ddii  rriiffiiuuttii  nnoonn  rriiuuttiilliizzzzaattii  iinn  ccaannttiieerree  ddaa  aavvvviiaarree  iinn  ddiissccaarriiccaa::  mmcc..  660000,,0000  ((ppaarrii  aa  cciirrccaa  kkgg..  

11..002200..000000))..  



TTEEMMPPII  DDII  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OOPPEERRAA  

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  AAttttuuaazziioonnee  dd..PP..RR..  55  oottttoobbrree  22001100,,  nn..  220077  ee  ss..mm..ii..  ssii  iinnddiiccaannoo  ii  

sseegguueennttii  tteemmppii  mmaassssiimmii  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  vvaarriiee  aattttiivviittàà  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee,,  aapppprroovvaazziioonnee,,  

eesseeccuuzziioonnee  ee  ccoollllaauuddoo,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  ppuunnttuuaallee  pprrooppoossttaa::  

  pprrooggeettttoo  eesseeccuuttiivvoo::  3300  ggiioorrnnii  ddaall  rriittiirroo  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  aapppprroovvaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee;;  

  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  rreellaattiivvii  aallllee  ppaarrttii  ssttrruuttttuurraallii  ddeeii  vvoolluummii::  118800  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ccoonnsseeggnnaa  

ddeeii  llaavvoorrii;;  

  eesseeccuuzziioonnee  iimmppiiaannttii  eesstteerrnnii  eedd  iinntteerrnnii::  112200  ggiioorrnnii  ddaallllaa  uullttiimmaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ee  ppaarrttiizziioonnii  

iinntteerrnnee;;  

  eesseeccuuzziioonnee  ddii  iinnttoonnaaccii,,  ppaavviimmeennttii,,  iinnffiissssii  ee  rriiffiinniittuurree  ddii  ooggnnii  ggeenneerree  330000  ggiioorrnnii  ddaallllaa  uullttiimmaazziioonnee  

ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eesstteerrnnii  eedd  iinntteerrnnii;;  

  CCoollllaauuddoo  ee  rriicchhiieessttaa  aaggiibbiilliittàà::  eennttrroo  6600  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  uullttiimmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii..  
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