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11  CCaappiittoolloo  11  --  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRAAPPPPOORRTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  DDII  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  

  

11..11  PPrreemmeessssaa  

  

LL’’AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  VVAASS  nneell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  aallllaa  VVAASS  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC))  

oosssseerrvvaa  cchhee  ii  PPiiaannii  ccoommuunnaallii  ddeellllee  ccoossttee  aattttuuaattiivvii  ddeell  PPRRCC  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssoottttooppoossttii  aa  vveerriiffiiccaa  ddii  

aassssooggggeettttaabbiilliittàà  aa  VVAASS..    

IIll  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  nnoonn  iinntteerreessssaa,,  ppeerr  ll''iinntteerraa  aarreeaa  ooggggeettttoo  

ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee,,  ccoommee  eevviiddeennzziiaattoo  nneell  sseegguuiittoo  ddeell  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo,,  aarreeee  iiddeennttiiffiiccaattee  ccoommee  

SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SSIICC))  ee  ccoommee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZPPSS))  aaii  sseennssii  ddeellllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  eeuurrooppeeaa  ee  ppeerrttaannttoo  nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aa  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  IInncciiddeennzzaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  55  ddeell  

DDPPRR  nn..  335577//11999977  ee  ddeellll’’aarrtt..  66  ddeell  DDPPRR  nn..  112200//22000033..  

NNeell  rriissppeettttoo  qquuiinnddii  ddeellll’’aarrtt..  33  ddeellllaa  LLRR  4444//22001122  ccoommmmaa  33  ee  ddeellll’’aarrtt..  44  ccoommmmaa  11  ee  ddeell  

RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  1188//22001133,,  iill  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPCCCC))  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  

ssaarràà  ssoottttooppoossttoo  aa  vveerriiffiiccaa  ddii  aassssooggggeettttaabbiilliittàà  aa  VV..AA..SS..,,  ccoossìì  ccoommee  ddiisscciipplliinnaattaa  ddaallll’’aarrtt..  88;;  nneell  ccaassoo  

ddii  ppaarreerree  ppoossiittiivvoo,,  ssaarràà  aavvvviiaattoo  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ccoommee  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  99  aa  1155  ddeellllaa  

lleeggggee  rreeggiioonnaallee  VVAASS  4444//22001122  cciittaattaa..  

IIll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ccoossttiittuuiissccee,,  qquuiinnddii,,  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddii  vveerriiffiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  88  ddeellllaa  

lleeggggee  rreeggiioonnaallee  4444//22001122  ee  ccoossttiittuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  

AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa..  

IIll  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree,,  dduunnqquuee,,  ccoossttiittuuiissccee  ddooccuummeennttoo  ddii  iimmppoossttaazziioonnee  ddeellllee  

ssuucccceessssiivvee  ffaassii  ddeellllaa  eevveennttuuaallee  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa,,  ee  llaa  bbaassee  ppeerr  aavvvviiaarree  llee  

aattttiivviittàà  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ttrraa  ll’’aauuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee,,  ll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  ee  ggllii  aallttrrii  eennttii  ccoonn  

ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee,,  ““aall  ffiinnee  ddii  ddeeffiinniirree  llaa  ppoorrttaattaa  ee  iill  lliivveelllloo  ddii  

ddeettttaagglliioo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  iinncclluuddeerree  nneell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee””,,  ccoommpprreennddeennddoo::  

aa))  ii  pprriinncciippaallii  ccoonntteennuuttii  ((oobbiieettttiivvii,,  aarrttiiccoollaazziioonnee,,  mmiissuurree  ee  iinntteerrvveennttii))  ee  ll’’aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  

iinnfflluueennzzaa  ddeell  ppiiaannoo  ee  uunn  qquuaaddrroo  ssiinntteettiiccoo  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee,,  tteerrrriittoorriiaallee  ee  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccaa  vviiggeennttee;;  

bb))  ll’’eesspplliicciittaazziioonnee  ddii  ccoommee  llaa  VV..AA..SS..  ssii  iinntteeggrraa  ccoonn  lloo  sscchheemmaa  llooggiiccoo‐‐pprroocceedduurraallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ee  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo;;  

cc))  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  ddeeii  pprriinncciippaallii  ffaattttoorrii  aammbbiieennttaallii  nneell  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  

iinntteerreessssaattoo;;  

dd))  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ee  ddeellllaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee;;  

ee))  uunnaa  pprreelliimmiinnaarree  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii;;  

ff))  ll’’eelleennccoo  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ee  ddeeggllii  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii  iinntteerreessssaattii  ddaa  

ccoonnssuullttaarree..  
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LLaa  ttaabbeellllaa  ddii  sseegguuiittoo  aalllleeggaattaa  eevviiddeennzziiaa  llee  rreellaazziioonnii  eessiisstteennttii  ttrraa  ii  ccoonntteennuuttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  99  ddeellllaa  LLRR  

4444//22001122  ee  ii  ccoonntteennuuttii  ddeell  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo,,  sseeggnnaallaannddoo  lloo  ssppeecciiffiiccoo  ccaappiittoolloo  ccuuii  ttaallii  ccoonntteennuuttii  

ffaannnnoo  rriiffeerriimmeennttoo..  

  

CCOONNTTEENNUUTTII  DDII  CCUUII  AALLLL’’AARRTT..  99  

DDEELLLLAA  LLRR  4444//22001122  
CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  RRAAPPPPOORRTTOO  RRIIFF..  

CCoommmmaa  aa))::  oobbiieettttiivvii,,  aarrttiiccoollaazziioonnee,,  mmiissuurree  

ee  iinntteerrvveennttii  ddeell  PPiiaannoo  

DDeessccrriizziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ddeeii  

ccoonntteennuuttii  ddeell  PPCCCC  
CCaapp..  22  

CCoommmmaa  aa))::  aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  iinnfflluueennzzaa  

ddeell  PPiiaannoo  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  

iinnfflluueennzzaa  ddeell  PPiiaannoo  
CCaapp..  22..77  

CCoommmmaa  aa))::  qquuaaddrroo  ssiinntteettiiccoo  ddeellllaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  tteerrrriittoorriiaallee  ee  

ssoocciioo‐‐eeccoonnoommiiccaa  vviiggeennttee  

QQuuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  CCaapp..  33  

CCoommmmaa  bb))::  IInntteeggrraazziioonnee  ddeellllaa  VVAASS  ccoonn  lloo  

sscchheemmaa  llooggiiccoo‐‐pprroocceedduurraallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ee  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  

TTaabbeellllaa  eesspplliiccaattiivvaa  rreellaazziioonnii  VVAASS  //  PPCCCC  CCaapp..  11  

CCoommmmaa  cc))::  ddeessccrriizziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  ffaattttoorrii  

aammbbiieennttaallii  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  

aammbbiieennttaallii  

  

CCaapp..  44  

CCoommmmaa  dd))::  iimmppoossttaazziioonnee  mmeettooddoollooggiiaa  ddii  

VVaalluuttaazziioonnee  

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  

mmeettooddoollooggiiccoo  

aaddoottttaattoo  

CCaapp..  11..55  

ee  CCaapp..  55  

CCoommmmaa  ee))::  pprreelliimmiinnaarree  iinnddiivviidduuaazziioonnee  

iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellllee  pprriinncciippaallii  ccrriittiicciittàà  ppeerr  

cciiaassccuunnaa  ccoommppoonneennttee  aammbbiieennttaallee  
CCaapp..  44  

CCoommmmaa  ff))::  eelleennccoo  ddeeii  ssooggggeettttii  

ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ee  ddeeggllii  

eennttii  tteerrrriittoorriiaallii  iinntteerreessssaattii  

TTaabbeellllaa  //  eelleennccoo  ddeeii  ssooggggeettttii  

ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  
CCaapp..  11..44  

CCoommmmaa  ff))::  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  ddii  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  

mmeettooddoollooggiiccoo  aaddoottttaattoo  ppeerr  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  

CCaapp..  11..55  
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11..22  RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii    

  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  èè  uunn  pprroocceessssoo  iinntteessoo  aa  ggaarraannttiirree  cchhee  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll''aattttuuaazziioonnee  ddeeii  

ppiiaannii  ee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  iinn  qquueessttiioonnee,,  ssiiaannoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  dduurraannttee  llaa  lloorroo  eellaabboorraazziioonnee  ffiinn  

ddaallllaa  ffaassee  iinniizziiaallee  ddii  iimmppoossttaazziioonnee,,  iinn  ttaall  mmooddoo  ccoonnttrriibbuuiissccee  aallll’’aaddoozziioonnee  ddii  ssoolluuzziioonnii  ppiiùù  ssoosstteenniibbiillii  

ee  ppiiùù  eeffffiiccaaccii  ppeerr  mmaanntteenneerree  uunn  eelleevvaattoo  lliivveelllloo  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeellll''aammbbiieennttee  ee  ddeellllaa  ssaalluuttee  

uummaannaa..  

LLaa  VVAASS  nnoonn  ssii  ccoonnffiigguurraa  qquuiinnddii  ccoommee  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  aauuttoorriizzzzaattiivvoo  ddeell  PPiiaannoo  nnéé  ccoommee  uunnaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ssuuii  ccoonntteennuuttii  ddeelllloo  sstteessssoo,,  bbeennssìì  ccoommee  uunn  pprroocceessssoo  aarrttiiccoollaattoo  ee  ccoommpplleessssoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  

aallll’’aarrrriicccchhiimmeennttoo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ddeell  PPiiaannoo,,  nneell  qquuaallee  llee  aattttiivviittàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ssii  aaffffiiaannccaannoo  aa  

qquueellllee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  ee  ddoovvee  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  aassssiiccuurraannoo  llaa  pprroopprriiaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ppeerr  eelleevvaarree  llaa  qquuaalliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo..  

II  pprriinncciippaallii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  rreellaattiivvii  aallllaa  VVAASS  ssoonnoo  ddii  sseegguuiittoo  eelleennccaattii::  

  DDiirreettttiivvaa  22000011//4422//CCEE  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22000011  cchhee  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  llaa  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  

SSttrraatteeggiiccaa  ((VVAASS)),,  qquuaallee  ssttrruummeennttoo  mmeettooddoollooggiiccoo  ppeerr  ll''iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  

ccaarraatttteerree  aammbbiieennttaallee  nneellll''eellaabboorraazziioonnee  ee  nneellll''aaddoozziioonnee  ddii  ttaalluunnii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  cchhee  

ppoossssoonnoo  aavveerree  eeffffeettttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll''aammbbiieennttee..  

  DD..  LLggss..  115522//22000066,,  ccoossìì  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..  LLggss..  44//22000088,,  cchhee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  hhaa  iinntteerraammeennttee  

ssoossttiittuuiittoo  llaa  PPaarrttee  IIII  rriigguuaarrddaannttee,,  ffrraa  ll’’aallttrroo,,  llaa  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa,,  

ccoommpplleettaannddoo  ll’’iitteerr  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  22000011//4422//CCEE,,  ee  ddaall  DD..  LLggss..  112288//22001100..  

  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1144  ddiicceemmbbrree  22001122,,  nn..  4444  ““DDiisscciipplliinnaa  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee  ssttrraatteeggiiccaa””;;  

  RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  99  oottttoobbrree  22001133,,  nn..  1188  ““RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  

rreeggiioonnaallee  1144  ddiicceemmbbrree  22001122,,  nn..  4444  ((DDiisscciipplliinnaa  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  

ssttrraatteeggiiccaa)),,  ccoonncceerrnneennttee  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii””..  

IIll  pprriinncciippaallee  rriiffeerriimmeennttoo  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVAASS  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaallllaa  rreecceennttee  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  1144  

ddiicceemmbbrree  22001122,,  nn..  4444  ““DDiisscciipplliinnaa  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ssttrraatteeggiiccaa””,,  

ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBoolllleettttiinnoo  UUffffiicciiaallee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  ((BBUURRPP))  nn..118833  ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  22001122..  

LLaa  nnuuoovvaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  aabbrrooggaa  ii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  rreeggiioonnaallii  iinn  pprreecceeddeennzzaa  vviiggeennttii,,  oossssiiaa  llaa  

CCiirrccoollaarree  11//22000088  ddeellll’’AAsssseessssoorraattoo  aallll’’EEccoollooggiiaa  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  rreeccaannttee  ““NNoorrmmee  eesspplliiccaattiivvee  

ssuullllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ((VV..AA..SS..))  ddooppoo  ll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  

DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1166  ggeennnnaaiioo  22000088,,  nn..  44  ccoorrrreettttiivvoo  ddeellllaa  PPaarrttee  SSeeccoonnddaa  ddeell  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  33  

aapprriillee  22000066,,  nn..  115522””  ee  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  2288  ddiicceemmbbrree  22000099,,  nn..  22661144  

““CCiirrccoollaarree  eesspplliiccaattiivvaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  VVIIAA  ee  VVAASS  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  PPaarrttee  SSeeccoonnddaa  

ddeell  DD  ..llggss  115522//22000066,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..llggss..  44//22000088””..  
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LLaa  lleeggggee  iinnttrroodduuccee  aallccuunnee  nnoovviittàà  eedd  aallccuunnee  ssppeecciiffiicciittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  aattttuuaallmmeennttee  iinn  vviiggoorree..  SSii  

eevviiddeennzziiaannoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iinn  qquuaannttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ppeerrttiinneennttii  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeell  PPiiaannoo  ooggggeettttoo  

ddeell  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree::  

  ll’’aarrttiiccoolloo  33  ““AAmmbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee””;;  

  ll’’aarrttiiccoolloo  44  ““AAttttrriibbuuzziioonnee  eedd  eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ccoommppeetteennzzaa  ppeerr  llaa  VVAASS””  

  ll’’aarrttiiccoolloo  66  ““CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee””;;  

  ggllii  aarrttiiccoollii  ddaa  99  aa  1155,,  rreellaattiivvii  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS  ((ssii  vveeddaa  iill  ssuucccceessssiivvoo  

ppaarraaggrraaffoo  11..33  ddii  qquueessttoo  sstteessssoo  RRaappppoorrttoo))..  

ÈÈ  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  ttuuttttaavviiaa  ll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  4444//22001122,,  ddeell  

RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  99  oottttoobbrree  22001133,,  nn..  1188  ““RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  

1144  ddiicceemmbbrree  22001122,,  nn..  4444  ((DDiisscciipplliinnaa  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ssttrraatteeggiiccaa)),,  

ccoonncceerrnneennttee  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii””..  

IIll  CCaappoo  IIII  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  èè  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  ddeeddiiccaattoo  aadd  eesspplliicciittaarree  llee  pprroocceedduurree  ddii  VVAASS  ddeeii  

ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinnddiivviidduuaa  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii  ddaa  

ssoottttooppoorrrree  aa  VVAASS  ((aarrtt..  44)),,  ii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  vveerriiffiiccaa  ddii  aassssooggggeettttaabbiilliittàà  

aa  VVAASS  ((aarrtt..  55)),,  ii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  vveerriiffiiccaa  ddii  aassssooggggeettttaabbiilliittàà  aa  VVAASS  

sseemmpplliiffiiccaattaa  ((aarrtt..  66))  ee  ii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii  eesscclluussii  ddaallllee  pprroocceedduurree  ddii  VVAASS  ((aarrtt..  77))..  

IImmppoorrttaannttii  rriiffeerriimmeennttii  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS  ssoonnoo  iinnffiinnee  ccoonntteennuuttii  nneellll’’AAppppeennddiiccee  IIVV  ““IInnddiirriizzzzii  ppeerr  

ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ((VVAASS))””  aall  DDooccuummeennttoo  rreeggiioonnaallee  ddii  

aasssseettttoo  ggeenneerraallee  ((DDRRAAGG))  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  11332288  ddeell  33  

aaggoossttoo  22000077..  II  rriiffeerriimmeennttii  ssoonnoo  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  rriiffeerriittii  eesssseennzziiaallmmeennttee  aallllaa  VVAASS  ddeeii  PPUUGG..      
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22  CCaappiittoolloo  22  ––  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  VV..AA..SS..    

  

IIll  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  èè  rreeggoollaammeennttaattoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddaall  TTiittoolloo  IIII  ((aarrttiiccoollii  ddaa  1111  aa  1188))  ddeell  DD..  LLggss..  

44//22000088  ee  ss..mm..ii..  ee  ddaallllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  4444//22001122  ee  rriissuullttaa  aarrttiiccoollaattoo  nneellllee  sseegguueennttii  ffaassii::  

  iimmppoossttaazziioonnee  ddeellllaa  VVAASS  ((aarrtt..  99  LLRR  4444//22001122));;  

  rreeddaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ((aarrtt..  1100  LLRR  4444//22001122));;  

  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnii  ((aarrtt..  1111  LLRR  4444//22001122));;  

  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddii  uunn  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ((aarrtt..  1122  LLRR  4444//22001122));;  

  rreeddaazziioonnee  ddii  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ssiinntteessii  ((aarrtt  1133  LLRR  4444//22001122));;  

  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ddeecciissiioonnee  ((aarrtt  1144  LLRR  4444//22001122));;  

  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ((aarrtt..  1155  LLRR  4444//22001122))..  

NNeelllloo  sscchheemmaa  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  iill  pprroocceessssoo  ddii  ““VVAASS””,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  LLRR  4444//22001122,,  ee  qquueelllloo  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee,,  

rreeggoollaammeennttaattoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallll’’aarrtt..  44  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//22000066..  

  

PPrroocceedduurraa  ddii  ““VVAASS””  

((LLRR  4444//22001122))  

PPrroocceedduurraa    

““PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee””  

((aarrtt..  44  LL..RR..  1177//22000066))  
  

11aa  FFAASSEE  

RRAAPPPPOORRTTOO  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  DDII  

OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  

ddii  oorriieennttaammeennttoo  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  

ddii  oorriieennttaammeennttoo  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  ––  

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee))  

AAvvvviioo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS  ((AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee))  

AAvvvviioo  ddeellllaa  ffaassee  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  

pprreelliimmiinnaarree  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee,,  

AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  ee  aallttrrii  ssooggggeettttii  

ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee))  

9900  gggg..  ssaallvvoo  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  

22aa  FFAASSEE  

RRAAPPPPOORRTTOO  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  
  

  

AAddoozziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  --  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee))  
  

  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  

AAmmbbiieennttaallee  ee  pprroosseegguuoo  ddeellllee  ffaassii  ddii  

ccoonnssuullttaazziioonnee  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee‐‐  6600  

ggiioorrnnii))  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

((3300  ggiioorrnnii))  

  
OOsssseerrvvaazziioonnii  aall  RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  

((eennttrroo  6600  ggiioorrnnii))  

OOsssseerrvvaazziioonnii  aall  PPiiaannoo  

((eennttrroo  3300  ggiioorrnnii))  

  EEssaammee  ddeellllee  oosssseerrvvaazziioonnii,,  aaddeegguuaammeennttoo  ee  ccoonnttrrooddeedduuzziioonnii  
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((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  --  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii))  

  
IInnvviioo  ddeell  PPiiaannoo  aallll’’AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  
  

33aa  FFAASSEE  

PPAARREERREE  

MMOOTTIIVVAATTOO  

  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

ee  ddeeggllii  eessiittii  ddeellllee  ccoonnssuullttaazziioonnii  ((AAuuttoorriittàà  

CCoommppeetteennttee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  

ll’’AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

  

EEsspprreessssiioonnee  ddeell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  

((AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee))  

eennttrroo  9900  ggiioorrnnii  

  

EEvveennttuuaallee  rreevviissiioonnee  ddeell  ppiiaannoo  aallllaa  lluuccee  

ddeell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ((AAuuttoorriittàà  

pprroocceeddeennttee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  

ll''AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee))  

  

TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ((ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee)),,  iinnssiieemmee  ccoonn  iill  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

aaccqquuiissiittaa  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee,,  aallll''oorrggaannoo  ccoommppeetteennttee  

aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo..  
  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  
  

    
IInnvviioo  ddeell  PPiiaannoo  aallllaa  GGiiuunnttaa  

RReeggiioonnaallee  

    

VVeerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  aall  

PPRRCC  ddeell  PPiiaannoo  

((GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  --  eennttrroo  

6600  ggiioorrnnii))  

44aa  FFAASSEE  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

SSUULLLLAA  DDEECCIISSIIOONNEE  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  

ssiinntteessii  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniivvaa  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  
  

55aa  FFAASSEE  

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

MMoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  iimmppaattttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  

ssuullll''aammbbiieennttee  ddeerriivvaannttii  ddaallll''aattttuuaazziioonnee  

ddeell  ppiiaannoo  ee  vveerriiffiiccaa  ddeell  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  

ssoosstteenniibbiilliittàà  pprreeffiissssaattii  ((AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  ddeellll’’AARRPPAA))  

EEffffiiccaacciiaa  ddeell  PPiiaannoo  
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22..11  II  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS    

  

TTrraa  ii  ssooggggeettttii  cchhee  ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  vvii  èè  iinnnnaannzziittuuttttoo  llaa  ffiigguurraa  ddeellll’’aauuttoorriittàà  

ccoommppeetteennttee,,  cchhee  iill  DD..  LLggss..  115522//22000066,,  aallll’’aarrtt..  55,,  ddeeffiinniissccee  ccoommee  ““llaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccuuii  

ccoommppeettee  ll''aaddoozziioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  vveerriiffiiccaa  ddii  aassssooggggeettttaabbiilliittàà,,  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddeell  ppaarreerree  

mmoottiivvaattoo,,  nneell  ccaassoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii,,  ee  ll''aaddoozziioonnee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ccoonncclluussiivvii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVIIAA,,  nneell  ccaassoo  ddii  pprrooggeettttii  oovvvveerroo  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  

aammbbiieennttaallee,,  nneell  ccaassoo  ddii  iimmppiiaannttii””..  TTaallee  AAuuttoorriittàà,,  ppeerr  llaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa,,  èè  ssttaattaa  iiddeennttiiffiiccaattaa,,  aa  

sseegguuiittoo  ddeellll’’eemmaannaazziioonnee  ddeellllaa  DD..GG..RR..  998811//22000088,,  ccoonn  ll’’UUffffiicciioo  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  

eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  VVAASS  iinnccaarrddiinnaattoo  nneell  SSeerrvviizziioo  EEccoollooggiiaa  ddeellll’’  AArreeaa  PPoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  llaa  ttuutteellaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  aammbbiieennttaallee  ee  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee)),,  

ssooggggeettttoo  cchhee  ccoonnccoorrrreerràà  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ee  lloo  uuttiilliizzzzeerràà  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

vveerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ppiiaannoo..  

NNeellllaa  ttaabbeellllaa  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaannoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

AAUUTTOORRIITTAA’’  CCOOMMPPEETTEENNTTEE    

SSTTRRUUTTTTUURRAA    

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  --  AArreeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  PPoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  llaa  

ttuutteellaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  aammbbiieennttaallee  ee  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  ––  

SSeerrvviizziioo  EEccoollooggiiaa  ––  UUffffiicciioo  PPrrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  

VVAASS    

SSEEDDEE    VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee,,  66//77  ZZ..II..  --  EEXX  EENNAAIIPP  ––  7700002266  --  MMoodduuggnnoo  --  BBaarrii    

TTEELLEEFFOONNOO    008800  554400  66881166    

FFAAXX    008800  554400  66885533//66886622    

PPOOSSTTAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA    uuffffiicciioo..vvaass@@rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt    

SSIITTOO  WWEEBB    hhttttpp::////eeccoollooggiiaa..rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt    

  

AAllttrroo  ssooggggeettttoo  iinntteerreessssaattoo  nneell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  èè  llaa  ffiigguurraa  ddeellll’’aauuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee,,  cchhee  iill  DD..  LLggss..  

115522//22000066,,  aallll’’aarrtt..  55,,  ddeeffiinniissccee  ccoommee  ““llaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  eellaabboorraa  iill  ppiiaannoo,,  

pprrooggrraammmmaa  ssooggggeettttoo  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  oovvvveerroo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  ssooggggeettttoo  

cchhee  pprreeddiissppoonnee  iill  ppiiaannoo//pprrooggrraammmmaa,,  ssiiaa  uunn  ddiivveerrssoo  ssooggggeettttoo  ppuubbbblliiccoo  oo  pprriivvaattoo,,  llaa  ppuubbbblliiccaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  rreecceeppiissccee,,  aaddoottttaa  oo  aapppprroovvaa  iill  ppiiaannoo//pprrooggrraammmmaa””..  

TTaallee  AAuuttoorriittàà,,  ppeerr  iill  PPiiaannoo  iinn  aarrggoommeennttoo,,  èè  ssttaattaa  iinnddiivviidduuaattaa  nneell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa..  

NNeellllaa  ttaabbeellllaa  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaannoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

AAUUTTOORRIITTAA’’  PPRROOCCEEDDEENNTTEE    

SSTTRRUUTTTTUURRAA    CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa    

SSEEDDEE    VViiaa  TTeenneennttee  MMiinnnniittii  --  TToorrrriicceellllaa    

TTEELLEEFFOONNOO    009999  99557733000077  --  009999  99557733339922    

PPOOSSTTAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA    
sseeggrreetteerriiaattoorrrriicceellllaa@@lliibbeerroo..iitt    

uuffffiicciiootteeccnniiccoottoorrrriicceellllaa@@ppeecc..iitt    

SSIITTOO  WWEEBB    hhttttpp::////ccoommuunnee..ttoorrrriicceellllaa..ttaa..iitt    
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IIll  DD..LLggss..  115522//22000066  ssoottttoolliinneeaa  ll''aattttiivviittàà  ccoollllaabboorraattiivvee  cchhee  ddeevvoonnoo  iinntteerrccoorrrreerree  ffrraa  ll’’eennttee  pprroocceeddeennttee  

((iill  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa))  ee  ll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  ppeerr  llaa  VVAASS  ((UUffffiicciioo  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  

eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  VVAASS)),,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree,,  aa  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeell  ppaarreerree  

mmoottiivvaattoo  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ppiiaannoo  ee,,  aall  pprriimmoo,,  llee  eevveennttuuaallii  mmooddiiffiicchhee  pprriimmaa  ddeellllaa  ddeeffiinniittiivvaa  

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo..  

TTrraa  ii  ssooggggeettttii  ddeeppuuttaattii  aadd  eesspprriimmeerree  oosssseerrvvaazziioonnii  vvii  ssoonnoo  ii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  

aammbbiieennttaallee,,  cchhee  iill  DD..  LLggss..  115522//22000066,,  aallll’’aarrtt..  55,,  ddeeffiinniissccee  ccoommee  ““llee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ee  ggllii  

eennttii  ppuubbbblliiccii  cchhee,,  ppeerr  llee  lloorroo  ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  oo  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee,,  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinntteerreessssaattee  aaggllii  iimmppaattttii  ssuullll''aammbbiieennttee  ddoovvuuttii  aallll''aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii,,  pprrooggrraammmmii  oo  

pprrooggeettttii””..  

NNeellllaa  ttaabbeellllaa  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  ll’’eelleennccoo  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  ccoonn  ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  

aammbbiieennttaallee  ccooiinnvvoollttee  nneellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS::  

EELLEENNCCOO  DDEELLLLEE  AAUUTTOORRIITTAA’’  CCOOMMPPEETTEENNTTII  IINN  MMAATTEERRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

NN°°    EENNTTEE    IINNDDIIRRIIZZZZOO    TTEELL//FFAAXX    EE--MMAAIILL    

11    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  AAsssseettttoo  ddeell    

TTeerrrriittoorriioo    

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522  --    

BBaarrii    

008800//55440044330055    

008800//55440044330000    

sseettttoorree..tteerrrriittoorriioo@@rreeggiioonnee..ppuu

gglliiaa..iitt    

22    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  UUrrbbaanniissttiiccaa    

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522  --    

BBaarrii    

008800//55440066882288    

008800//55440066882244    

sseettttoorreeuurrbbaanniissttiiccaa@@rreeggiioonnee..pp

uugglliiaa..iitt    

33    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  EEddiilliizziiaa    

RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  

––  OORRCCAA    

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522--    

BBaarrii    

008800//55440066889922    

008800//55440066881199    

uuffffiicciioo..oorrccaa@@ppeecc..rruuppaarr..ppuuggllii

aa..iitt    

44    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  AAttttiivviittàà    

EEssttrraattttiivvee    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --BBaarrii    

008800//55440066888855    

008800//55440044332255    
vv..jjaalloonnggoo@@rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt    

55    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  EEccoollooggiiaa    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --BBaarrii    

008800//55440044339955    

008800//55440033996699    

sseettttoorreeaammbbiieennttee@@rreeggiioonnee..ppuu

gglliiaa..iitt    

66    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee    

RRiiffiiuuttii  ee  BBoonniiffiiccaa    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --BBaarrii    

008800//55440044339955    

008800//55440033996699    

sseerrvv..rriiffiiuuttiieebboonniiffiiccaa@@ppeecc..rruuppaa

rr..ppuugglliiaa..iitt    

77    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --BBaarrii    

008800//55440077778899    

008800//55440077779911    
sseettttoorreellllpppp@@rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt    

88    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii    

UUffffiicciioo  SSttrruuttttuurraa    

tteeccnniiccaa  pprroovviinncciiaallee    

((GGeenniioo  CCiivviillee))  BBaarrii    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo    

BBaarrii    

008800//55440077771199    

008800//55440077771177    

ggeenniioocciivviillee..bbaa@@rreeggiioonnee..ppuuggllii

aa..iitt    
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99    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee    

NNaattuurraallii    

VViiaa  ddeellllee  MMaaggnnoolliiee    

ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --BBaarrii    

008800//55440077883377    

008800//55440077883388    

sseerrvviizziiooddiiffeessaassuuoolloo..rreeggiioonnee@@pp

eecc..rruuppaarr..ppuugglliiaa..iitt    

1100    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeerrvviizziioo  TTuutteellaa  ddeellllee    

AAccqquuee    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee,,    

88  ZZ..II..,,  EEXX  EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --  BBaarrii    

008800//55440077887755    

008800//55440066889966    

sseettttoorree..ttuutteellaaccqquuee@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

1111    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  AArrttiiggiiaannaattoo,,    

PPMMII  ee    

IInntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee    

CCoorrssoo  SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993344    

008800//55440055996600    

SSeerrvviizziioo..iinntteerrnnaalliizzzzaazziioonnee@@rreeggii

oonnee..ppuugglliiaa..iitt    

1122    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  CCoommmmeerrcciioo    

CCoorrssoo  SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993333    

008800//55440066993322    

sseettttoorreeccoommmmeerrcciioo@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

1133    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  IInndduussttrriiaa  eedd    

IInndduussttrriiaa  EEnneerrggeettiiccaa    

CCoorrssoo  SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993344    

008800//55440055996600    

sseettttoorreeiinndduussttrriiaa@@rreeggiioonnee..ppuuggll

iiaa..iitt    

1144    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  FFoorreessttee    

VViiaa  CCoorriigglliiaannoo,,  11    

eexx  CCIIAAPPII  ZZ..II..  --    

BBaarrii    

008800//55555599555533    

008800//55440055222244    

sseerrvviizziioo..ffoorreessttee@@rreeggiioonnee..ppuuggllii

aa..iitt    

1155    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  AAggrriiccoollttuurraa    

LLuunnggoommaarree    

NNaazzaarriioo  SSaauurroo,,    

4455//4477--BBaarrii    

008800//55555599555533--

008800//55440055222244    

sseerrvviizziioo..aaggrriiccoollttuurraa@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..  iitt    

1166    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  CCaacccciiaa  ee  

PPeessccaa    

VViiaa  CCaadduuttii  ddii  ttuuttttee    

llee  gguueerrrree,,  1133    

BBaarrii    

008800//55440033007766    

008800//55440033006622    

ccaacccciiaappeessccaa@@rreeggiioonnee..ppuuggllii

aa..iitt    

1177    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    
UUffffiicciioo  PPaarrcchhii  ee  TTuutteellaa  

ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà    

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522  ––    

BBaarrii    

008800//55440044339922//    

55440066886600    

008800//55440066885544    

SSeeggrreetteerriiaa    

TTeeccnniiccaa    

008800//55440044336633    

008800//55440066885544    

uuffffiicciiooppaarrcchhii..rreeggiioonnee@@ppeecc..rruu

ppaarr..ppuugglliiaa..iitt    

1188    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  TTrraassppoorrttii    

ee  VViiee  ddii    

CCoommuunniiccaazziioonnee    

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522  ––    

BBaarrii    

008800//55440033663300    

008800//55440055660011    

sseerrvviizziioo..mmoobbiilliittaa@@rreeggiioonnee..ppuu

gglliiaa..iitt    
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SSeerrvviizziioo  MMoobbiilliittàà    

  

1199    

  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  TTrraassppoorrttii  

SSeerrvviizziioo  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  

ggeessttiioonnee  ddeell  ttrraassppoorrttoo  

llooccaallee    

  

VViiaa  GGeennttiillee,,  5522  ––    

BBaarrii    

  

008800//5544005566223300

8800//55440055662299    

  

sseerrvviizziioo..ttrraassppoorrttii@@rreeggiioonnee..ppuu

gglliiaa..iitt    

2200    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  TTuurriissmmoo  ee    

IInndduussttrriiaa  AAllbbeerrgghhiieerraa    

SSeettttoorree  TTuurriissmmoo  ee    

  

IInndduussttrriiaa  AAllbbeerrgghhiieerraa    

CCoorrssoo  SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440044776655    

008800//55440044772211    

sseettttoorree..ttuurriissmmoo@@rreeggiioonnee..ppuuggllii

aa..iitt    

2211    
PPrroovviinncciiaa  

TTaarraannttoo    

SSeettttoorree  EEccoollooggiiaa  ee  

AAmmbbiieennttee    

VViiaa  LLaaggoo  ddii  

BBoollsseennaa  nn..22    

009999  77332200220055//  

009999  77332200110055    

aannggeelloorraaffffaaeellee..bboorrggiiaa@@pprroovvii

nncciiaa..ttaa..iitt    

2222    
PPrroovviinncciiaa  

TTaarraannttoo    

  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  

PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo,,  AAssssiisstteennzzaa  

TTeeccnniiccaa  aaii  CCoommuunnii  --  

PPrrooggeettttaazziioonnee  EEddiilliizziiaa    

VViiaa  DDaarriioo  LLuuppoo,,  nn..  

44  --  TTaarraannttoo    
009999//77778800224488    

rroobbeerrttoo..ddiiggiiaacciinnttoo@@pprroovviinncciiaa

..ttaa..iitt    

2233    

  

SSoopprriinntteennddeennzzaa    

ppeerr  ii  BBeennii    

aarrcchhiitteettttoonniiccii  ee    

ppeerr  iill  ppaaeessaaggggiioo    

ppeerr  llee  pprroovviinnccee  

ddii  LLeeccccee,,  BBrriinnddiissii  

ee  TTaarraannttoo    

UUffffiicciioo  ooppeerraattiivvoo  ddii  

TTaarraannttoo    
VViiaa  LLuuiiggii  VViioollaa,,  nn..1122    009999//44552255998822    

mmbbaacc--ssbbeeaapp--

llee@@mmaaiillcceerrtt..bbeenniiccuullttuurraallii..iitt    

2244    

  

SSoopprriinntteennddeennzzaa    

ppeerr  iill  PPaattrriimmoonniioo    

SSttoorriiccoo,,  AArrttiissttiiccoo    

eedd    

EEttnnooaannttrrooppoollooggiiccoo    

VViiaa  PPiieerr  ll’’EErreemmiittaa,,  

2255  --BBaarrii    
008800//552288552233    

mmbbaacc--ssbbssaaee--

ppuugg@@mmaaiillcceerrtt..bbeenniiccuullttuurraallii..iitt    

2255    

  

SSoopprriinntteennddeennzzaa    

ppeerr  ii  BBeennii    

AArrcchheeoollooggiiccii  ppeerr    

llaa  PPuugglliiaa    

VViiaa  DDuuoommoo,,  3333    

EExx  CCoonnvveennttoo  ddii  SS..    

DDoommeenniiccoo  --  

TTaarraannttoo    

009999//44771133551111    

009999//44660000112266    
aarrcchheeoollooggiiaa..ffooggggiiaa@@lliibbeerroo..iitt    

2266    

  

AAuuttoorriittàà  ddii    

BBaacciinnoo  ddeellllaa    

PPuugglliiaa    

cc//oo  TTEECCNNOOPPOOLLIISS    

CCSSAATTAA  --7700001100    

VVaalleennzzaannoo  ((BBaa))    

008800//44667700333300    

220099--556677    

008800//44557700337766    

sseeggrreetteerriiaa@@aaddbb..ppuugglliiaa..iitt    

2277    AAuuttoorriittàà  RRaaccccoollttaa  OOttttiimmaallee  TTAA  55    

2288    
AAccqquueeddoottttoo    

PPuugglliieessee  ss..pp..aa  UUnniittàà  CCoommuunniiccaazziioonnee    

VViiaa  CCooggnneettttii,,  3366    

7700112211  BBaarrii    

008800//55772233111111    

((cceennttrraalliinnoo))    
uuffffiicciioossttaammppaa@@aaqqpp..iitt    
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008800//55772233447733    

008800//55772233111155    

2299    

AAggeennzziiaa    

RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa    

PPrrootteezziioonnee    

aammbbiieennttaallee  ddeellllaa    

PPuugglliiaa    

AARRPPAA  PPuugglliiaa    

DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee    

CCoorrssoo  TTrriieessttee,,  2277    

7700112266  BBaarrii    

DDiippaarrttiimmeennttoo    

PPrroovviinncciiaallee  ddii  BBaarrii    

VViiaa  OObbeerrddaann,,  1166    

7700110000  BBaarrii    

DDiirreezziioonnee    

GGeenneerraallee    

008800//55446600115511    

008800//55446600115500    

DDiippaarrttiimmeennttoo    

008800//55553399334444    

iinnffoo@@aarrppaa..ppuugglliiaa..iitt    

ddaapp..bbaa@@aarrppaa..ppuugglliiaa..iitt    

3300    

  

DDiissttrreettttoo    

SSaanniittaarriioo    

AASSLL  TTAA//77    

VViiaa  mmaannddoonniioonn,,  

nn..11    

MMaanndduurriiaa    

009999  880000335599    DDIISSTTRREETTTTOO77@@AASSLL..TTAARRAANNTTOO..IITT    

3311    AANNAASS  SS..pp..aa    

CCoommppaarrttiimmeennttoo  

ddeellllaa    

VViiaabbiilliittàà  ddeellllaa  

PPuugglliiaa    

VViiaallee  LL..  EEiinnaauuddii,,  1155  7700112255  BBaarrii    

3322    

DDiirreezziioonnee    

GGeenneerraallee  ppeerr  ii    

bbeennii  ccuullttuurraallii  ee    

ppaaeessaaggggiissttiiccii    

ddeellllaa  PPuugglliiaa    

VViiaa  SSttrraaddaa  DDoottttuullaa,,  

44  IIssoollaattoo  4499--    

7700112222  BBaarrii    

008800//55228811111111    

008800//55228811111144    
ddiirrrreeggppuugglliiaa@@bbeenniiccuullttuurraallii..iitt    

3333    EENNEELL  SS..pp..AA..    

3344    EENNEELL  RREETTEE  ggaass    880000  999922  665544    aammbbiieennttee@@ccoommuunneemmaannffrreeddoonniiaa..lleeggaallmmaaiill..iitt    

3355    CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa    
VViiaa  TTeenneennttee  MMiinnnniittii  

--  TToorrrriicceellllaa    

009999  99557733000077  --  

009999  99557733339922    

sseeggrreetteerriiaattoorrrriicceellllaa@@lliibbeerroo..iitt    

uuffffiicciiootteeccnniiccoottoorrrriicceellllaa@@ppeecc..ii

tt    

  

OOllttrree  aaii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  èè  cchhiiaammaattoo  aadd  eesspprriimmeerree  oosssseerrvvaazziioonnii  iill  

ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattoo,,  cchhee  iill  DD..  LLggss..  115522//22000066,,  aallll’’aarrtt..  55,,  ddeeffiinniissccee  ccoommee  ““iill  ppuubbbblliiccoo  cchhee  ssuubbiissccee  oo  

ppuuòò  ssuubbiirree  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddeecciissiioonnaallii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  oo  cchhee  hhaa  uunn  iinntteerreessssee  iinn  

ttaallii  pprroocceedduurree;;  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  ddeeffiinniizziioonnee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  nnoonn  ggoovveerrnnaattiivvee  cchhee  

pprroommuuoovvoonnoo  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeellll''aammbbiieennttee  ee  cchhee  ssooddddiissffaannoo  ii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

ssttaattaallee  vviiggeennttee,,  nnoonncchhéé  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  mmaaggggiioorrmmeennttee  rraapppprreesseennttaattiivvee,,  ssoonnoo  

ccoonnssiiddeerraattee  ccoommee  aavveennttii  iinntteerreessssee””..  

RRiieennttrraa  ttrraa  iill  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattoo  ll’’iinntteerraa  cciittttaaddiinnaannzzaa  cchhee  ddoovvrràà  ppootteerr  ffaarree  aaffffiiddaammeennttoo  ssuullllaa  

VVAASS  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aallllee  ddeecciissiioonnii  ppuubbbblliicchhee..    
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33  CCaappiittoolloo  33  ––  IILL  PPEERRCCOORRSSOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO  AADDOOTTTTAATTOO  

  

IIll  ppeerrccoorrssoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  

ddii  TToorrrriicceellllaa  èè  ssttaattoo  ssttrruuttttuurraattoo  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeellllee  sscceellttee  ddii  ppiiaannoo  ee  ddii  

iinntteeggrraarree  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  aammbbiieennttaallee,,  aaccccaannttoo  ee  aalllloo  sstteessssoo  lliivveelllloo  ddii  ddeettttaagglliioo  ddii  

qquueellllee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicchhee  ee  tteerrrriittoorriiaallii,,  ffiinn  ddaallllee  ffaassii  iinniizziiaallii  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee..  AA  ttaall  ffiinnee  

llee  aattttiivviittàà  ddii  VVAASS  ssoonnoo  ssttaattee  iimmppoossttaattee  iinn  ssttrreettttoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  tteemmppii  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddeell  pprroocceessssoo  

ddii  ppiiaannoo..  

DDii  sseegguuiittoo  vveennggoonnoo  ssiinntteettiiccaammeennttee  iilllluussttrraattii  ccoonntteennuuttii  ee  mmeettooddii  cchhee  ssaarraannnnoo  sseegguuiittii  ppeerr  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddii  VVAASS,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  

AAmmbbiieennttaallee..  

  

CCooooppeerraazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  

LLee  aattttiivviittàà  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunnoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ccaarrddiinnee  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  

ddeell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  ee  llaa  lloorroo  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ttrroovvaa  nnuummeerroossii  rriissccoonnttrrii  nneeii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ggiiàà  

cciittaattii..  

LLaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  4444//22001122,,  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  qquuaannttoo  ggiiàà  pprreevviissttoo  ddaallllaa  pprreevviiggeennttee  CCiirrccoollaarree  

11//22000088  aabbrrooggaattaa  ddaallllaa  sstteessssaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee,,  pprreevveeddee  cchhee,,  ggiiàà  nneellllaa  ffaassee  ddii  iimmppoossttaazziioonnee  ddeellllaa  

VVAASS,,  ssuullllaa  ssccoorrttaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddii  oorriieennttaammeennttoo,,  ll’’aauuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee  eennttrrii  iinn  

ccoonnssuullttaazziioonnee  ccoonn  ll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  ee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  

aammbbiieennttaallee,,  aall  ffiinnee  ddii  ddeeffiinniirree  iill  lliivveelllloo  ddii  ddeettttaagglliioo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  iinncclluuddeerree  nneell  aappppoorrttoo  

aammbbiieennttaallee..  LLaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ssii  ccoonncclluuddee,,  iinn  ggeenneerree,,  eennttrroo  nnoovvaannttaa  ggiioorrnnii..  LLaa  CCiirrccoollaarree  11//22001111  

pprreevveeddee,,  iinnoollttrree,,  cchhee,,  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ii  rriissccoonnttrrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii,,  aall  rraappppoorrttoo  

pprreelliimmiinnaarree  ddii  oorriieennttaammeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  aalllleeggaattoo  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  ffaacciillmmeennttee  ccoommppiillaabbiillee,,  aanncchhee  

iinn  ffoorrmmaattoo  eelleettttrroonniiccoo..  

LLaa  sstteessssaa  lleeggggee  4444//22001122,,  pprreevveeddee  ssppeecciiffiicchhee  ffoorrmmee  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ssuull  PPiiaannoo  ee  ssuull  rraappppoorrttoo  

aammbbiieennttaallee..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  vviieennee  ssppeecciiffiiccaattoo  ccoommee  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  rriigguuaarrddii  ssiiaa  ii  ssooggggeettttii  

ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ((mmeetttteennddoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  iill  ppiiaannoo  ee  iill  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  

aaffffiinncchhéé  ppoossssaannoo  eesspprriimmeerrssii  nneell  mmeerriittoo))  cchhee  iill  ppuubbbblliiccoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  

oosssseerrvvaazziioonnii  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  PPiiaannoo  ee  ssuullll’’aalllleeggaattoo  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee..  

  

IIll  DDRRAAGG  nneeggllii  IInnddiirriizzzzii  ppeerr  ii  PPUUGG  pprreevveeddee  eesspplliicciittaammeennttee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  

ssuussssiiddiiaarriieettàà  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iill  mmeettooddoo  ddeellllaa  

ccooppiiaanniiffiiccaazziioonnee..  

  

LLaa  CCiirrccoollaarree  11//22001111  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  eevviiddeennzziiaa,,  aall  ppuunnttoo  33,,  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aapprriirree  uunn  ttaavvoolloo  

tteeccnniiccoo  ttrraa  ll’’AAuuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee  ((iinn  qquueessttoo  ccaassoo  iill  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa))  ee  ll’’AAuuttoorriittàà  
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ccoommppeetteennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVAASS,,  aall  ffiinnee  ddii  iimmpplleemmeennttaarree  llee  ffoorrmmee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  llee  dduuee  

aauuttoorriittàà  ee  aaccccoommppaaggnnaarree  ll’’iitteerr  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo..  

  

IInnssiieemmee  aallllaa  ccooooppeerraazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee,,  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aannddrràà  rriisseerrvvaattaa  aall  tteemmaa  ddeellllaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  llaa  ccuuii  oobbbblliiggaattoorriieettàà  èè  rriibbaaddiittaa,,  sseeppppuurree  iinn  ffoorrmmee  ddiivveerrssee,,  ssiiaa  nneellllee  nnoorrmmee  ddii  

ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ((LLRR  2200//22000011,,  aarrtt..  1111  ccoommmmii  22,,  33,,  44  ee  55;;  DDRRAAGG))  ssiiaa  iinn  qquueellllee  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee  ((DD..  LLggss..  115522//22000066,,  aarrtt..  55  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerree  aa,,  tt,,  uu,,  vv,,  aarrtttt..  1111  ee  1144))  iinn  uunn  qquuaaddrroo  

ggeenneerraallee  ttrraacccciiaattoo  ddaallllaa  LL..  224411//9900  ((““NNuuoovvee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  

ddii  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  aaii  ddooccuummeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii””))  ee  ssss..mmmm..iiii,,  ee  ddaallllaa  LL..  110088//22000011  cchhee  rraattiiffiiccaa  eedd  

eesseegguuee  llaa  ““CCoonnvveennzziioonnee  ssuullll''aacccceessssoo  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  aaii  

pprroocceessssii  ddeecciissiioonnaallii  ee  ll''aacccceessssoo  aallllaa  ggiiuussttiizziiaa  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee””,,  ffaattttaa  aadd  AAaarrhhuuss  

((DDaanniimmaarrccaa))  iill  2255  ggiiuuggnnoo  11999988..  

  

LL’’aazziioonnee  ppaarrtteecciippaattiivvaa  vviieennee  ccoonnssiiddeerraattaa  eelleemmeennttoo  ssttrruuttttuurraannttee  iill  pprroocceessssoo  ddii  PPiiaannoo,,  ttrraadduuzziioonnee  

ooppeerraattiivvaa  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  ttrraassppaarreennzzaa..  NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeellllaa  VVAASS,,  ccooeerreenntteemmeennttee  ee  

ddii  ccoonncceerrttoo  ccoonn  llee  aattttiivviittàà  oorrggaanniizzzzaattee  ddaall  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ccooooppeerraazziioonnee  

iissttiittuuzziioonnaallee,,  ssaarràà  ppeerrcciiòò  uuttiillee  pprroocceeddeerree  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  

aanniimmaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee..  TTaallee  iinniizziiaattiivvaa  aavvrràà  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ddiiffffoonnddeerree  ccoonnoosscceennzzaa  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  

cceerrccaannddoo  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  qquuaannttee  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ppoossssiibbiillii  aall  ffiinnee  ddii  ssttiimmoollaarree  ll’’iinntteerreessssee  ee  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  rriissppeettttoo  aall  rreeddiiggeennddoo  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee..  

  

PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  ppoossttaa  aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ssooggggeettttii  cchhiiaavvee  ppeerr  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllaa  sseegguueennttee  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  pprreelliimmiinnaarree::  

  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii  eedd  aallttrrii  ssooggggeettttii  ccoonn  ccoommppeetteennzzee  aammbbiieennttaallii  ee  tteerrrriittoorriiaallii;;  

  ooppeerraattoorrii  eeccoonnoommiiccii::  iimmpprreennddiittoorrii,,  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa,,  ssiinnddaaccaattii;;  

  tteerrzzoo  sseettttoorree  ((aassssoocciiaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  ssoocciiaallii  ee  ssppoorrttiivvee,,  OONNLLUUSS,,  eennttii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  OONNGG));;  

  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ((ccoommiittaattii  ssppoonnttaanneeii,,  ggrruuppppii  ddii  vviicciinnaattoo,,  ffaammiigglliiee  ee  ssiinnggoollii  cciittttaaddiinnii))..  

  

LLaa  VVAASS  pprreennddeerràà  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aanncchhee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  rriivveenniieennttii  ddaa  eevveennttuuaallii  aattttiivviittàà  ddii  

ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ggiiàà  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ppaassssaattoo..  

  

OOggnnii  sseezziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ssaarràà  aannnnoottaattaa  ccoonn  llee  eevveennttuuaallii  oosssseerrvvaazziioonnii  rreellaattiivvee  aa  

qquueell  tteemmaa  eemmeerrssee  aattttrraavveerrssoo  iill  pprroocceessssoo  ppaarrtteecciippaattiivvoo,,  rreennddeennddoo  ii  ccoonnttrriibbuuttii  ddeeii  cciittttaaddiinnii  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rriiccoonnoosscciibbiillii  ggrraazziiee  aallll’’uussoo  ddii  uunn  llooggoo  aadd  hhoocc..  
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VVeerriiffiicchhee  ddii  ccooeerreennzzaa  

LL’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssvvoollttee  nneellll’’oorrmmaaii  vvaassttaa  ggaammmmaa  ddii  ssttrruummeennttii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  

ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  aa  pprreevvaalleennttee  oo  eesscclluussiivvoo  ccaarraatttteerree  aammbbiieennttaallee  ccoossttiittuuiissccee  uunnaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  

pprriioorriittaarriiee  ddeellllaa  VVAASS,,  ccoommee  eevviiddeennzziiaattoo  ttaannttoo  ddaallllaa  DDiirreettttiivvaa  22000011//4422//CCEE  qquuaannttoo  ddaall  DD..  LLggss..  

115522//22000066..  

  

LLaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  aammbbiieennttaallee  ee  pprroommoozziioonnee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  

ssoosstteenniibbiillee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppeerrsseegguuiittii  eesscclluussiivvaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  ppoolliittiicchhee  ppuubbbblliicchhee  

ddeeddiiccaattee,,  hhaa  iinnffaattttii  ssppoossttaattoo  ll’’aatttteennzziioonnee  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinnccoorrppoorraarree  ttaallii  oobbiieettttiivvii  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  

iinntteerrvveennttoo  ppuubbbblliiccoo  iinn  ooggnnii  sseettttoorree,,  ee  ddii  sseegguuiirrnnee  ll’’aattttuuaazziioonnee  ppeerr  vveerriiffiiccaarrnnee  ggllii  eeffffeettttii..  

  

IInn  IIttaalliiaa,,  llee  mmooddaalliittàà  sscceellttee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  VVAASS  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  

aammbbiieennttaallii  nneeii  ppiiaannii  ee  nneeii  pprrooggrraammmmii  ssoonnoo  ssttaattee  iissppiirraattee  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ssoonnoo  

ccoonnssiissttiittee  ppeerr  lloo  ppiiùù  iinn  eesseerrcciizzii  ppiiùù  oo  mmeennoo  ssiisstteemmaattiiccii  ddii  iinnccrroocciioo  ffrraa  eelleemmeennttii  ((ppiiùù  ssppeessssoo  ggeenneerraallii,,    

ccoommee  ggllii  oobbiieettttiivvii))  ddeell  PPiiaannoo  iinn  ooggggeettttoo  ee  uunnaa  sseelleezziioonnee  ddii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  ((ddii  aasssseettttoo  ddeell  

tteerrrriittoorriioo,,  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  eecccc..))  ddaa  uunn  llaattoo,,  ee  ddii  ppoolliittiicchhee  aammbbiieennttaallii  ee  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  nnaazziioonnaallii  

ee  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ((ddaallllaa  CCaarrttaa  ddii  AAaallbboorrgg  aallllaa  SSttrraatteeggiiaa  IIttaalliiaannaa  dd’’AAzziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ppeerr  lloo  

SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee))  ddaallll’’aallttrroo  llaattoo..  

  

QQuueessttee  aannaalliissii  ssoonnoo  ssttaattee  ppiiùù  pprroopprriiaammeennttee  ddeeffiinniittee  vveerriiffiicchhee  ddii  ccooeerreennzzaa  eesstteerrnnaa,,  ppooiicchhéé  

aappppuunnttoo  mmeettttoonnoo  iinn  rreellaazziioonnee  iill  ppiiaannoo  ssoottttooppoossttoo  aa  VVAASS  ccoonn  ddeeii  rriiffeerriimmeennttii  pprreessccrriittttiivvii,,  ddiirreettttiivvii,,  oo  

sseemmpplliicceemmeennttee  iiddeeaallii  mmaa  ppuurr  sseemmpprree  eesstteerrnnii  aall  ppiiaannoo  sstteessssoo..  

  

VVeerriiffiicchhee  ddii  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  ssoonnoo  ccoonnddoottttee  ccoonn  uunnaa  ffrreeqquueennzzaa  iinnffeerriioorree,,  ee  mmiirraannoo  ppiiuuttttoossttoo  aa  

ggaarraannttiirree  llaa  rraazziioonnaalliittàà  sstteessssaa  ddeell  ppiiaannoo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ffrraa  ii  ccoonntteennuuttii  aaii  ssuuooii  vvaarrii  

lliivveellllii,,  sseeccoonnddoo  uunnoo  sscchheemmaa  cchhee  rriiccoorrddaa  ddaa  vviicciinnoo  ll’’aapppprroocccciioo  ddeell  LLooggiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  pprroommoossssoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ccoommuunniittaarriiee  ssttrruuttttuurraallii  ee  ddii  ccooeessiioonnee..  

  

LL’’aannaalliissii  ddii  ccooeerreennzzaa  aammbbiieennttaallee  eesstteerrnnaa  ppeerrmmeettttee  ddii  vveerriiffiiccaarree  ee  vvaalluuttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  ccooeerreennzzaa  

ee//oo  ssiinneerrggiiaa,,  ccoorrrreellaazziioonnee  ee  iinnccooeerreennzzaa  ee//oo  ddiissccoorrddaannzzaa  ttrraa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  PPiiaannoo  ee  

ggllii  eevveennttuuaallii  oobbiieettttiivvii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeessuunnttii  ddaallllee  ddiirreettttiivvee//nnoorrmmaattiivvee  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ee  nnaazziioonnaallii,,  ee  

ssoopprraattttuuttttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ee//oo  llee  mmiissuurree  pprreevviissttee  ddaa  aallttrrii  ppeerrttiinneennttii  ppiiaannii  oo  pprrooggrraammmmii  aa  lliivveelllloo  

rreeggiioonnaallee,,  ssiiaa  ddii  ttiippoo  sseettttoorriiaallee  cchhee  ttrraassvveerrssaallee..  PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ssaarràà  rriisseerrvvaattaa  aa  ppiiaannii  ee  

pprrooggrraammmmii  vviiggeennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  ccuuii  iill  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssii  

rreellaazziioonnaa,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aaii  ccoonntteennuuttii  aammbbiieennttaallii..  
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LLaa  ccooeerreennzzaa  ssaarràà  eesspprreessssaa,,  nneellllee  aappppoossiittee  mmaattrriiccii  ddii  ccooeerreennzzaa,,  ccoonn  ooppppoorrttuunnii  ssiimmbboollii,,  qquuaallii,,  ppeerr  

eesseemmppiioo::  

••  EElleevvaattaa  ccooeerreennzzaa  ee//oo  ssiinneerrggiiaa      ++++  

••  MMooddeerraattaa  ccooeerreennzzaa  ee//oo  ssiinneerrggiiaa      ++  

••  NNeessssuunnaa  ccoorrrreellaazziioonnee        oo  

••  IInnccooeerreennzzaa  ee//oo  ddiissccoorrddaannzzaa      --  

  

LLaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  ssaarràà  iinnvveeccee  ccoonnddoottttaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  uunnaa  

mmaattrriiccee  ddii  ccooeerreennzzaa  aammbbiieennttaallee  iinntteerrnnaa  ppeerr  vveerriiffiiccaarree  ccoommee  ssoonnoo  ssttaattii  iinntteeggrraattii  ggllii  oobbiieettttiivvii  

ssoosstteenniibbiilliittàà  ee  ooggnnii  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aammbbiieennttaallee  dduurraannttee  llaa  ffaassee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo,,  

eevviiddeennzziiaarree  llee  rreellaazziioonnii  ttrraa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  aassssuunnttii  ppeerr  iill  PPiiaannoo  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  

ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  PPiiaannoo  ee  vvaalluuttaarrnnee  iill  ggrraaddoo  ddii  ssiinneerrggiiaa,,  ccooeerreennzzaa  oo  ccoonnfflliittttuuaalliittàà..  

  

LLaa  mmaattrriiccee  ppoottrràà  eesssseerree  oorrggaanniizzzzaattaa  vveerriiffiiccaannddoo  llaa  ccooeerreennzzaa  ddeellllee  aazziioonnii  ddii  ppiiaannoo  rriissppeettttoo  aaggllii  

oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  aassssuunnttii  ppeerr  cciiaassccuunn  tteemmaa  aammbbiieennttaallee..  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ppootteennzziiaallii  aatttteessii  

NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  vveerrrràà  ppoossttaa  aaddeegguuaattaa  aatttteennzziioonnee  

nnoonn  ssoolloo  aaggllii  iimmppaattttii  ddiirreettttii,,  mmaa  aanncchhee  aa  qquueellllii  iinnddiirreettttii,,  iinntteerraattttiivvii  ee  ccuummuullaattiivvii,,  ddii  bbrreevvee,,  mmeeddiioo  ee  

lluunnggoo  ppeerriiooddoo,,  rreevveerrssiibbiillii  ee  ppeerrmmaanneennttii..  

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  vveerrrraannnnoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee,,  ggllii  iimmppaattttii  ssuuggllii  hhaabbiittaatt  ddeetteerrmmiinnaattii  ppeerr  eesseemmppiioo  

ddaa  ssttrruuttttuurree,,  ppeerrccoorrssii  ddii  aacccceessssoo  ee  ppaarrcchheeggggii  ee  ggllii  ssppeecciiffiiccii  iimmppaattttii  ddeetteerrmmiinnaattii  ddaallllee  ssiinnggoollee  

ssttrruuttttuurree  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddeell  lliittoorraallee,,  ssiiaa  iinn  ffaassee  ddii  ccaannttiieerree  cchhee  iinn  ffaassee  ddii  eesseerrcciizziioo..  

  

UUnn’’iimmppoorrttaannttee  vveerriiffiiccaa  ccoonnddoottttaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS,,  aall  ffiinnee  ddii  vvaalluuttaarree  llaa  

ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeellllee  sscceellttee  ddii  PPiiaannoo,,  rriigguuaarrddeerràà  iinnoollttrree  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellllaa  

ccoossttaa..  

  

VVeerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellllaa  ccoossttaa  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee,,  ppuurr  nneellllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  

ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeell  tteemmaa,,  ssii  pprroovveerràà  aa  ddeeffiinniirree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  ddii  

TToorrrriicceellllaa,,  qquuaallee  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  ccaarriicchhii  ttuurriissttiiccii  ggrraavviittaannttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  ee  

gguuiiddaa  ppeerr  llee  pprrooppoossttee  ffoorrmmuullaattee  ddaall  PPiiaannoo..  
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LLaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  èè  ppeerraallttrroo  uunn  ddaattoo  ddii  ddiiffffiicciillee  qquuaannttiiffiiccaazziioonnee  eedd  

eessttrreemmaammeennttee  vvaarriiaabbiillee  nneell  tteemmppoo,,  aanncchhee  ccoonn  ffoorrttii  oosscciillllaazziioonnii  ssttaaggiioonnaallii  oo  aaddddiirriittttuurraa  

ggiioorrnnaalliieerree..  

  

PPeerr  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ssii  iinntteennddee  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  uutteennttii  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  oossppiittaattaa  iinn  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  

ttrraattttoo  ddii  ssppiiaaggggiiaa  sseennzzaa  cchhee  ssii  ggeenneerriinnoo  iimmppaattttii  nneeggaattiivvii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  aa  ddaannnnoo  ddeellllaa  rriissoorrssaa  

aammbbiieennttaallee..  

  

LLee  rriicceerrcchhee  ssuullllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellllee  ssppiiaaggggee  ssoonnoo  ssttaattee  aavvvviiaattee  ddaa  cciirrccaa  cciinnqquuaanntt’’aannnnii  ((ssii  

vveeddaannoo  ii  rriiffeerriimmeennttii  bbiibblliiooggrraaffiiccii  cciittaattii  nneeii  rreeppoorrtt  ddeell  PPrrooggeettttoo  LLIIFFEE  NNaattuurraa  ““PPRROOVVIIDDUUNNEE””  

LLIIFFEE0077NNAATT//IITT//000000551199)),,  mmaa  ssoonnoo  aannccoorraa  ooggggii  lloonnttaannee  ddaallll’’aavveerr  ddeeffiinniittoo  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  

ssooddddiissffaacceennttee  ee  ccoonnddiivviissaa..  

GGllii  ssttuuddii  ppiiùù  rreecceennttii  pprreennddoonnoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddaa  uunn  llaattoo  llee  iinntteerrvviissttee  aaii  ffrruuiittoorrii  ee  iill  vviiddeeoo--

mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  ssppiiaaggggee,,  ddaallll’’aallttrroo  ssttuuddii  mmoollttoo  ddeettttaagglliiaattii,,  ee  pprroolluunnggaattii  nneell  tteemmppoo,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  

rreessttiittuuiirree  llee  ddiinnaammiicchhee  ddeeii  pprroocceessssii  ccoommpplleessssii  cchhee  ssttaannnnoo  aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ee  ddeeggllii  

eeqquuiilliibbrrii  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  ((cclliimmaa  ddii  mmoottoo  oonnddoossoo,,  eenneerrggiiaa  lliibbeerraattaa  ssoottttoorriivvaa,,  iiddrrooddiinnaammiiccaa,,  bbiillaannccii  

ddii  sseeddiimmeennttaazziioonnee,,  vvaarriiaazziioonnii  ddii  aasssseettttoo  ssttaaggiioonnaallii  ee  ggiioorrnnaalliieerree,,  vvaarriiaabbiilliittàà  ddeellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ee  

ddeellllaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  nneell  tteemmppoo,,  eettcc..))..  

  

UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  iimmppoorrttaannttee  aall  ffiinnee  ddii  ddeeffiinniirree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo,,  ssppeessssoo  ssoottttoovvaalluuttaattoo,,  èè  

qquueelllloo  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeellllaa  

ffrruuiizziioonnee  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa::  ssii  ppeennssii  ssoolloo  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ((cchhee  

eevviittaannoo  oo  rriidduuccoonnoo  llaa  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  dduunnaarrii  ee  rreettrroodduunnaarrii)),,  aall  sseerrvviizziioo  ddii  rraaccccoollttaa  ddeeii  

rriiffiiuuttii,,  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee  rreeggoollaammeennttaattee  cchhee  lliimmiittaannoo  ll’’uussoo  iinnddiissccrriimmiinnaattoo  ddeellllaa  

ssppiiaaggggiiaa..  UUnnaa  ssppiiaaggggiiaa  ccoorrrreettttaammeennttee  aattttrreezzzzaattaa  ee  rreeggoollaammeennttaattaa  ppuuòò,,  cciiooèè,,  ssoosstteenneerree  uunn  

ccaarriiccoo  mmaaggggiioorree  ddii  bbaaggnnaannttii  sseennzzaa  cchhee  ssii  ddeetteerrmmiinniinnoo  iimmppaattttii  nneeggaattiivvii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  aa  ddaannnnoo  

ddeellllaa  rriissoorrssaa  aammbbiieennttaallee..  

  

IImmppoorrttaannttii  rriiffeerriimmeennttii  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellllee  ssppiiaaggggee  ee  ddeell  mmeettooddoo  ddii  

vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeeii  ccaarriicchhii  ttuurriissttiiccii  ssuullllaa  ccoossttaa  ssoonnoo  rraapppprreesseennttaattii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddaaii  

sseegguueennttii  ssttuuddii::  

••  RReeggiioonnee  SSaarrddeeggnnaa  ‐‐  LLiinneeee  GGuuiiddaa  ppeerr  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  ddii  UUttiilliizzzzoo  ddeell  LLiittoorraallii  ((22001100))  

••  CCeennttrroo  VVIIAA  IIttaalliiaa  ‐‐  LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  uunn  ttuurriissmmoo  ssoosstteenniibbiillee  nneellllee  llooccaalliittàà  ccoossttiieerree  OObbiieettttiivvoo  22  

ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  ((22000011))  

••  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  CCaagglliiaarrii  ––  PPrrooggeettttoo  LLIIFFEE  NNaattuurraa  PPRROOVVIIDDUUNNEE  ((LLIIFFEE0077NNAATT//IITT//000000551199))  

CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  dduunnaallii  nneeii  ssiittii  ddeellllee  PPrroovviinnccee  ddii  CCaagglliiaarrii,,  MMaatteerraa,,  

CCaasseerrttaa  



 

 

  

21 

••  EEnnttee  PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  MMiigglliiaarriinnoo  SSaann  RRoossssoorree  MMaassssaacciiuuccccoollii  ‐‐  PPrrooggeettttoo  LLIIFFEE0055  NNAATT//IITT//000000003377  

CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  ddeellllaa  TToossccaannaa  sseetttteennttrriioonnaallee  ((DDUUNNEETTOOSSCCAA))  
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VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  aalltteerrnnaattiivvee  ddii  PPiiaannoo  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  aalltteerrnnaattiivvee  ddii  PPiiaannoo  ssaarràà  ddeeffiinniittaa,,  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo,,  rriiffeerreennddoo  ggllii  iimmppaattttii  aa  dduuee  

ppoossssiibbiillii  sscceennaarrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  oosssseerrvvaabbiillee  ooggggii  ((iinn  tteerrmmiinnii  uurrbbaanniissttiiccii,,  lloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo));;  

  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  pprreessuunnttaa  iinn  sseegguuiittoo  aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddeell  rreeddiiggeennddoo  

nnuuoovvoo  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee..  

PPeerr  ccaassii  ssppeecciiffiiccii,,  rreellaattiivvii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallll’’iippootteessii  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  vvaalluuttaattii  

aanncchhee  eevveennttuuaallii  ddiiffffeerreennttii  sscceennaarrii  ddii  pprrooggeettttoo..  

  

SSuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  llee  aazziioonnii  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ee  ccoommppeennssaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  

aammbbiieennttaallii  

DDaattaa  llaa  nnaattuurraa  ccoommpplleessssaa  ddeell  PPiiaannoo,,  llaa  ssttrraaddaa  ppiiùù  pprroommeetttteennttee  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  llaa  VVAASS  rriissuullttii  iinn  

qquuaallcchhee  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  ccoonnssiissttee  nneell  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  pprreevveenniirree  eevveennttuuaallii  ssiinnggoollee  sscceellttee  

ppaalleesseemmeennttee  iinnssoosstteenniibbiillii,,  mmiittiiggaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddii  aazziioonnii  cchhee  rriissppoonnddoonnoo  aadd  oobbiieettttiivvii  ddii  ssvviilluuppppoo  

ssoocciioo‐‐eeccoonnoommiiccoo  iirrrriinnuunncciiaabbiillii,,  ccoommppeennssaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  ppiiaannoo  llaaddddoovvee  eessssii  rriigguuaarrddiinnoo  bbeennii  

aammbbiieennttaallii  ssoossttiittuuiibbiillii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  iimmpplleemmeennttaarree  ggllii  eeffffeettttii  ppoossiittiivvii  ddeell  PPiiaannoo..  SSuullllaa  bbaassee  ddeellllee  

vvaalluuttaazziioonnii  ddeeggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  ddeellllee  aazziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  PPiiaannoo,,  vveerrrraannnnoo  qquuiinnddii  ffaattttii  ddeeggllii  

aapppprrooffoonnddiimmeennttii  rreellaattiivvii  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriidduurrrree  llee  iinntteerraazziioonnii  nneeggaattiivvee  pprreevviissttee  ee//oo  aa  rraaffffoorrzzaarree  

ggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  ppoossiittiivvii  aatttteessii..  

  

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  IIMMPPAATTTTOO  NNEEGGAATTIIVVOO  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  MMIISSUURRAA  

IImmppaattttoo  eelliimmiinnaabbiillee  
MMiissuurree  cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee  

ddeellll’’iimmppaattttoo  

IImmppaattttoo  nnoonn  eelliimmiinnaabbiillee  
MMiissuurree  cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  mmiittiiggaazziioonnee  

ddeellll’’iimmppaattttoo  

AAsssseennzzaa  ddii  mmiissuurree  mmiittiiggaattiivvee  ee  

aalltteerrnnaattiivvee  nnoonn  pprraattiiccaabbiillii  

MMiissuurree  ddii  ccoommppeennssaazziioonnee  aaddeegguuaattee  oo  

aabbbbaannddoonnoo  ddeellll’’aazziioonnee  ((ttrraannnnee  cchhee  ppeerr  aazziioonnii  

ssoovvrraaoorrddiinnaattee  iinneelliimmiinnaabbiillii))..  

IIMMPPAATTTTOO  PPOOSSIITTIIVVOO  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  MMIISSUURRAA  

IImmppaattttoo  rriitteennuuttoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  

ppoossiittiivvoo  

MMiissuurree  ffiinnaalliizzzzaattee  aadd  iimmpplleemmeennttaarree  ll’’iimmppaattttoo  

ppoossiittiivvoo  ddeellll’’aazziioonnee  
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MMoonniittoorraaggggiioo  

IIll  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  aallllaa  VVAASS  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC))  pprreessccrriivvee  ddii  ccoommpplleettaarree  llaa  

ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo,,  iinnddiivviidduuaannddoo  oobbiieettttiivvii  pprreessttaazziioonnaallii  ee  ssppeecciiffiiccaannddoo  iill  

mmooddoo  iinn  ccuuii  llee  iinnddiiccaazziioonnii  eellaabboorraattee  iinn  sseeddee  ddii  VVAASS  ssaarraannnnoo  pprreessee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeeii  PPiiaannii  CCoommuunnaallii..  

UUnn  pprrooggrraammmmaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ppuuòò,,  ee  ddeevvee,,  aavveerree  ddiivveerrssee  ffiinnaalliittàà,,  rraappppoorrttaattee  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  

aattttuuaazziioonnee,,  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::  

  iinnffoorrmmaarree  ssuullll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

  vveerriiffiiccaarree  lloo  ssttaattoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  PPiiaannoo;;  

  vvaalluuttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  PPiiaannoo;;  

  aattttiivvaarree  ppeerr  tteemmppoo  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee;;  

  ffoorrnniirree  eelleemmeennttii  ppeerr  ll’’aavvvviioo  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  PPiiaannoo;;  

  ddeeffiinniirree  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  iinnddiiccaattoorrii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  aammbbiieennttaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo,,  dduunnqquuee,,  ppuuòò  aalllleerrttaarree  ii  ssooggggeettttii  aattttiivvii  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  ssoottttoolliinneeaannddoo  iill  nneessssoo  ffrraa  uunnaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  aattttiivviittàà  ee  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccrriittiicciittàà  

aammbbiieennttaallee,,  llaasscciiaannddoo  aappeerrttee  iippootteessii  ddii  rriissppoossttaa  cchhee  vvaarriiaannoo  ddaallll’’aasstteennssiioonnee  ((ll’’iinntteerrvveennttoo  vviieennee  

aannnnuullllaattoo  oo  rriimmaannddaattoo)),,  aallllaa  rriieellaabboorraazziioonnee  ((ll’’iinntteerrvveennttoo  vviieennee  ccoonnssiiddeerraattoo  rreeaalliizzzzaabbiillee  ssoolloo  aa  

ddeetteerrmmiinnaattee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  eevviittiinnoo  oo  aatttteennuuiinnoo  ggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii))  ee,,  iinnffiinnee,,  aallllaa  

ccoommppeennssaazziioonnee  ((llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  vviieennee  rreeppuuttaattaa  iirrrriinnuunncciiaabbiillee  nnoonnoossttaannttee  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  

ddeellllee  rriiccaadduuttee  aammbbiieennttaallii  nneeggaattiivvee,,  mmaa  qquuaalloorraa  ppeerr  eessssee  vvaallggaa  iill  pprriinncciippiioo  ddii  ssoossttiittuuiibbiilliittàà,,  ssii  

pprroocceeddee  aadd  uunn  sseeccoonnddoo  iinntteerrvveennttoo  cchhee  mmiirraa  aa  rriissttaabbiilliirree  uunn  eeqquuiilliibbrriioo))..  

  

LLee  rriissuullttaannzzee  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  nnoonn  ddoovvrraannnnoo,,  ppeerròò,,  eesssseerree  ccoonnffiinnaattee  aallll’’uuttiilliizzzzoo  aa  lliivveelllloo  tteeccnniiccoo,,  

mmaa  aannzzii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppeennssaattee  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  cchhee  nnee  ppoossssoonnoo  ffaarree  ii  ddeecciissoorrii  

ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaabbiilliittàà  aadd  uunn  ppuubbbblliiccoo  vvaassttoo,,  ddii  nnoonn  aaddddeettttii  aaii  llaavvoorrii..  LLaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

ppeerriiooddiiccaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  hhaa,,  iinnffaattttii,,  eelleevvaattiissssiimmee  ppootteennzziiaalliittàà  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  

ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ppeerr  iinnffoorrmmaarree  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  vvaassttoo  ddii  qquueelllloo  ddeeggllii  aaddddeettttii  aall  sseettttoorree  ee  ppeerr  

aattttiivvaarree  uunn  ddiibbaattttiittoo  aappeerrttoo  ssuullllee  tteennddeennzzee  eevvoolluuttiivvee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  mmoonniittoorraattoo  ee  ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  

aazziioonnii  ddeell  PPiiaannoo;;  ssvviilluuppppaarree  ll’’aassppeettttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  ssiiggnniiffiiccaa,,  qquuiinnddii,,  

vvaalloorriizzzzaarrlloo  qquuaallee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  uunn  mmaaggggiioorree  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ee  aall  ssuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo..  

IIll  ppiiaannoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  vvaa  pprrooggeettttaattoo  iinn  ffaassee  ddii  eellaabboorraazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  sstteessssoo  ee  vviivvee  lluunnggoo  ttuuttttoo  

iill  ssuuoo  cciicclloo  ddii  vviittaa..  LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  iimmpplliiccaa  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddaa  uuttiilliizzzzaarree,,  

ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  mmooddaalliittàà  ee  ddeeii  tteemmppii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  aall  lloorroo  

ccaallccoolloo  ee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  iinn  bbaassee  aaii  qquuaallii  ccoorrrreeggggeerree,,  ssee  ee  qquuaannddoo  nneecceessssaarriioo,,  

oobbiieettttiivvii,,  aazziioonnii  ee  ssttrruummeennttii  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo..  
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LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  aapppprroopprriiaattoo  ppiiaannoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ssii  bbaasseerràà  ssuullllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ccoorree‐‐sseett  

ddii  iinnddiiccaattoorrii  ccoorrrreellaattii  aaggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  PPiiaannoo  cchhee  ppeerrmmeetttteerraannnnoo  ddii  vveerriiffiiccaarree,,  iinn  iittiinneerree  eedd  eexx  ppoosstt,,  

llee  pprreessttaazziioonnii  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo,,  iinntteessee  ccoommee  lliivveelllloo  ddii  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  

aassssuunnttii  ee  ccoommee  eessiittii  eeffffeettttiivvaammeennttee  ggeenneerraattii  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  TTaallii  iinnddiiccaattoorrii  ddeevvoonnoo,,  qquuiinnddii,,  iinntteennddeerrssii  

ccoommee  ““iinnddiiccaattoorrii  ddii  ppeerrffoorrmmaannccee””  ddeell  PPiiaannoo..  

  

IInn  uunnaa  llooggiiccaa  ddii  ppiiaannoo‐‐pprroocceessssoo  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  èè  llaa  bbaassee  iinnffoorrmmaattiivvaa  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  uunn  PPiiaannoo  

cchhee  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  aannttiicciippaarree  ee  ggoovveerrnnaarree  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  aaddeegguuaarrvviissii  aa  

ppoosstteerriioorrii..  PPeerr  eesssseerree  eeffffiiccaaccii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  aammbbiieennttaallee,,  ggllii  

iinnddiiccaattoorrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree::  

  ppoocchhii,,  ppeerr  nnoonn  iinnttrroodduurrrree  ttrrooppppee  vvaarriiaabbiillii  ddaa  ggeessttiirree;;  

  sseemmpplliiccii  ee  ddii  ffaacciillee  ccoommpprreennssiioonnee;;  

  ““ppooppoollaabbiillii””,,  oovvvveerroo  cchhee  eessiissttee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  llaa  rreeppeerriibbiilliittàà  ddeeii  ddaattii;;  

  ccaallccoollaabbiillii,,  ttrraadduucciibbiillii  iinn  vvaalloorrii  qquuaannttiittaattiivvii;;  

  ssiiggnniiffiiccaattiivvii,,  ccaappaaccii  cciiooèè  ddii  rraapppprreesseennttaarree  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo  llaa  rreeaallttàà  llooccaallee;;  

  ssttrraatteeggiiccii,,  ccaappaaccii  ddii  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  ffuuttuurroo;;  

  sseennssiibbiillii  aallllee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  iinnddoottttee  ddaall  PPiiaannoo;;  

  ddii  pprroocceessssoo,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  vveerriiffiicchhee  ddii  ttrreenndd..  

    



 

 

  

25 

44  CCaappiittoolloo  44  --  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  PPIIAANNOO  CCOOMMUUNNAALLEE  DDEELLLLEE  CCOOSSTTEE  ((PPCCCC))  

  

44..11  PPrreemmeessssaa    

  

LLaa  ccoossttaa  ppuuòò  eesssseerree  ddeeffiinniittaa  ccoommee  ll’’eelleemmeennttoo  ddii  rreellaazziioonnee  ee  ddii  iinntteerraazziioonnee  ttrraa  mmaarree  ee  tteerrrraa..    

PPeerr  vviiaa  aanncchhee  ddeellllee  aattttiivviittàà  cchhee  ssuullllaa  sstteessssaa  ssii  ssvviilluuppppaannoo,,  llaa  ccoossttaa  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  uunnaa  

rriissoorrssaa  nnoonn  ssoolloo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aammbbiieennttaallee,,  mmaa  aanncchhee  ssoocciiaallee  eedd  eeccoonnoommiiccoo..    

VViissttaa  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirrnnee  llaa  ttuutteellaa  ee  ssoopprraattttuuttttoo  iill  ssuuoo  

mmaanntteenniimmeennttoo  nneell  tteemmppoo  èè  nneecceessssaarriiaa  uunnaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  cchhee  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  aannaalliizzzzaarree  ttuuttttii  

qquueeii  ffaattttoorrii  ddii  pprreessssiioonnee  cchhee  ppoossssoonnoo  ssttrraavvoollggeerree  ii  ssuuooii  pprreeccaarrii  eeqquuiilliibbrrii,,  ddiisscciipplliinnaannddoonnee  ii  ddiivveerrssii  ee  

iinn  aallccuunnii  ccaassii  aanncchhee  ccoonnfflliittttuuaallii  uussii..    

  

CCoonn  ll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ""IIll  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee""  ((PP..RR..CC..)),,  aavvvveennuuttoo  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  

GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  22227733  ddeell  1133//1100//22001111,,  ssttrruummeennttoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aarreeee  ddeell  

DDeemmaanniioo  MMaarriittttiimmoo,,  ssii  èè  ppoottuuttoo  nnoorrmmaarree  cciirrccaa  llee  ffiinnaalliittàà  ddaa  ggaarraannttiirree  aall  ccoorrrreettttoo  eeqquuiilliibbrriioo  ffrraa  llaa  

ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeeggllii  aassppeettttii  aammbbiieennttaallii  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lliittoorraallee  ppuugglliieessee,,  llaa  lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee  ee  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo  rriiccrreeaattiivvee..  

NNeell  ppiiùù  ggeenneerraallee  mmooddeelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeellllaa  ccoossttaa,,  eessssoo  ppeerrsseegguuee  ll’’oobbiieettttiivvoo  

iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree  aattttrraavveerrssoo  ccrriitteerrii  ddii  eeccoo  ––  

ccoommppaattiibbiilliittàà  ee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroocceessssii  nnaattuurraallii..  IIll  PP..RR..CC..  èè  aanncchhee  ssttrruummeennttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  ee  mmeetteeoommaarriinnee  ccoonnnneessssee  aall  

pprriioorriittaarriioo  pprroobblleemmaa  ddeellll’’eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa,,  llaa  ccuuii  eevvoolluuzziioonnee  rriicchhiieeddee  uunn  aatttteennttoo  ee  ccoossttaannttee  

mmoonniittoorraaggggiioo  ee  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriieeqquuiilliibbrriioo  lliittoorraanneeoo..  

IInn  ttaallee  ccoonntteessttoo  iill  PPiiaannoo  ddeeffiinniissccee  llee  ccoossiiddddeettttee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee  ee  SSuubb--UUnniittàà,,  iinntteessee  qquuaallii  aammbbiittii  

ccoossttiieerroo--mmaarriinnii  oommooggeenneeii  ee  uunniittaarrii..  

IIll  PP..RR..CC..  ccoossttiittuuiissccee  aallttrreessìì  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aall  rreecceennttee  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  

ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  aaggllii  EEnnttii  llooccaallii  ((rriillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  mmaarriittttiimmee)),,  iill  ccuuii  eesseerrcciizziioo  

iinn  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  eedd  eeffffiicciieennttee  ppuuòò  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  ssoolloo  ddaa  uunn’’aazziioonnee  ccoooorrddiinnaattaa  ee  ccooeerreennttee  

ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee..  

  

IIll  PP..CC..CC..  èè  lloo  ssttrruummeennttoo  ddii  aasssseettttoo,,  ggeessttiioonnee,,  ccoonnttrroolllloo  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo  

ccoommuunnaallee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ttuutteellaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ddii  ggaarraannzziiaa  ddeell  

ddiirriittttoo  ddeeii  cciittttaaddiinnii  aallll’’aacccceessssoo  ee  aallllaa  lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  nnaattuurraallee  ppuubbbblliiccoo,,  nnoonncchhéé  ddii  

ddiisscciipplliinnaa  ppeerr  iill  ssuuoo  uuttiilliizzzzoo  eeccoo--ccoommppaattiibbiillee..  

EEssssoo  ccoonntteemmppeerraa  ggllii  iinntteerreessssii  ppuubbbblliiccii  ccoonnnneessssii::  

  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  sseettttoorree  ttuurriissttiiccoo,,  ppeerr  llee  rreellaattiivvee  iimmpplliiccaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ssoocciioo––  

eeccoonnoommiiccoo;;  
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  aall  ggooddiimmeennttoo  ddeell  bbeennee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà;;  

  aallllaa  pprrootteezziioonnee  ddeellll''aammbbiieennttee  nnaattuurraallee  ee  aall  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  cchhee  vveerrssaannoo  iinn  

ssttaattoo  ddii  ddeeggrraaddoo,,  oovvvveerroo  ddii  iinnssttaabbiilliittàà  mmoorrffoollooggiiccaa..  

PPeerrsseegguuee,,  ppeerrttaannttoo,,  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo––ssoocciiaallee  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree  aattttrraavveerrssoo  

ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ee  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeelllloo  sstteessssoo,,  pprroossppeettttaannddoo  ssttrraatteeggiiee  ddii  ddiiffeessaa  ee  ddii  

ggoovveerrnnoo,,  nneellllaa  ccoonnssttaattaazziioonnee  cchhee::  

11..  lloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  rriisseennttee  iinn  ggeenneerraallee  ddii  uunnaa  ddiissoorrddiinnaattaa  eevvoolluuzziioonnee,,  eeffffeettttoo  ppiiùù  

ddii  uunnaa  ssoommmmaattoorriiaa  ddii  iinntteerrvveennttii  sseennzzaa  aallccuunnaa  rreecciipprrooccaa  ccoonnnneessssiioonnee,,  cchhee  ddeell  pprrooddoottttoo  ddii  

uunnaa  llooggiiccaa  ddii  ssiisstteemmaa  bbaassaattaa  ssuu  uunn  ccoorrrreettttoo  rraappppoorrttoo  ttrraa  aammbbiieennttee  ccoossttrruuiittoo  ee  aammbbiieennttee  

nnaattuurraallee;;    

22..  iill  lliivveelllloo  ddii  ddeeggrraaddoo  èè  ttaallee,,  ppeerr  iinntteennssiittàà  ee  aammppiieezzzzaa,,  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  nnoonn  èè  ppiiùù  qquueelllloo  ddii  

cceerrccaarree  uussii  oottttiimmaallii  ddeellllee  aarreeee  aannccoorraa  lliibbeerree,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  qquueelllloo  ddii  iinnnneessccaarree  uunn  

pprroocceessssoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoommpplleessssiivvoo..  

  

NNeellll’’eessiiggeennzzaa  ddeellllaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  ddii  ggoovveerrnnoo  ccoonn  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  qquuiinnddii,,  iill  

PP..CC..CC..  ffiissssaa  ii  pprriinncciippii  ee  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ggeenneerraallii  ee  ddeettttaa  nnoorrmmee  ssppeecciiffiicchhee,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ttuutteellaa  ee  uussoo  ddeell  

ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo,,  iinn  aarrmmoonniiaa  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  PP..RR..CC..  ee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  

ssoovvrraaoorrddiinnaattaa,,  nnoonncchhéé  ccoonn  llee  pprreessccrriizziioonnii  ggeenneerraallii  ee  ssppeecciiffiicchhee  pprreevviissttee  ppeerr  llee  aarreeee  nnaattuurraallii  

pprrootteettttee  ddaallllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..  1199  ddeell  2244..77..11999977,,  oovvvveerroo  ssttaabbiilliittee  iinn  eesseeccuuzziioonnee  ddii  eessssaa..  

  

AAii  ffiinnii  ccoonnoosscciittiivvii  ddeelllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  ee  ddeellllaa  ssuuaa  eevvoolluuzziioonnee,,  ffiinnaalliizzzzaattaa  aallllaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ppoossssiibbiillii  sscceennaarrii  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  iill  PP..CC..CC..,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ddaaggllii  iinnddiirriizzzzii  

ccoonntteennuuttii  nneell  PP..RR..CC..,,  ddeevvee  pprroocceeddeerree  aallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ffiissiiccoo––ggiiuurriiddiiccaa  ddii  ddeettttaagglliioo  ddeellllee  aarreeee  

ccoossttiieerree  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

  

IIll  PP..CC..CC..  ddeevvee  aallttrreessìì  pprreevveeddeerree  ssttrraatteeggiiee  ddii  ddiiffeessaa,,  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ee  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo,,  ee  pprroossppeettttaarree  aazziioonnii  rriivvoollttee  aanncchhee  aallllaa  ssoolluuzziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii  iinnddoottttii  ddaaii  pprriinncciippaallii  

ffaattttoorrii  cchhee  aattttuuaallmmeennttee  ccoonnccoorrrroonnoo  aalllloo  ssqquuiilliibbrriioo  mmoorrffooddiinnaammiiccoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ccoonn  

rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’iinntteerraa  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa..  
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44..22  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellll''aammbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo  

  

IInn  ggeenneerraallee,,  qquuaannddoo  ssii  ppaarrllaa  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  qquuaallssiiaassii  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ccoonnffiinnee,,  ddii  

lliimmiittee  oo  ddii  aammbbiittoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  rriissuullttaa  ppooccoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  iinn  qquuaannttoo  llee  aazziioonnii  pprrooddoottttee  iinn  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  zzoonnaa  ee  ppeerr  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  oobbiieettttiivvoo  ppoossssoonnoo  aavveerree  ddeeggllii  eeffffeettttii  iimmpprreevviissttii  iinn  tteerrmmiinnii  

ddii  ssppaazziioo  ee  ddii  tteemmppoo  iinn  aallttrree  zzoonnee  ((aanncchhee  nnoonn  ccoonnttiigguuee))  ee  iinn  mmoommeennttii  ddiivveerrssii..  QQuueessttoo  èè  

ssoopprraattttuuttttoo  vveerroo  qquuaannddoo  ssii  ppaarrllaa  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoossttiieerraa..    

  

PPeerr  ppootteerr  eeffffeettttuuaarree  llee  aannaalliissii  nneecceessssaarriiee  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..RR..CC..  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  

ddeeffiinniirree  ll’’aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  PPuurr  eesssseennddoo  ll’’aannaalliissii  ffiinnaalliizzzzaattaa  aalllloo  ssttuuddiioo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  

ffiissiiccii  ee  ddeellll’’aannttrrooppiizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellll’’aammbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo  èè  

iimmppoorrttaannttee  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ccrriitteerrii  ddii  ccaarraatttteerree  aammbbiieennttaallee  ppooiicchhéé  ssoolloo  ccoossìì  ssoonnoo  qquuaannttiiffiiccaabbiillii  

llee  ““ttrraassffoorrmmaazziioonnii””  ee  ssoonnoo  lleeggggiibbiillii  ii  pprroocceessssii  cchhee  llee  ddeetteerrmmiinnaannoo..  AA  ttaallee  ssccooppoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  

lliittoorraallii  èè  cceerrttaammeennttee  uunn  aassppeettttoo  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  aall  ffiinnee  ddii  uunn  uuttiilliizzzzoo  rraazziioonnaallee  ddeellllaa  

ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ii  ssuuooii  eeqquuiilliibbrrii  nnaattuurraallii..  AAnncchhee  ssee  llaa  rriicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  hhaa  oorrmmaaii  

ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  iinnddiivviidduuaattoo  ii  mmeeccccaanniissmmii  nnaattuurraallii  eedd  aannttrrooppiiccii  cchhee  nnee  rreeggoollaannoo  ii  pprroocceessssii,,  iill  lloorroo  

ssttuuddiioo  rriissuullttaa  ffoorrtteemmeennttee  iinnfflluueennzzaattoo  ddaallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aarreeaa  iinn  eessaammee..    

  

LL’’eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa,,  cchhee  nneeggllii  uullttiimmii  ddeecceennnnii  hhaa  iinntteerreessssaattoo  lliittoorraallii  ddii  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  ee  ddeell  nnoossttrroo  

PPaaeessee,,  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  ppoorrrree  aallll’’aatttteennzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ii  tteemmii  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddeeii  lliittoorraallii  ee  ddeell  lloorroo  

mmoonniittoorraaggggiioo,,  ffaacceennddoo  eemmeerrggeerree  uunnaa  ccoosscciieennzzaa  ccoommuunnee  sseemmpprree  ppiiùù  sseennssiibbiillee  aallllaa  ooppppoorrttuunniittàà  

ddii  ddeessttiinnaarree  rriissoorrssee  ee  iinntteerrvveennttii  mmiirraattii  aallllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  aaggllii  iinntteerrvveennttii  

dd’’eemmeerrggeennzzaa..  QQuueessttaa  nnuuoovvaa  ccuullttuurraa  nnoonn  ppuuòò  cchhee  bbaassaarrssii  ssuu  uunnaa  ccaappiillllaarree  ee  ssiisstteemmaattiiccaa  aannaalliissii  

ddeellllee  aarreeee  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  

ddaannnnoossee..    

  

GGllii  ssppaazzii  ccoossttiieerrii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddeeffiinniittii  ““oorrggaanniissmmii  vviivvii””  nneell  sseennssoo  cchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeeii  cciiccllii  

ssttaaggiioonnaallii  ssuubbiissccoonnoo  vvaarriiaazziioonnii  ssiiaa  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  cchhee  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  ssoommmmeerrssaa  iinnfflluueennzzaattii  ddaa  

mmoolltteepplliiccii  ffaattttoorrii  nnaattuurraallii  ee  aannttrrooppiiccii..  LLaa  lloorroo  iinnssttaabbiilliittàà  ee  ddeelliiccaatteezzzzaa  ddiippeennddee  ddaallllaa  ccoonnttiinnuuaa  

iinntteerraazziioonnee  ffrraa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  aaccccaaddee  ssuullll’’iinntteerrffaacccciiaa  tteerrrraa--mmaarree  ee  qquueelllloo  cchhee  aaccccaaddee  

nneellll’’eennttrrootteerrrraa..    

  

PPrroopprriioo  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  ffaattttoorrii  cchhee  iinnfflluueennzzaannoo  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  lliittoorraallii,,  ll’’aammbbiieennttee  ccoossttiieerroo  èè  

cceerrttaammeennttee  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ccoommpplleessssii  ee  ffrraaggiillii;;  nneell  ssuuoo  ccoonnttiinnuuoo  eevvoollvveerrssii  rriisseennttee  ffoorrtteemmeennttee  ddii  

qquuaalluunnqquuee  vvaarriiaazziioonnee  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  ggeenneerraattaa  aanncchhee  aa  ppaarreecccchhii  cchhiilloommeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  ddaall  

ppaarraaggggiioo  cchhee  ssii  eessaammiinnaa..    
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LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ccoossttiieerroo  ee,,  iinn  ggeenneerraallee,,  llaa  ggeessttiioonnee  ccoossttiieerraa,,  ssoonnoo,,  qquuiinnddii,,  ddiivveennuuttii  nneeggllii  

uullttiimmii  aannnnii  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  nneellllee  ppoolliittiicchhee  aammbbiieennttaallii  ee  ddii  pprrootteezziioonnee  cciivviillee..    

LL’’eelleevvaattoo  iinntteerreessssee  èè  ssoopprraattttuuttttoo  rriiffeerriibbiillee  aallll’’iinntteennssiivvoo  ssffrruuttttaammeennttoo  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree  ssoottttooppoossttee  

aadd  uunn  pprrooggrreessssiivvoo  aauummeennttoo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  ee  nnoonn,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  uunnaa  ccrreesscceennttee  

ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  ddiivveennuuttee  sseemmpprree  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssoocciiooeeccoonnoommiiccoo..    

  

LL''aammbbiittoo  èè  ddeeffiinniittoo  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  iinnddiivviidduuaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  oorrttooffoottoo  ddeell  22000055,,  iinnsseerriittoo  iinn  

uunn''uunniiccaa  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee..    

  

LLee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee  iinnddiivviidduuaannoo  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  iinn  ccuuii  iill  ttrraassppoorrttoo  ssoolliiddoo,,  ddoovvuuttoo  aall  mmoottoo  oonnddoossoo  

ee  aallllee  ccoorrrreennttii  lliittoorraanneeee,,  èè  ccoonnffiinnaattoo..  IInn  ggeenneerree,,  qquueessttee  ssoonnoo  ddeelliimmiittaattee  ddaa  pprroommoonnttoorrii  llee  ccuuii  

ccoonnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’iinnggrreessssoo  ee//oo  ll’’uusscciittaa  ddii  sseeddiimmeennttii  ddaall  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa..  IInnffiinnee,,  ppeerr  

uunn’’aannaalliissii  ddii  mmaaggggiioorr  ddeettttaagglliioo,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiiccaa  ssoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  ddeellllee  

ssuubb--uunniittàà  ddeelliimmiittaattee  oo  ddaa  ppiiccccoollii  pprroommoonnttoorrii  oo  ddaa  ooppeerree  aa  mmaarree  llee  ccuuii  eessttrreemmiittàà  ssoonnoo  rreeaalliizzzzaattee  

ssuu  ffoonnddaallii  ccoonn  pprrooffoonnddiittàà  iinnffeerriioorree  aa  1100  mm..    

  

LLaa  ssuuddddiivviissiioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  iinn  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee  èè  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  ggllii  ssttuuddii  ddii  

ddiinnaammiiccaa  ccoossttiieerraa  ee  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree..  IInnffaattttii,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  aa  mmaarree  

((qquuaallii  ppoorrttii,,  ooppeerree  ddii  ddiiffeessaa,,  rriieemmppiimmeennttii,,  eecccc..))  ddaa  uunn  llaattoo  rriissppoonnddee  aa  eessiiggeennzzee  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  

ccoommuunnaallee,,  ddaallll’’aallttrroo  ppuuòò  pprroodduurrrree  iimmppoorrttaannttii  rriippeerrccuussssiioonnii  ssiiaa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aammbbiieennttaallee  cchhee  

ddaa  qquueelllloo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  ssuullllee  ccoossttee  ccoommuunnaallii  lliimmiittrrooffii  ppeerr  ccuuii  ooccccoorrrree  vvaalluuttaarrnnee  ggllii  eeffffeettttii..    

  

LLee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee,,  ccoommee  mmoollttii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii,,  nnoonn  ccooiinncciiddoonnoo  sseemmpprree  ccoonn  ii  lliimmiittii  

aammmmiinniissttrraattiivvii  rreeggiioonnaallii;;  qquueessttoo  eevviiddeennzziiaa  iill  ccaarraatttteerree  iinntteerrrreeggiioonnaallee  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  lliittoorraallii..  

PPeerr  llee  ccoossttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  ssii  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  sseettttee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee;;  llaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddaall  

MMoolloo  ssoopprraafflluuttttoo  ddeell  ppoorrttoo  ddii  TTeerrmmoollii  ((MMoolliissee)),,  mmeennttrree  llaa  sseettttiimmaa  tteerrmmiinnaa  aa  CCaappoo  SSppuulliiccoo  

((CCaallaabbrriiaa))..    

  

LLaa  ccoossttaa  ddii  TToorrrriicceellllaa  rriiccaaddee  nneellll’’uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  pprriinncciippaallee  UUFF77  cchhee  ssii  eesstteennddee  ddaa  TToorrrree  ddeellll''OOvvoo  

((MMaarruuggggiioo,,  PPuugglliiaa))  ffiinnoo  aa  CCaappoo  SSppuulliiccoo  ((CCaallaabbrriiaa)),,  ppeerr  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  229944,,6600  kkmm  

((ffiigg..  11))..    
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TTaallee  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  èè  ddiissttiinnttaa  iinn  ttrree  ssuubb  uunniittàà  ((SS..UU..FF..))::  

  SS..UU..FF..  77..11  --  MMaarruuggggiioo  --  TTaarraannttoo//CCaappoo  SSaann  VViittoo..    

HHaa  oorriiggiinnee  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  TToorrrree  ddeellll''OOvvoo  ((MMaarruuggggiioo))  ee  ssii  ssvviilluuppppaa  ppeerr  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  

4455..6655  kkmm  ffiinnoo  aa  ggiiuunnggeerree  aa  CCaappoo  SSaann  VViittoo  ((TTaarraannttoo))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 1. Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF7 (fonte Regione 
Puglia ‐ Piano Regionale delle Coste). 

Figura 2. Localizzazione dei limiti della S.U.F. 7.1. 
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  LLiimmiittii  aammmmiinniissttrraattiivvii  

  

  SSuull  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ssuussssiissttoonnoo  ddiivveerrssii  ccaannaallii  ee  llaammee  ssffoocciiaannttii  aa  mmaarree,,  ttrraa  llee  pprriinncciippaallii  lloo  

""SSccoorrzzoonnee""  ee  iill  ""CCuuppii--OOssttoonnee""..  

  IIll  lliittoorraallee  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  ccoossttaa  bbaassssaa  ssaabbbbiioossaa  llaasscciiaa  iill  ppoossttoo  ggrraaddaattaammeennttee  aallllaa  ccoossttaa  

bbaassssaa  rroocccciioossaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  rrooccccee  tteenneerree  pplleeiissttoocceenniicchhee..  IIll  pprrooffiilloo  èè  ssuubboorriizzzzoonnttaallee  ee  

ggeenneerraallmmeennttee  nnoonn  pprreesseennttaa  ccaadduuttee  ddii  ppeennddeennzzaa  ttaallii  ddaa  rraapppprreesseennttaarree  ffaalleessiiee  aanncchhee  

bbaassssee..  

  RRiisscchhiioo  ggeeoollooggiiccoo::  eessoonnddaazziioonnii,,  ssiinnkkhhoollee,,  eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa..  

  CCaarraatttteerrii  ttiippoollooggiiccii  ddeellllaa  ccoossttaa    

TTiippoollooggiiaa  
LLuunngghheezzzzaa  lliittoorraallee  

((KKmm))  

PPeerrcceennttuuaallee  nneellllaa  

ssuubb  uunniittàà  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  3300..9933  6677..7733%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  22..3322  55..0088%%  

FFaalleessiiaa    11..3377  33..0000%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  00..2299  00..6633%%  

RRiiaass    00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa    1100..7766  2233..5577%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  --  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  aannttrrooppiizzzzaattaa  00..0000  00..0000%%  

  

  

  

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  
LLuunngghheezzzzaa  

lliittoorraallee  ((KKmm))  

LLuunngghheezzzzaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ((KKmm))  

TTaarraannttoo  

MMaarruuggggiioo  00..7700  

4455..6655  

TToorrrriicceellllaa  33..8811  

LLiizzzzaannoo  44..4433  

FFrraazz..  DDii  TTaarraannttoo  55..5522  

PPuullssaannoo  99..0077  

LLeeppoorraannoo  99..1166  

TTaarraannttoo  1122..9977  



 

 

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CCoorrddoonnee  dduunnaarree  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  TTrraattttoo  iinntteerreessssaattoo  TTiippoollooggiiaa    
LLuunngghheezzzzaa  

lliittoorraallee  ((KKmm))  

TTaarraannttoo  

MMaarruuggggiioo  TToorrrree  ddeellll''OOvvoo  IInn  eerroossiioonnee    00..1177  

TToorrrriicceellllaa  LLiibbrraarrii    IInn  eerroossiioonnee  11..9922  

TToorrrriicceellllaa  TTrruugglliioonnee    IInn  eerroossiioonnee  11..3388  

Figura 4. Cordone dunare.  

Figura 3. Morfologia del litorale.  
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  PPoorrttii    

  

  

  OOppeerree  ddii  ddiiffeessaa  

  

    

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  NNoommee    

TTaarraannttoo    

LLeeppoorraannoo  PPoorrttoo  SSaagguueerrrraa  

LLeeppoorraannoo  LLiiddoo  GGaannddoollii    

TTaarraannttoo  MMoonn  RReevv    

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  TTiippoollooggiiaa  nn..  TTrraattttoo  iinntteerreessssaattoo  

TTaarraannttoo  

MMaarruuggggiioo  OOppeerree  lloonnggiittuuddiinnaallii  aaddeerreennttii  11  TToorrrree  ddeellll''OOvvoo  

TToorrrriicceellllaa  OOppeerree  ttrraassvveerrssaallii  22  LLiiddoo  BBrruunnoo  ((00..22  kkmm))  

TToorrrriicceellllaa  OOppeerree  ttrraassvveerrssaallii  33  CCaappoo  SSaann  VViittoo  ((00..55  kkmm))  

Figura 5. Porti. 
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  SS..UU..FF..  77..22  --  TTaarraannttoo//CCaappoo  SSaann  VViittoo  --  TTaarraannttoo  //  mmoolloo  nnoorrdd  ddaarrsseennaa..  

  HHaa  oorriiggiinnee  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  TToorrrree  ddeellll''OOvvoo  ((MMaarruuggggiioo))  ee  ssii  ssvviilluuppppaa  ppeerr  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  

4455..6655  kkmm  ffiinnoo  aa  ggiiuunnggeerree  aa  CCaappoo  SSaann  VViittoo  ((TTaarraannttoo))..  

  LLiimmiittii  aammmmiinniissttrraattiivvii  

  

  SSuull  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  aallccuunnee  llaammee  mmiinnoorrii..  

  

  IIll  ccaarraatttteerree  ggeeoolliittoollooggiiccoo  èè  ddii  uunnaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  oo  ccoonn  ffaalleessiiaa  mmoollttoo  aannttrrooppiizzzzaattaa  

  

  CCaarraatttteerrii  ttiippoollooggiiccii  ddeellllaa  ccoossttaa    

TTiippoollooggiiaa  
LLuunngghheezzzzaa  lliittoorraallee  

((KKmm))  

PPeerrcceennttuuaallee  nneellllaa  

ssuubb  uunniittàà  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  00..9922  11..6699%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  
LLuunngghheezzzzaa  

lliittoorraallee  ((KKmm))  

LLuunngghheezzzzaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ((KKmm))  

TTaarraannttoo    TTaarraannttoo  5544..5544  5544..5544  

Figura 6. Localizzazione dei limiti della S.U.F. 7.2. 
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FFaalleessiiaa    2255..5588  4499..9900%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..4466  00..8844%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

RRiiaass    00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa    1122..2200  2222..3377%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  --  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  aannttrrooppiizzzzaattaa  1155..3399  2288..2211%%  

  

  

  PPoorrttii    

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  NNoommee    

TTaarraannttoo    TTaarraannttoo  TTaarraannttoo    

Figura 7. Morfologia del litorale.  
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  OOppeerree  ddii  ddiiffeessaa  nnoonn  pprreesseennttii  

  

  SS..UU..FF..  77..33  --  TTaarraannttoo  //  mmoolloo  nnoorrdd  ddaarrsseennaa  --  GGiinnoossaa  

LLaa  ssuubb--uunniittàà  hhaa  oorriiggiinnee  ddaall  mmoolloo  nnoorrdd  DDaarrsseennaa  NNuuoovvaa  ((TTaarraannttoo))  ee  ssii  ssvviilluuppppaa  ppeerr  uunnaa  

lluunngghheezzzzaa  ddii  119944..4411  kkmm,,  ccoommpprreennddeennddoo  llee  ccoossttee  ddeellllaa  BBaassiilliiccaattaa  ee  ddeellllaa  CCaallaabbrriiaa,,  ffiinnoo  aa  

ggiiuunnggeerree  aa  CCaappoo  SSppuulliiccoo  ((CCaallaabbrriiaa))..  

Figura 8. Localizzazione dei porti.  
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  LLiimmiittii  aammmmiinniissttrraattiivvii  

  

  NNeellllaa  ssuubb  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  ssffoocciiaannoo  nnuummeerroossii  ffiiuummii  ssiiaa  ssuullllaa  ccoossttaa  ppuugglliieessee  cchhee  lluuccaannaa..  

SSuull  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ppuugglliieessee  ssffoocciiaannoo  ii  ffiiuummii  TTaarraa,,  PPaatteemmiissccoo,,  IIeennnnee,,  LLaattoo  ee  GGaalleessoo..  SSuull  

ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  lluuccaannaa  ii  ffiiuummii  BBrraaddaannoo,,  BBaasseennttoo,,  AAggrrii  ee  SSiinnnnii..  

  NNeellllaa  ffaasscciiaa  lliittoorraanneeaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ooppeerree  ddii  bboonniiffiiccaa..  

  SSuullllaa  ccoossttaa  lluuccaannaa  ddeellllaa  ssuubb--uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa,,  vvii  ssoonnoo  ddiivveerrssii  iinnvvaassii  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  

iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  ll''aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ddii  rriissoorrssaa  iiddrriiccaa  ((ppeerr  uussoo  iirrrriigguuoo,,  iiddrrooppoottaabbiillii  ee  

iinndduussttrriiaallee))  ppeerr  llee  RReeggiioonnii  BBaassiilliiccaattaa  ee  PPuugglliiaa..  EEssiissttoonnoo  iinnffaattttii  dduuee  sscchheemmii::  BBaasseennttoo  --  

BBrraaddaannoo  ee  ddeell  SSiinnnnii  --  AAggrrii,,  ddaaii  nnoommii  ddeeii  ffiiuummii  oommoonniimmii..  

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  
LLuunngghheezzzzaa  

lliittoorraallee  ((KKmm))  

LLuunngghheezzzzaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ((KKmm))  

TTaarraannttoo  

TTaarraannttoo    22..5544  

119944..4411  

MMaassssaaffrraa  55..8877  

PPaallaaggiiaannoo    66..4455  

CCaasstteellllaanneettaa    99..1144  

GGiinnoossaa    66..0099  

  TTrraattttoo  eexxttrraa  rreeggiioonnaallee  116644..3311  

Figura 9. Localizzazione dei limiti della S.U.F. 7.3. 
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NNeell  pprriimmoo  sscchheemmaa  ssuull  ffiiuummee  BBrraaddaannoo  vvii  ssoonnoo  llee  ddiigghhee  ddii  AAcceerreennzzaa,,  GGeennzzaannoo,,  BBaasseenntteelllloo,,  

CCaappooddaaccqquuaa;;  PPeenntteecccchhiiaa,,  GGrraavviinnaa  ee  SSaann  GGiiuulliiaannoo;;  mmeennttrree  ssuull  ffiiuummee  BBaasseennttoo  vvii  ssoonnoo  llee  

ddiigghhee  ddeell  CCaammaassttrraa  ee  ddii  PPaannttaannoo  ee  llaa  ttrraavveerrssaa  ddii  TTrriivviiggnnoo..  LLoo  sscchheemmaa  ppuuòò  rreeggiimmaarree  uunnaa  

qquuaannttiittàà  ddii  aaccqquuaa  ddii  cciirrccaa  117755..000000..000000  mmcc  ll''aannnnoo..  

  LLaa  ggeeoolliittoollooggiiaa  ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  ccoossttaa  bbaassssaa  ssaabbbbiioossaa  aa  pprrooffiilloo  ddiiggrraaddaannttee  iinntteerrrroottttaa  

ssoolloo  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  sseerriiee  ddii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii..  LLaa  ssppiiaaggggiiaa  èè  ssaabbbbiioossaa  ee  ppooccoo  

pprrooffoonnddaa..  

RRiisscchhiioo  ggeeoollooggiiccoo::  eessoonnddaazziioonnii,,  eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa,,  ssuubbssiiddeennzzaa..  

    CCaarraatttteerrii  ttiippoollooggiiccii  ddeellllaa  ccoossttaa  

TTiippoollooggiiaa  
LLuunngghheezzzzaa  lliittoorraallee  

((KKmm))  

PPeerrcceennttuuaallee  nneellllaa  

ssuubb  uunniittàà  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

FFaalleessiiaa    00..0000  00..0000%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee  00..0000  00..0000%%  

RRiiaass    00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa    3300..1100  110000..0000%%  

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  --  cciioottttoolloossaa  00..0000  00..0000%%  

CCoossttaa  aannttrrooppiizzzzaattaa  00..0000  00..0000%%  

  

    

Figura 10. Morfologia del litorale.  
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  CCoorrddoonnee  dduunnaarree  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  TTrraattttoo  iinntteerreessssaattoo  TTiippoollooggiiaa    
LLuunngghheezzzzaa  

lliittoorraallee  ((KKmm))  

TTaarraannttoo  

TTaarraannttoo    LLiiddoo  AAzzzzuurrrroo    IInn  eerroossiioonnee    00..2244  

MMaassssaaffrraa    

MMaarriinnaa  ddii  FFeerrrraarraa  IInn  eerroossiioonnee  11..9988  

BB..  MMaarriinneellllaa  IInn  eerroossiioonnee  22..9911  

  CChhiiaattoonnaa    SSttaabbiillee  00..2299    

  
PPaallaaggiiaannoo  

BB..  ddii  MMaarrzziioottttaa    IInn  eerroossiioonnee  33..0088  

  RRoommaannaazzzzii    IInn  eerroossiioonnee  11..8800  

  

CCaasstteellllaanneettaa    

PPiinneettaa  ddeellllaa  MMaarriinnaa    IInn  eerroossiioonnee  11..6688  

  CCaasstteellllaanneettaa  MMaarriinnaa  IInn  eerroossiioonnee  33..5599  

  RRiivvaa  ddeeii  TTeessssaallii  IInn  eerroossiioonnee  22..1155  

  

GGiinnoossaa    

PPiinneettaa  RReeggiinnaa  IInn  eerroossiioonnee  11..4488  

  MMaarriinnaa  ddii  GGiinnoossaa  IInn  eerroossiioonnee  11..2244  

  MMaarriinneellllaa  IInn  eerroossiioonnee  11..4499  

Figura 11. Cordone dunare.  
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  PPoorrttii::  nnoonn  pprreesseennttii..    

  OOppeerree  ddii  ddiiffeessaa  

  

    

PPrroovviinncciiaa  CCoommuunnee  TTiippoollooggiiaa  nn..  TTrraattttoo  iinntteerreessssaattoo  

TTaarraannttoo  

TTaarraannttoo    OOppeerree  lloonnggiittuuddiinnaallii  aaddeerreennttii  11  LLiiddoo  AAzzzzuurrrroo  

MMaassssaaffrraa    FFooccee  aarrmmaattaa    FFooccee  PPaatteemmiissccoo  

PPaallaaggiiaannoo    FFooccee  aarrmmaattaa    LLeennnnee  

GGiinnoossaa    FFooccee  aarrmmaattaa    GGaallaassssoo  
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44..33  QQuuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  aammbbiieennttaallii  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  uurrbbaanniissttiicchhee  eedd  

aammmmiinniissttrraattiivvee  ddeellll''aammbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo..    

  

II  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  rreeggiioonnaallii  iinn  aallccuunnii  ccaassii  ssoonnoo  ssttaattii  pprrooffoonnddaammeennttee  aalltteerraattii  nneellllee  lloorroo  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  mmoorrffoollooggiicchhee,,  nneellllee  lloorroo  qquuaalliittàà  ee  iiddeennttiittàà  aa  ccaauussaa  ddeellllee  rriilleevvaannttii  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  

aannttrrooppiicchhee..  ÈÈ  ssttaattoo  nneecceessssaarriioo  dduunnqquuee  aannaalliizzzzaarree  uussii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  cchhee  hhaannnnoo  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  mmooddiiffiiccaarree  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  ssiisstteemmaa  nnaattuurraallee  ee  ssiisstteemmaa  uummaannoo..  LLaa  

pprreessssiioonnee  ssuullllee  aarreeee  ccoossttiieerree  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaa  iinntteerrvveennttii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ee  iinnffrraassttrruuttttuurraazziioonnee  llaa  

ccuuii  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  aaddeegguuaattaammeennttee  ccoonnttoo  ddeellllee  

ddiinnaammiicchhee  iinn  ccuuii  aannddaavvaannoo  aadd  iinnsseerriirrssii..    

  

NNeellllee  aannaalliissii  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..CC..CC..  ssii  èè  rriitteennuuttoo  nneecceessssaarriioo  dduunnqquuee  ddeeffiinniirree  lloo  ssttaattoo  

ddeellllaa  ccoossttaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  llee  ssttrruuttttuurree  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  iill  ggrraaddoo  

ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  iill  ggrraaddoo  ddii  aannttrrooppiizzzzaazziioonnee,,  ii  rriisscchhii  ggeeoollooggiiccii  ee  iiddrroollooggiiccii,,  ii  ffeennoommeennii  ddii  iinnssttaabbiilliittàà  ee  

ddii  ccrriittiicciittàà  ddeellll’’AAmmbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeeffiinniittoo..    

  

UUnn  uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  cchhee  ssii  èè  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ppeerr  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoossttiieerraa  èè  ll’’eessiisstteennzzaa  

ddii  ““iinnvvaarriiaannttii””  ((eelleemmeennttii  iiddeennttiittaarrii))  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommee  ii  cceennttrrii  aabbiittaattii  ee  llee  aarreeee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  

pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  ccuuii  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee..    

  

SSii  èè  aapppprrooffoonnddiittoo  aanncchhee  iill  lleeggaammee  eessiisstteennttee  ttrraa  ggllii  ssvviilluuppppii  ttuurriissttiiccii  ee  ii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii  

aannaalliizzzzaannddoo  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ttuurriissttiicchhee  ee  rriiccrreeaattiivvee..    

  

LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  uuttiilliizzzzaattaa  nneelllloo  ssttuuddiioo  ssii  èè  bbaassaattaa  ssuu  pprriinncciippii  ddii  ttiippoo  aannaalliittiiccoo--ddeessccrriittttiivvoo  cchhee  ppeerr  

ppootteerrssii  aapppplliiccaarree  ddeevvee  aavveerree  ccoommee  eelleemmeennttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  ppaarrtteennzzaa  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  iinn  eessaammee  ssoottttoo  ii  ddiivveerrssii  aassppeettttii..  PPeerrttaannttoo,,  nneelllloo  ssttuuddiioo  ssii  èè  pprroovvvveedduuttoo  aall  rreeppeerriimmeennttoo  

ddeellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ee  ddeellllee  oorrttooffoottoo,,  ssttoorriicchhee  ee  rreecceennttii  ddiissppoonniibbiillii,,  ccoommee  ppuurree  llee  ccaarrttee  bbaattiimmeettrriicchhee  

ddeellllaa  rreeggiioonnee..  QQuueessttaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  ccoommee  ttuuttttii  ii  ddaattii  rraaccccoollttii,,  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseerriittii  iinn  mmooddoo  

rraazziioonnaallee  nneell  GGIISS  rreeaalliizzzzaattoo..    

SSuullllaa  ccaarrttooggrraaffiiccaa  ggeeoorreeffeerreennzziiaattaa  ssoonnoo  ssttaattii  ppooii  iinnsseerriittii  iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  ee  tteemmaattiissmmii  nneecceessssaarrii  

ppeerr  ddeeffiinniirree  ll’’aasssseettttoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  nneell  ssuuoo  qquuaaddrroo  nnaattuurraallee  eedd  aannttrrooppiiccoo,,  pprreessuuppppoossttoo  

ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  sscceellttee  ddii  PPiiaannoo,,  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  

ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  qquueessttee  aarreeee  ee  ddeellllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ddiinnaammiiccii..    

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoossttaa  iinn  eessaammee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  uunnaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeell  lliittoorraallee,,  

rriissppeettttoo  aaii  ccaarraatttteerrii  mmoorrffoollooggiiccii  ((ccoossttaa  rroocccciioossaa,,  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee,,  ccoossttaa  

rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee,,  ffaalleessiiaa,,  ffaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee,,  ffaalleessiiaa  
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ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee,,  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa,,  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa,,  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa--

cciioottttoolloossaa))..    

  

SSoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  ee  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii..    

  

SSoonnoo  ssttaattii  ppooii  aannaalliizzzzaattii  aallttrrii  tteemmaattiissmmii  ppeerr  llaa  ccoommpprreennssiioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  tteerrrriittoorriiaallee  iinn  eessaammee,,  

pprrooddoottttii  ddaa  aallttrrii  EEnnttii,,  qquuaallii::  ddaattii  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  eeffffeettttuuaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PPOORR  PPuugglliiaa  ((22000000--

22000066));;  ddaattii  ssuullll’’eevvoolluuzziioonnee  ssttoorriiccaa  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa;;  rriilliieevvoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000066  ee  aall  

22000077;;  ddaattii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallll’’AAPPAATT  ((ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000000));;  ddaattii  

mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  ddii  BBaacciinnoo  ddeellllaa  PPuugglliiaa  ((PP..AA..II..  ee  RReettiiccoolloo  iiddrrooggrraaffiiccoo))..  

NNeell  GGIISS  ssoonnoo  iinnsseerriittee  aallttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee,,  iinn  ppaarrttee  iinn  ffoorrmmaa  aallffaannuummeerriiccaa  eedd  iinn  ppaarrttee  iinn  

ffoorrmmaa  ggrraaffiiccaa..  IInn  ggeenneerraallee,,  ii  ddaattii  ssoonnoo  ssoovvrraappppoonniibbiillii  aallllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  bbaassee,,  ooffffrreennddoo  iinn  ttaall  

mmooddoo  uunn  vveerrssaattiillee  ssttrruummeennttoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  sstteessssii..    

  

NNeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..CC..CC..  èè  ssttaattoo  nneecceessssaarriioo  aannaalliizzzzaarree  uussii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  cchhee  hhaannnnoo  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  mmooddiiffiiccaarree  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  ssiisstteemmaa  nnaattuurraallee  ee  ssiisstteemmaa  uummaannoo..  LLaa  

pprreessssiioonnee  ssuullllee  aarreeee  ccoossttiieerree  èè  iinnffaattttii  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaa  iinntteerrvveennttii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ee  

iinnffrraassttrruuttttuurraazziioonnee  llaa  ccuuii  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  

aaddeegguuaattaammeennttee  ccoonnttoo  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  iinn  ccuuii  aannddaavvaannoo  aadd  iinnsseerriirrssii..    

PPeerr  ddeeffiinniirree  ttaallee  pprreessssiioonnee  ssii  èè  rriitteennuuttoo  dduunnqquuee  nneecceessssaarriioo  ddeeffiinniirree  oollttrree  lloo  ssttaattoo  ddeellllaa  ccoossttaa  

aanncchhee  llee  ssttrruuttttuurree  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  iill  ggrraaddoo  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  iill  ggrraaddoo  ddii  aannttrrooppiizzzzaazziioonnee,,  ii  

rriisscchhii  ggeeoollooggiiccii  ee  iiddrroollooggiiccii,,  ii  ffeennoommeennii  ddii  iinnssttaabbiilliittàà  ee  ddii  ccrriittiicciittàà  iinn  ggeenneerree..    

PPeerr  ffaarr  qquueessttoo  iill  qquuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo  èè  ssttaattoo  aammpplliiaattoo  ccoonnssiiddeerraannddoo  ssiiaa  ggllii  aassppeettttii  nnaattuurraalliissttiiccii  cchhee  

qquueellllii  aannttrrooppiiccii..    

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattaa  ssttuuddiiaattaa::  llaa  ggeeoolliittoollooggiiaa,,  llaa  iiddrrooggrraaffiiaa  ssuuppeerrffiicciiaallee  ee  nnoonn,,  llee  AArreeee  PPrrootteettttee,,  iill    

PP..PP..TT..RR..,,  iill  PPiiaannoo  ddii  AAsssseettttoo  IIddrrooggeeoollooggiiccoo  ((PP..AA..II..))  ccoonn  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  rriisscchhiioo  ee  ddii  

ppeerriiccoolloossiittàà,,  ll’’uussoo  ddeell  ssuuoolloo,,  iill  ssiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  ssttoorriiccoo  iinnddiiccaannddoo  llaa  ttiippoollooggiiaa  ((mmaasssseerriiaa,,  ccaassiinnoo,,  

vviillllaa,,  ttrruulllloo,,  ttoorrrree,,  ccaassaa,,  cchhiieessaa//ssaannttuuaarriioo,,  ppoonnttee,,  ccaassaallee,,  ttaappppeettoo,,  ccaasstteelllloo,,  oossppeeddaallee,,  ssttaazziioonnee,,  

ppiisscciinnaa,,  sseerrbbaattooiioo,,  aallttrroo))  ee  ii  ttooppoonniimmii..    

  

IInnffiinnee  ppeerr  ccoommpplleettaarree  lloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll’’AAmmbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo  ssii  èè  aannaalliizzzzaattoo  lloo  ssttaattoo  

ddeellll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  ee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  cchhee  ssuu  eessssaa  iinnssiissttoonnoo  iinnffoorrmmaattiizzzzaannddoo  eedd  eellaabboorraannddoo  ii  

ddaattii  ddeell  SS..II..DD..  ((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  ddeell  DDeemmaanniioo))  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeeii  TTrraassppoorrttii  ee  ddeellllaa  NNaavviiggaazziioonnee  

ffoorrnniittii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa..    

LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccaarrttooggrraaffiicchhee  oo  aallffaannuummeerriicchhee  rriicchhiiaammaattee  iinnnnaannzzii  oollttrree  cchhee  eesssseerree  iinnsseerriittee  nneell  GGIISS  

ssoonnoo  ssttaattee  ooggggeettttoo  ddii  aannaalliissii  eedd  eellaabboorraazziioonnii  aall  ffiinnee  ddii  iinnddiivviidduuaarree::  llaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  
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lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii,,  llaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ee  lloo  ssttaattoo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ssuullll’’aarreeaa  

ddeemmaanniiaallee..    

  

44..33..11  CCrriittiicciittàà  aallll''eerroossiioonnee  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  

  

NNeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ffoorrmmee  dd’’uussoo  ddeellll’’aarreeaa  ccoossttiieerraa  èè  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  

ccoossttaa..    

UUttiilliizzzzaannddoo  llaa  bbaassee  ccoonnoosscciittiivvaa  ddii  ssuuppppoorrttoo  ddeell  PP..RR..CC..,,  qquueessttee  ggrraannddeezzzzee  ccaarraatttteerriizzzzaannttii  ssoonnoo  

ssttaattee  ddeetteerrmmiinnaattee  ccoonn  llaa  pprroocceedduurraa  rriippoorrttaattaa  nneeii  dduuee  ppaarraaggrraaffii  cchhee  sseegguuoonnoo..    

  

44..33..22  CCrriittiicciittàà  aallll''eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii    

  

NNeelllloo  ssttuuddiioo  èè  ssttaattoo  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  iill  llaavvoorroo  eesseegguuiittoo  ddaallll''aannaalliissii  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  PP..RR..CC..  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellll’’eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  iittaalliiaannoo  ee  rreeggiioonnaallee..  OOvvvviiaammeennttee  iinn  

qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo  lloo  ssttuuddiioo  èè  ssttaattoo  ppuunnttuuaallee..  II  rriissuullttaattii  mmoossttrraannoo  cchhee  uunnaa  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  hhaa  uunnaa  nnootteevvoollee  sseennssiibbiilliittàà  aallll’’eerroossiioonnee..    

PPeerr  iinnttrraapprreennddeerree  aazziioonnii  ddii  ttuutteellaa  ee  mmiittiiggaazziioonnee  ddeell  ffeennoommeennoo  ee  ppeerr  ddaarree  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnee  ssuullllaa  

uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  lliittoorraallee  ssii  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa  llaa  ““ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa””..  QQuueessttaa  

vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  aa  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  ee  iinn  mmooddoo  ppuunnttuuaallee  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  ttrraattttii  ccoommuunnaallii..  

LLaa  ccrriittiicciittàà  aa  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  ffoorrnniissccee  iinnddiiccaazziioonnii  ssuulllloo  ssttaattoo  gglloobbaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ddeell  ccoommuunnee,,  ee  

qquuiinnddii  èè  uuttiillee  ppeerr  uunnaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  rreeaallee,,  mmeennttrree  qquueellllaa  ppuunnttuuaallee  ffoorrnniissccee  iinnddiiccaazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee  

iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  CCoommuunnaallii  ddeellllee  CCoossttee  ((PP..CC..CC..))..    

PPeerr  ttaallee  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  aaddoottttaattaa  uunnaa  mmaattrriiccee  aammbbiieennttaallee  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ttrree  iinnddiiccaattoorrii::    

  llaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ssttoorriiccaa  ddeell  lliittoorraallee;;    

  lloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  dduunnaallii;;    

  ll’’eevvoolluuzziioonnee  rreecceennttee  ddeell  lliittoorraallee..    

IIll  pprriimmoo  iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ppooppoollaattoo  ccoonn  ii  ddaattii  rriilleevvaattii  ddaall  PPrrooggeettttoo  EEsseeccuuttiivvoo  ddeell  MMoonniittoorraaggggiioo  

PP..OO..RR..  PPuugglliiaa  22000000  --  22000066;;  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssee  iill  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  iinn  eessaammee  hhaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  

ssttoorriiccaa  aallll’’aarrrreettrraammeennttoo  aallll’’iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ddaattoo  iill  vvaalloorree  ““11””  aallttrriimmeennttii  ““00””..    

IIll  sseeccoonnddoo  iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ppooppoollaattoo  sseemmpprree  ccoonn  ii  ddaattii  rriippoorrttaattii  nneell  PPrrooggeettttoo  EEsseeccuuttiivvoo  ddeell  

MMoonniittoorraaggggiioo  PP..OO..RR..  PPuugglliiaa  22000000  --  22000066  aasssseeggnnaannddoo  iill  vvaalloorree  ““11””  aaii  ttrraattttii  cchhee  hhaannnnoo  llaa  dduunnaa  iinn  

eerroossiioonnee,,  aallttrriimmeennttii  ““00””..    

IIll  tteerrzzoo  iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ppooppoollaattoo  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  rriissuullttaattii  ddeelllloo  ssttuuddiioo  ssppeecciiffiiccoo  ffaattttoo  ssuullllaa  

eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  rriivvaa  ddaall  11999922  aall  22000055..  IInn  qquueessttoo,,  ssii  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  iinn  aarrrreettrraammeennttoo  ii  ttrraattttii  ddii  

ccoossttaa  iinn  ccuuii  lloo  ssccoossttaammeennttoo  ffrraa  llee  dduuee  lliinneeee  èè  mmaaggggiioorree  ddii  1100  mm..  NNeellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aa  

lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  iill  vvaalloorree  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ffaacceennddoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  llaa  



 

 

  

43 

lluunngghheezzzzaa  ddeeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  iinn  aarrrreettrraammeennttoo  ee  llaa  lluunngghheezzzzaa  ttoottaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa..  

IInnvveeccee,,  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aa  lliivveelllloo  ppuunnttuuaallee  èè  ssttaattoo  aattttrriibbuuiittoo  iill  vvaalloorree  ““11””  aaii  ttrraattttii  iinn  

aarrrreettrraammeennttoo,,  aallttrriimmeennttii  ““00””..    

IInnffiinnee,,  aasssseeggnnaattoo  ppeessoo  2200  aallllaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ssttoorriiccaa,,  3300  aalllloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  

ssiisstteemmii  dduunnaallii  ee  5500  aallllaa  eevvoolluuzziioonnee  rreecceennttee  ddeell  lliittoorraallee  èè  ssttaattaa  ttrroovvaattaa  llaa  ccrriittiicciittàà  ssoommmmaannddoo  ii  ttrree  

ccoonnttrriibbuuttii..  

PPeerr  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ssii  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  ttrree  ccllaassssii::    

  ““CC11::  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà””  qquuaannddoo  iill  vvaalloorree  èè  uugguuaallee  oo  ssuuppeerriioorree  aa  6600;;    

  ““CC22::  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà””  qquuaannddoo  iill  vvaalloorree  èè  mmiinnoorree  ddii  6600  ee  mmaaggggiioorree  oo  uugguuaallee  ddii  2200;;    

  ““CC33::  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà””  qquuaannddoo  iill  vvaalloorree  èè  mmiinnoorree  ddii  2200..    

NNeellllaa  rreellaazziioonnee  aalllleeggaattaa  èè  rriippoorrttaattaa  iinn  ddeettttaagglliioo  llaa  pprroocceedduurraa  uuttiilliizzzzaattaa  ee  nneell  GGIISS  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseerriittii  

llee  ccrriittiicciittàà  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  cchhee  ppuunnttuuaallee..    
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44..44  SSeennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee    

  

LLaa  sseennssiibbiilliittàà  rraapppprreesseennttaa  lloo  ssttaattoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssttoorriiccoo  aammbbiieennttaallee;;  ppeerr  

vvaalluuttaarrllaa  ssoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccrriitteerrii  cchhee,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ppeessaattii,,  ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aa  

ddeeffiinniirrllaa..  II  ccrriitteerrii  ssoonnoo::    

  II  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SS..II..CC..));;    

  LLee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZ..PP..SS..));;    

  LLee  AArreeee  PPrrootteettttee;;    

  LL’’aammbbiittoo  AA  ddeell  PPUUTTTT;;    

  GGllii  aallttrrii  aammbbiittii  eesstteessii  ddeell  PPUUTTTT;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  VViinnccoollii  eexx  lleeggggee  11449977//3399;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  GGaallaassssiinnii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  BBoosscchhii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  AAssttee  iiddrrooggrraaffiicchhee  ccoonn  uunnaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  ddii  330000  mmeettrrii  ddaa  aammbboo  ii  

llaattii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  vviinnccoollii  aarrcchheeoollooggiiccii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  sseeggnnaallaazziioonnii  aarrcchheeoollooggiicchhee;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  vviinnccoollii  aarrcchhiitteettttoonniiccii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  sseeggnnaallaazziioonnii  aarrcchhiitteettttoonniicchhee;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  ttrraattttuurrii;;    

  GGllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPUUTTTT::  ttrruullllii;;    

  IIll  ssiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  ssttoorriiccoo;;    

  LL’’uussoo  ddeell  ssuuoolloo  aaggrriiccoolloo;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  ggeeoommoorrffoollooggiiccaa,,  ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  iiddrrooggeeoollooggiiccaa,,  ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""eeccoossiisstteemmiiccaa  ee  aammbbiieennttaallee""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  bboottaanniiccoo  vveeggeettaazziioonnaallee,,  

ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""eeccoossiisstteemmiiccaa  ee  aammbbiieennttaallee""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  aarreeee  pprrootteettttee  ssiittii  nnaattuurraalliissttiiccii,,  

ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""aannttrrooppiiccaa  ee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  aannttrrooppiiccaa  ee  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallee::  

ccuullttuurraallii,,  ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""aannttrrooppiiccaa  ee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii,,  

ddeellll''aaddoottttaattoo  PP..PP..TT..RR..;;  

PPeerr  ddeeffiinniirree  llaa  sseennssiibbiilliittàà  ssii  èè  ssuuddddiivviissaa  ll’’iinntteerraa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  iinn  ttrraattttii  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  

110000  mm  eedd  ii  ccrriitteerrii  ssoonnoo  ssttaattii  ““ppeessaattii””,,  ttrraammiittee  aannaalliissii  ggeerraarrcchhiiccaa  AAHHPP,,  pprrooppoossttaa  ddaa  TT..  LL..  SSaaaattyy  

((11998855)),,  ccoossìì  ccoommee  eellaabboorraattoo  nneell  PP..RR..CC..  LL’’aaccrroonniimmoo  AAHHPP  ssttaa  ppeerr  AAnnaallyyttiicc  ((ssccoommppoonnee  iill  pprroobblleemmaa  

nneeii  ssuuooii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuuttiivvii))  HHiieerraarrcchhyy  ((ssttrruuttttuurraa  ggllii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuuttiivvii  iinn  mmooddoo  ggeerraarrcchhiiccoo  
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rriissppeettttoo  aallll’’oobbiieettttiivvoo  pprriinncciippaallee  eedd  aaii  ssuubb--oobbiieettttiivvii))  PPrroocceessss  ((pprroocceessssaa  ii  ggiiuuddiizzii  eedd  ii  ddaattii  iinn  mmooddoo  

ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  iill  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee))..    

UUttiilliizzzzaannddoo  iill  mmeettooddoo  AAHHPP  ((ppeerr  mmeezzzzoo  ddeell  ssooffttwwaarree  EExxppeerrtt  CChhooiiccee™™))  ee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  ““ggiiuuddiizzii  

eessppeerrttii””,,  aadd  ooggnnii  eelleemmeennttoo  ddeellllaa  ggeerraarrcchhiiaa  èè  ssttaattoo  aassssoocciiaattoo  uunn  ppeessoo  aattttrraavveerrssoo  ii  ccoonnffrroonnttii  aa  

ccooppppiiee  ttrraa  llee  vvaarriiee  aalltteerrnnaattiivvee..  II  ccrriitteerrii  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseerriittii  iinn  uunnaa  mmaattrriiccee  iinn  ccuuii  ooggnnii  rriiggaa  ccoonnttiieennee  iill  

ccoonnffrroonnttoo  ddeell  ccrriitteerriioo  pprreesseennttee  nneellllaa  pprriimmaa  cceellllaa  ddeellllaa  rriiggaa  sstteessssaa  ccoonn  ii  ccrriitteerrii  pprreesseennttii  nneellllaa  pprriimmaa  

rriiggaa  ddeellllaa  mmaattrriiccee..  IIll  ccoonnffrroonnttoo  aavvvviieennee  ssaappeennddoo  ddii  aavveerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ooggnnuunnoo  ddeeii  

ccoonnffrroonnttii  99    

vvaalloorrii  ddii  pprreeffeerreennzzaa  sseeccoonnddoo  llaa  ssccaallaa  ddii  SSaaaattyy..    

AAllllaa  ffiinnee  ddeeii  ccoonnffrroonnttii  iill  ssooffttwwaarree  ccaallccoollaa  ii  ppeessii  ddaa  aattttrriibbuuiirree  aa  cciiaassccuunnoo  ddeeii  ccrriitteerrii  ccoossttrruueennddoo  uunnaa  

ggeerraarrcchhiiaa  ttrraa  ggllii  sstteessssii..    

SSuucccceessssiivvaammeennttee  aadd  ooggnnii  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  èè  ssttaattoo  aattttrriibbuuiittoo  uunn  vvaalloorree  ddaattoo  ddaa::    

VVaalloorree  ii--eessiimmoo  ==  jj  ((PPuunntteeggggiioo  ii--eessiimmoo  xx  PPeessoo  ccrriitteerriioo  jj--eessiimmoo))  

DDoovvee  PPuunntteeggggiioo  ii--eessiimmoo  èè  aattttrriibbuuiittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  mmeettooddoo  bboooolleeaannoo::    

  pprreesseennzzaa  ccrriitteerriioo::  PPuunntteeggggiioo  ii--eessiimmoo  ==  11    

  aasssseennzzaa  ccrriitteerriioo::  PPuunntteeggggiioo  ii--eessiimmoo  ==  00..  
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44..55  llaa  ccoossttaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  

  

DDaallllaa  ddiissaammiinnaa  eessppeerriittaa  ssuull  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  aappppaarrtteenneennttee  aall  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  

((TTAA)),,  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  LLiinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  ((LLCC))  aavveennttee  lluunngghheezzzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  aadd  

aannddaammeennttoo  mmiissttiilliinneeaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220011,,7766,,  èè  eemmeerrssoo  uunnaa  ccoommpplleessssiittàà  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  ppeerr  uunnaa  

ffaacciillee  eedd  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommpprreennssiioonnee  ddeeii  ddaattii  ooggggeettttiivvii,,  ssii  èè  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ppeerr  llaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoossttiieerraa  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  ““iinnvvaarriiaannttii””  ((eelleemmeennttii  iiddeennttiittaarrii))  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommee  ii  cceennttrrii  

aabbiittaattii  ee  llee  aarreeee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  ccuuii  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee;;  ttuuttttaavviiaa  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  

ccoossttaa,,  èè  iill  ddaattoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ddaall  qquuaallee  ssii  èè  ppaarrttiittii  ppeerr  uunnoo  ssttuuddiioo  aannaalliittiiccoo--ddeessccrriittttiivvoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  

ffaattttoo  ddeell  lliittoorraallee..  DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddaattii  ddeell  GGIISS,,  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  sslliittttaattii  lluunnggoo  llee  rriissppeettttiivvee  lliinneeee  

ddii  ccoossttaa  iinntteerreessssaattee  ddaalllloo  ssttuuddiioo,,  èè  eemmeerrssoo  uunnaa  dduupplliiccee  lleettttuurraa  ddiissttiinnttaa  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  

ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa..  DDaa  cciiòò  ssii  èè  ppoottuuttoo  iinnddiivviidduuaarree  ""nnoovvee  

ppuunnttii  ssiinnggoollaarrii""  vviirrttuuaallii  ssuullllaa  ssuuddddeettttaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa,,  rraapppprreesseennttaattiivvii  ddii  uunn  ccaammbbiioo  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  

sseennssiibbiilliittàà  ddeell  lliittoorraallee,,  ccaarraatttteerriizzzzaannddoo  oottttoo  sseeggmmeennttii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa  ttrree  lliivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  

ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree..    

  IIll  pprriimmoo  ppuunnttoo  ssii  èè  ffaattttoo  ccoommbbaacciiaarree  ccoonn  ll''iinniizziioo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ffiinnoo  aall  sseeccoonnddoo,,  ppeerr  

uunnoo  ssvviilluuppppoo  ddii  ccoossttaa  ppaarrii  aa  mmll  334455..4444  ccaarraatttteerriizzzzaannttee  uunn  lliivveelllloo  CC22SS33..  IIll  ssuuddddeettttoo  lliivveelllloo  ppeerr  iill  

rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  ssiiaannoo  

ssttaabbiilliizzzzaattii  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ccoonnttiinnuuaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo,,  llaa  qquuaallee  ddeevvee  pprroosseegguuiirree  

dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ccoonncceessssoorriioo..  

LL’’eevveennttuuaallee  rriiaattttiivvaazziioonnee  ddeell  ffeennoommeennoo  eerroossiivvoo  ccoommppoorrttaa  llaa  rreevvooccaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii..  

AAll  ffiinnee  ddii  ssttaabbiilliizzzzaarree  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  iinn  ccoorrssoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  iinntteerrvveennttii  ddii  

rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo..  

AAcccceerrttaattaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattee  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  

ddii  ccrriittiicciittàà  --  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii,,  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarrii  pprreessccrriizziioonnii  rriivveenniieennttii  ddaallllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  

ddeeii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

  IIll  sseeccoonnddoo  ttrraattttoo  ddii  eesstteennssiioonnee  ddii  mmll  228844..3311,,  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  ttrraa  iill  ppuunnttoo  nn..  22  ee  iill  ppuunnttoo  nn..  33,,  

aavveennttii  rriissppeettttiivvaammeennttee  uunnaa  qquuoottaa  pprrooggrreessssiivvaa  rriissppeettttoo  aall  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  iinnddiiccaattoo  ccoommee  

zzeerroo,,  mmll  334455..4444    ee  mmll  662299..7755,,  ccaarraatttteerriizzzzaannttee  uunn  lliivveelllloo  CC11SS33..  

NNeellllee  ssuuddddeettttee    zzoonnee  èè  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  aallmmeennoo  ttrree  

aannnnii  aa    ddaattaarree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PP..RR..CC..  ee  ccoommuunnqquuee  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  

ssiiaa  ssttaattaa  aacccceerrttaattaa  --  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ccoonnttiinnuuaa  ee  ppuunnttuuaallee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  --  llaa  

cceessssaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii..  IIll  ppeerriiooddoo  ddii  ttrree  aannnnii  vvaa  iinntteessoo  ccoommee  aarrccoo  tteemmppoorraallee  

mmiinniimmoo  nneecceessssaarriioo  aa  vveerriiffiiccaarree  oo  ffaavvoorriirree  pprroocceessssii  nnaattuurraallii  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  

dduurraannttee  iill  qquuaallee  eesseerrcciittaarree  ll’’aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  vveerriiffiiccaarree  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  

eerroossiivvii..  
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AAll  ffiinnee  ddii  ssttaabbiilliizzzzaarree  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  

rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo..  

DDeeccoorrssii  ii  ttrree  aannnnii,,  ee  ccoommuunnqquuee  aacccceerrttaattaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

rriillaasscciiaattee  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii,,  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarrii  

pprreessccrriizziioonnii  rriivveenniieennttii  ddaallllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

  IIll  ssuucccceessssiivvoo  ttrraattttoo,,  ddeeffiinniittoo  ddaall  ppuunnttoo  nn..  33  ee  iill  ppuunnttoo  nn..  44,,  aavveennttee  qquueesstt''uullttiimmoo  qquuoottaa  

pprrooggrreessssiivvaa  mmll  22668877..2288,,  hhaa  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ppaarrii  aa  mmll  22005577..5533;;  ttaallee  ttrraattttoo  ccaarraatttteerriizzzzaa  uunn  lliivveelllloo  

CC22SS22..  

  AA  sseegguuiirree  ssii  rriissccoonnttrraa  uunn  ttrraattttoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  CC11SS33,,  ddii  lluunngghheezzzzaa  mmll  113388..5544,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaall  

ppuunnttoo  nn..  44  ee  iill  ppuunnttoo  nn..  55,,  cchhee  ssii  aatttteessttaa  aadd  uunnaa  pprrooggrreessssiivvaa  ddii  mmll  22882255..8822..  

  LL''aaddiiaacceennttee  ttrraattttoo  èè  ddii  lliivveelllloo  CC22SS33,,  ddeeffiinniittoo  ddaall  ppuunnttoo  nn..  66  aavveennttee  qquuoottaa  pprrooggrreessssiivvaa  ppaarrii  aa  mmll  

22889933..2266,,  ppeerr  uunnoo  ssvviilluuppppoo  lloonnggiittuuddiinnaallee  ddii  mmll  6677..4444..  

  IIll  ttrraattttoo  sseegguueennttee  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  uunn  lliivveelllloo  CC11SS33,,  ddeeffiinniittoo  ddaall  ppuunnttoo  nn..  77  aavveennttee  qquuoottaa  

pprrooggrreessssiivvaa  ppaarrii  aa  mmll  22997766..1133,,  ppeerr  uunnoo  ssvviilluuppppoo  lloonnggiittuuddiinnaallee  ddii  mmll  8822..8877..  

  LLaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaall  pprrooggrreessssiivvoo  ppuunnttoo  nn..  88,,  aatttteessttaannttee  aadd  uunnaa  pprrooggrreessssiivvaa  ppaarrii  

aa  mmll  33223322..2244  ppeerr  uunnoo  ssvviilluuppppoo  lloonnggiittuuddiinnaallee  ddii  mmll  225566..1111  èè  ddii  lliivveelllloo  CC22SS33..  

  IInnffiinnee  iill  ttrraattttoo  cchhee  ssii  ccoonncclluuddee  ccoonn  ii  ppuunnttoo  nn..  99  aa  qquuoottaa  pprrooggrreessssiivvaa  mmll  44220011..7766,,  ddii  lluunngghheezzzzaa  

ppaarrii  aa  mmll  996699..5522,,  èè  ddii  lliivveelllloo  CC22SS33,,  iinn  ccuuii  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  

aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  ssiiaannoo  ssttaabbiilliizzzzaattii  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ccoonnttiinnuuaa  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo,,  llaa  qquuaallee  ddeevvee  pprroosseegguuiirree  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ccoonncceessssoorriioo..  LL’’eevveennttuuaallee  

rriiaattttiivvaazziioonnee  ddeell  ffeennoommeennoo  eerroossiivvoo  ccoommppoorrttaa  llaa  rreevvooccaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii..  AAll  ffiinnee  ddii  

ssttaabbiilliizzzzaarree  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  iinn  ccoorrssoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  

rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo..  AAcccceerrttaattaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattee  

--  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii,,  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarrii  pprreessccrriizziioonnii  

rriivveenniieennttii  ddaallllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

RRiieeppiillooggaannddoo  lloo  ssttuuddiioo  ddeellllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddii  ccrriittiicciittàà    aallll''eerroossiioonnee  ee  aallllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  ssii  

rriissccoonnttrraa  qquuaannttoo  sseegguuee::  

TTrraattttoo  LLuunngghheezzzzaa  LLiivveelllloo  ddii  ccrriittiicciittàà  aallll''eerroossiioonnee  ee  aallllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  

11--22  mmll  334455..4444  CC22..SS33  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

22--33  mmll  228844..3311  CC11..SS33  --  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

33--44  mmll  22005577..5533  CC22..SS33  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

44--55  mmll  113388..5544  CC11..SS33  --  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

55--66  mmll  6677..4444  CC22..SS33  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

66--77  mmll  8822..8877  CC11..SS33  --  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

77--88  mmll  225566..1111  CC22..SS33  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

88--99  mmll  996699..5522  CC22..SS22  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  
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44..66  AAnnaalliissii  ddeellll''aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  uurrbbaanniissttiiccoo  ee  ddii  mmoobbiilliittàà  

  

LLaa  ffaasscciiaa  lliittoorraallee  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunnaa  ffoorrttee  eeddiiffiiccaazziioonnee  aavvvveennuuttaa  iinn  

uunn  aarrccoo  tteemmppoorraallee  ttrraa  ggllii  aannnnii  cciinnqquuaannttaa  ee  ggllii  aannnnii  oottttaannttaa;;  ttaallee  aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  hhaa  rraaddiiccaallmmeennttee  

iinnfflluueennzzaattoo  ee  ttrraassffoorrmmaattoo  ll''aasssseettttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ddeellllaa  zzoonnaa;;  ddiiffaattttii  nneeggllii  aannnnii  sseettttaannttaa  èè  ssttaattoo  

aapppprroonnttaattoo  uunn  pprriimmoo  aapppprroocccciioo  ddii  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  uurrbbaannaa  ccoonn  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..dd..FF,,  cchhee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  aaggllii  iinniizzii  ddeeggllii  aannnnii  oottttaannttaa,,  pprroottrraattttoossii  ppeerr  iill  ssuucccceessssiivvoo  vveenntteennnniioo,,  ssii  èè  

pprroovvvveedduuttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  ddii  uunn  PP..RR..GG..  ppeerr  aarrrriivvaarree  aallllaa  ssuuaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  nneell  22000000;;  ttaallee  

ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  hhaa  tteennttaattoo  ddii  ddaarree  uunnaa  rreeggoollaammeennttaattaa  aallll''[[aabb]]uussoo  ((aa  vvoollttee  sscceelllleerraattoo))  ddeell  

tteerrrriittoorriioo,,  ccoommee  ccoonnssuueettuuddiinnee  ddeeggllii  aannnnii  sseettttaannttaa  eedd  oottttaannttaa,,  rreeaalliizzzzaannddoo  ccoossttrruuzziioonnii  lleeggiittttiimmaattee  

iinn  sseeccoonnddoo  mmoommeennttoo  ccoonn  ssaannaattoorriiaa,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  uunn  aasssseettttoo  uurrbbaannoo  iinn  ccuuii  ooggggii  èè  mmoollttoo  

ddiiffffiicciillee  rreeaalliizzzzaarree  iinntteerrvveennttii  qquuaalliittaattiivvii  ppeerr  ll''uuttiilliizzzzoo  ttuurriissttiiccoo  ddeellllaa  ccoossttaa..  TTuuttttaavviiaa,,  ccoonn  llaa  rreeddaazziioonnee  

ddeell  PP..UU..GG..  iinn  ccoorrssoo  ddii  ssttuuddiioo,,  ssii  ddoovvrràà  iinntteerrvveenniirree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  aazziioonnii  rraaddiiccaallii  ee  ddii  ffoorrttee  iimmppaattttoo,,  

ppeerr  aalllleeggggeerriirree  ll''aattttuuaallee  ppeessoo  vvoolluummeettrriiccoo  cchhee  ggrraavvaa  lluunnggoo  ll''aassssee  lliittoorraallee..  IInnffaattttii,,  iill  tteerrrriittoorriioo  

ccoossttiieerroo  èè  ffoorrtteemmeennttee  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  nnuucclleeii  uurrbbaannii  aallttaammeennttee  aannttrrooppiizzzzaattii  ccoonn  ccaarreennzzee  ((oo  

aaddddiirriittttuurraa  aasssseennzzee))  ddii  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii,,  iinntteerrvvaallllaattii  ddaa  vvuuoottii  uurrbbaannii,,  iinn  ccuuii  ll''aattttuuaallee  PP..RR..GG..  hhaa  

ttiippiizzzzaattoo  ccoonn  zzoonnee  ""bbiiaanncchhee""  oo  ccoommee  ""vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo""..  DDuunnqquuee  llaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeellllaa  

ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  eennttrroo  ii  330000  mmll  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  èè  ddaattaa  ddaa  uunnaa  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddii  sseeccoonnddee  ccaassee,,  

ssccaarrssaammeennttee  ddoottaattee  ddii  sseerrvviizzii  ee  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii,,  eedd  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  ""iimmpprroovvvviissaattaa"",,  rriissuullttaannttee  

ppiiùù  ddaall  bbuuoonn  sseennssoo  ddeeggllii  aabbuussiivvii,,  cchhee  ddaa  uunnoo  ssttuuddiioo  vviiaarriioo  vveerroo  ee  pprroopprriioo..  IIll  rriissuullttaattoo  ddii  qquueessttoo  

""uussoo""  iinnccoonnttrroollllaattoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  iimmpprroonnttaattaa  ssuu  uunn''aarrtteerriiaa  pprriinncciippaallee  

ddaattaa  ddaallllaa  LLiittoorraanneeaa,,  eedd  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  vviiee  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aadd  eessssaa  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  iill  

ccaasseeggggiiaattoo;;  nneell  ddiimmeennssiioonnaarree  iill  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  ssoonnoo  ssttaattii  ccaallccoollaattii  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  iinnsseerriittii  nneellllaa  

mmaappppaattuurraa  ppiiùù  ccoommee  eessiiggeennzzaa  aaccccaaddeemmiiccaa,,  cchhee  nnoonn  ccoommee  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee  ddii  uunnoo  ssttuuddiioo  

oorrggaanniiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  AAllllaa  lluuccee  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo,,  ssii  eevviinnccee  ccoommee  llaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  rriissuullttaa  

iinnaaddeegguuaattaa  rriissppeettttoo  ll''eelleevvaattoo  ttrraaffffiiccoo  ggrraavvaannttee  nnaattuurraallmmeennttee  nneell  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo  lluunnggoo  llaa  ffaasscciiaa  

ccoossttiieerraa,,  aarrrriivvaannddoo  aadd  uunnaa  ddeennssiittàà  iinntteennssaa  rriissppeettttoo  llaa  ccaappaacciittàà  rriicceettttiivvaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  aa  cciiòò  vvaa  

aaggggiiuunnttoo  ll''aasssseennzzaa  oo  ll''iinnaaddeegguuaattoo  nnuummeerroo  ddii  ppoossttii  aa  ppaarrcchheeggggiioo  rriissppeettttoo  aallllee  eessiiggeennzzee  eeffffeettttiivvee  

ddeeggllii  aabbiittaannttii//bbaaggnnaannttii..  IInnoollttrree  ggllii  ssttaannddaarrddss  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrcchheeggggii  ssoonnoo  

ssttaattii  iinnsseeddiiaattii  iinn  ppuunnttii  iinnaaddeegguuaattii  ppeerr  aassssoollvveerree  aallllaa  ffuunnzziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  oottttiimmaallee,,  oollttrree  aadd  eesssseerree  

ssttaattii  ccoonncceeppiittii  iinn  ffoorrmmaa  ee  ddiimmeennssiioonnii  iinnaaddeegguuaattee  rriissppeettttoo  aallllaa  rreeaallee  eessiiggeennzzaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ((mmaa  

ssoolloo  ppeerr  rriissppoonnddeerree  iinn  mmaanniieerraa  aasseettttiiccaa  aall  ccaallccoolloo  tteeoorriiccoo  cchhee  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  rriicchhiieeddeevvaa  

nneell  ccaallccoollaarree  ggllii  ssttaannddaarrddss  ccoommee  ddaa  DD..MM..  11444444//11996688))..  DDaa  qquuaannttoo  ssoopprraa  ddeessccrriittttoo  ssii  ppuuòò  

ccoonncclluuddeerree  ccoommee  iill  lliittoorraallee  hhaa  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  pprreesseennttaannddoo  ""ddeebboolleezzzzaa""  ddii  ssvviinnccoolloo  ee  

ssmmaallttiimmeennttoo  ddeell  fflluussssoo  vveeiiccoollaarree,,  ssppeecciiee  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  mmaaggggiioorr  iinntteennssiittàà  iinnsseeddiiaattiivvaa  ddeeii  

bbaaggnnaannttii..  IInnoollttrree  ttaallee  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo  èè  rreessoo  aannccoorrcchhéé  iinneeffffiiccaaccee  ddaa  uunnaa  ssccaarrssaa  ccaappaacciittàà  aa  

ppaarrcchheeggggiioo  ee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  PP..RR..GG..  rriissuullttaannoo  eesssseerree  iinnaaddeegguuaattee  ssiiaa  ppeerr  llaa  ddiissllooccaazziioonnee  ssppaazziiaallee  

qquuaannttoo  ppeerr  llee  qquuaannttiiffiiccaazziioonnii  ddiimmeennssiioonnaallii;;  ttuuttttaavviiaa  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  ccoommee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  PP..RR..GG..  
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ssoonnoo  ssttaattee  ddiissaatttteessee,,  vviissttoo  cchhee  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  pprrooggrraammmmaattii,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  aallccuunnoo,,  ccoommee  

nnoorrmmaallmmeennttee  aaccccaaddee  nneellllaa  llooggiiccaa  ffaalllliimmeennttaarree  ddeellllaa  vveecccchhiiaa  iimmppoossttaazziioonnee  vviinnccoolliissttiiccaa  pprreevviissttaa  

nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  vveecccchhiiaa  ggeenneerraazziioonnee,,  aavveennttee  ppiiùù  uunnaa  vviissiioonnee  qquuaannttiittaattiivvaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  

aannzziicchhéé  qquuaalliittaattiivvaa..  DDaa  cciiòò  ssii  eevviiddeennzziiaa  uunnaa  ""ccrriittiicciittàà""  ((oo  mmiinnaacccciiaa))  ddeell  ssiisstteemmaa  mmoobbiilliittàà,,  ddoovvuuttaa  

aallll''aasssseennzzaa  ddii  ppoossttii  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ddeeii  ttuurriissttii  iinntteerreessssaattii  aall  ppeerrnnoottttaammeennttoo  ee  ll''uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccoossttaa  aaii  ffiinnii  

ttuurriissttiiccii..    

NNeellll''aatttteessaa  ddii  uunn  nnuuoovvoo  aasssseettttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  cchhee  ppoossssaa  rriiffoorrmmuullaarree  iill  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo,,  mmaaggaarrii  ccoonn  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà,,  ssii  ddoovvrràà  rriivveeddeerree  aallmmeennoo  llaa  mmaagglliiaa  vviiaarriiaa  eessiisstteennttee  ccoonn  uunn  ppiiùù  

oorrddiinnaattoo  ee  llooggiiccoo  sseennssoo  ddii  mmaarrcciiaa  ddeeii  vveeiiccoollii,,  aaffffiinncchhéé  ssii  ppoossssaa  eevviittaarree  ll''iinnggoorrggoo  vveeiiccoollaarree,,  ee  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  aallllaa  fflluuiiddiittàà  ddeell  ttrraaffffiiccoo,,  ppeerrmmeetttteennddoo  ll''aacccceessssoo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  ddeell  lliittoorraallee  iinn  

qquuaalluunnqquuee  lluuooggoo  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarrii  ddiissaaggii;;  iinnoollttrree  ssaarreebbbbee  aauussppiiccaabbiillee  nneell  bbrreevvee  ppeerriiooddoo  iinn  

aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  pprreevviissiioonnee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  eedd  eesseeccuuttiivvaa  ddeell  PP..CC..CC..,,  cchhee  ii  ttiittoollaarrii  ddeellllee  ffuuttuurree  

ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ppootteesssseerroo  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ee  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  pprroovvvveeddeerree  

ddaapppprriimmaa  aallllaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  ppoossttii  aa  ppaarrcchheeggggiioo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii,,  ee  mmaaggaarrii  

rreeaalliizzzzaarree  ggllii  ssttaannddaarrddss  aa  ppaarrcchheeggggiioo  aadd  ooggggii  iinneessiisstteennttii  mmeeddiiaannttee  aaccccoorrddii  ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  ii  

pprroopprriieettaarrii  ddeeii  tteerrrreennii  ssuuii  qquuaallii  aattttuuaallmmeennttee  iinnssiissttee  iill  vviinnccoolloo  ddii  ppaarrcchheeggggiioo;;  ttaallee  ssoolluuzziioonnee  

ppeerrmmeettttee  ddii  rriissoollvveerree  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  

nnoonn  rreeaalliizzzzaattii  ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  nnoonn  aavveerree  ffoonnddii  nneecceessssaarrii  aadd  eesseegguuiirree  ggllii  eesspprroopprrii  ee  

ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''ooppeerraa,,  ee    iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  ggaarraannttiirree  aaii  ccoonncceessssiioonnaarrii  

uunn  sseerrvviizziioo  aaii  ppootteennzziiaallii  cclliieennttii  cchhee  uussuuffrruuiirreebbbbeerroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddaa  rreeaalliizzzzaarree..  
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44..77  IIll  ssiisstteemmaa  ddeeii  vviinnccoollii  

LL''aassppeettttoo  vviinnccoolliissttiiccoo  ssoottttoo  ll''aassppeettttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  èè  ssttaattoo  ssttuuddiiaattoo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeell  dduupplliiccee  

rriissccoonnttrroo::  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaall  vviiggeennttee  PP..UU..TT..TT..  ee  ddaallllaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  ll''aaddoottttaattoo  

PP..PP..TT..RR..  aallllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  ddeettttoo,,  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  aallll''aannaalliissii  ppuunnttuuaallee  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  vviinnccoolloo  

rriissccoonnttrraattoo  lluunnggoo  llaa  ffaasscciiaa  lliittoorraallee..  

  

44..77..11  IIll  PP..PP..TT..RR..  

CCoonnssiiddeerraattoo  lloo  ssttaattoo  ddeellll''iitteerr  pprroocceedduurraallee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..PP..TT..RR..,,  aaddoottttaattoo  ccoonn  DDeelliibbeerraa  

nn..  11443355  ddeell  22  aaggoossttoo  22001133  --  DDeelliibbeerraa  ddii  aaddoozziioonnee  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BB..UU..RR..PP..  nn..  110088  ddeell  0066..0088..22001133,,  

iinneevviittaabbiillmmeennttee  ssii  èè  eeffffeettttuuaattoo  nneelllloo  ssttuuddiioo  aannaalliittiiccoo,,  llaa  ddooppppiiaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ssuucccciittaattoo  

PP..UU..TT..TT..  ee  llee  ddiirreettttiivvee  ddeellll''aaddoottttaattoo  PPiiaannoo  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  TTeerrrriittoorriiaallee  RReeggiioonnaallee..  

II  lliimmiittii  ccoonncceettttuuaallii,,  ee  aannccoorr  ppiiùù  ii  rriilleevvaannttii  lliimmiittii  ooppeerraattiivvii  ddeell  PPUUTTTT//PP  ((PPiiaannoo  uurrbbaanniissttiiccoo  

tteerrrriittoorriiaallee  tteemmaattiiccoo  ppeerr  iill  PPaaeessaaggggiioo))  eennttrraattoo  iinn  vviiggoorree  nneell  22000000,,  rreeddaattttoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  

LL..443311//8855,,  vveerriiffiiccaattii  iinn  qquueessttii  aannnnii  ddii  aattttuuaazziioonnee,,  hhaannnnoo  iinnddoottttoo  llaa  ggiiuunnttaa  aa  pprroodduurrrree  uunn  nnuuoovvoo  

PPiiaannoo..  

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  

SSuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  ssoonnoo  rriissccoonnttrraabbiillii  ii  sseegguueennttii  vviinnccoollii::  

11  IIddrrooggeeoollooggiiccoo;;  

22  PPaassccoollii  nnaattuurraallii;;  

33  RRiissppeettttoo  bboosscchhii  110000  mmll;;  

44  SSttrraattiiffiiccaazziioonnee  iinnsseeddiiaattiivvaa  ssiittii  ssttoorriiccii  ccuullttuurraallii;;  

55  AArreeaa  ddii  rriissppeettttoo  ssiittii  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallii..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ggllii  iinnddiirriizzzzii  rreellaattiivvee  aallllee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee,,  iill  PPiiaannoo  ddiissppoonnee  ii  sseegguueennttii  

iinnddiirriizzzzii::  

ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::    
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aa..  ccoonniiuuggaarree  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  cchhiimmiiccoo--ffiissiiccaa  ee  bbiioollooggiiccaa  ddeellllee  rriissoorrssee  iiddrriicchhee,,  

ll’’eeqquuiilliibbrriioo  iiddrraauulliiccoo  ee  iill  ppaarreeggggiioo  ddeell  bbiillaanncciioo  iiddrroollooggiiccoo  rreeggiioonnaallee  ccoonn  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  

qquuaalliittàà  eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ddeellll’’aaccqquuaa;;  

bb..  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ii  ccaarraatttteerrii  iiddeennttiittaarrii  ee  llee  uunniicciittàà  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ddeellll’’aaccqquuaa  llooccaallii  aall  ffiinnee  ddii  

ccoonnttrraassttaarree  llaa  tteennddeennzzaa  aallllaa  lloorroo  ccaanncceellllaazziioonnee,,  oommoollooggaazziioonnee  ee  bbaannaalliizzzzaazziioonnee;;  

cc..  lliimmiittaarree  ee  rriidduurrrree  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ee  ll’’aarrttiiffiicciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ddeellllee  ssppoonnddee  ddeeii  

llaagghhii  ee  ddeell  rreettiiccoolloo  iiddrrooggrraaffiiccoo;;  mmiigglliioorraarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiddrraauulliicchhee  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  nnaattuurraallee  

ddeefflluussssoo  ddeellllee  aaccqquuee  ee  aassssiiccuurraannddoo  iill  ddeefflluussssoo  mmiinniimmoo  vviittaallee  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa;;  

dd..  ccoonnsseerrvvaarree  ee  iinnccrreemmeennttaarree  ggllii  eelleemmeennttii  ddii  nnaattuurraalliittàà  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee  

rriidduucceennddoo  ii  pprroocceessssii  ddii  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ee  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  ee  fflluuvviiaallii,,  

pprroommuuoovveennddoo  ll’’iinncclluussiioonnee  ddeeggllii  sstteessssii  iinn  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoorrrriiddooii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  eeccoollooggiiccaa..  

ee..  ggaarraannttiirree  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ee  llaa  ffrruuiibbiilliittàà  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee  ((ccoossttaa,,  llaagghhii,,  eelleemmeennttii  ddeell  

rreettiiccoolloo  iiddrrooggrraaffiiccoo))  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  ddii  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ddoollccee  ((cciicclloo--

ppeeddoonnaallee  eettcc..))..    

II  ccaarraatttteerrii  ssttoorriiccoo--iiddeennttiittaarrii  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee  ccoommee  llee  aarreeee  ccoossttiieerree  ddii  mmaaggggiioorr  

pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo,,  ii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ccoossttiieerrii  ssttoorriiccii,,  ii  ppaaeessaaggggii  fflluuvviiaallii  ddeell  ccaarrssiissmmoo,,  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  ssaallvvaagguuaarrddaattii  ee  vvaalloorriizzzzaattii..  

GGllii  iinnsseeddiiaammeennttii  ccoossttiieerrii  aa  pprreevvaalleennttee  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ttuurriissttiiccoo--bbaallnneeaarree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

rriiqquuaalliiffiiccaattii,,  mmiigglliioorraannddoonnee  llaa  qquuaalliittàà  eeccoollooggiiccaa,,  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  uurrbbaannaa  ee  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  aall  

ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’ooffffeerrttaa  rriicceettttiivvaa  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ee  sseerrvviizzii  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  ee  ppeerr  iill  

tteemmppoo  lliibbeerroo..  

LLaa  pprreessssiioonnee  iinnsseeddiiaattiivvaa  ssuuggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  ee  fflluuvviiaallii  ddeevvee  eesssseerree  rriiddoottttaa  aattttrraavveerrssoo  

pprrooggeettttii  ddii  ssoottttrraazziioonnee  ddeeii  ddeettrraattttoorrii  ddii  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  iinntteerrvveennttii  ddii  bboonniiffiiccaa  

aammbbiieennttaallee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee//rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ddeeggrraaddaattii..  

NNeellllee  aarreeee  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ccoommee  ddeeffiinniittee  aallll’’aarrtt..  4422,,  ppuunnttoo  44)),,  ffaattttee  ssaallvvee  

llee  ssppeecciiffiicchhee  ddiissppoossiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllee  nnoorrmmee  ddii  sseettttoorree,,  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  

ccoommpprreessii  qquueellllii  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  iinnccrreemmeennttaarree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  iiddrrooggeeoollooggiiccaa  ee  qquueellllii  nnoonn  ssooggggeettttii  

aadd  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  aaii  sseennssii  ddeell  CCooddiiccee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  nneell  rriissppeettttoo  

ddeellll’’aasssseettttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nnoonn  ccoommpprroommeetttteennddoo  ggllii  eelleemmeennttii  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallii  ee  ddii  nnaattuurraalliittàà  

eessiisstteennttii,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeeii  ssuuoollii..    

CCiiòò  ddeettttoo,,  iill  PPiiaannoo  ddeetteerrmmiinnaa  llee  ddiirreettttiivvee  ppeerr  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee..  

GGllii  eennttii  ee  ii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii,,  nneeii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii,,  tteerrrriittoorriiaallii  ee  ddii  sseettttoorree  ddii  ccoommppeetteennzzaa::    

aa..  aaii  ffiinnii  ddeell  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  11aa  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  cchhee  

pprreecceeddee,,  rreeaalliizzzzaannoo  ssttrraatteeggiiee  iinntteeggrraattee  ee  iinntteerrsseettttoorriiaallii  sseeccoonnddoo  ii  ddeettttaammii  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  

eeuurrooppeeaa  22000000//6600..  

bb..  aaii  ffiinnii  ddeell  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  11bb  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  cchhee  

pprreecceeddee,,  pprroommuuoovvoonnoo  iill  rreessttaauurroo  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ssttoorriiccii  ddeellllaa  bboonniiffiiccaa  iiddrraauulliiccaa,,  rriiqquuaalliiffiiccaannddoo  

llee  rreettii  ddii  ccaannaallii  ee  ssttrraaddee  ppooddeerraallii  ccoommee  mmiiccrroo--ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ee  ccoommee  iittiinneerraarrii  cciicclloo--



 

 

  

52 

ppeeddoonnaabbiillii,,  vvaalloorriizzzzaannddoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  sseeggnnii  ee  mmaannuuffaattttii  lleeggaattii  aallllaa  ccuullttuurraa  iiddrraauulliiccaa  ssttoorriiccaa,,  iivvii  

ccoommpprreessii  ggllii  eeddiiffiiccii  ee  ii  mmaannuuffaattttii  ssttoorriiccii  ddeell  ssiisstteemmaa  aaccqquueeddoottttiissttiiccoo  rreeggiioonnaallee  ppeerr  iill  lloorroo  rriiuussoo  

nneell  ccoonntteessttoo  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii  iittiinneerraarrii  cciicclloo--ppeeddoonnaallii..  

cc..  aaii  ffiinnii  ddeell  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  33  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  cchhee  

pprreecceeddee,,  pprreevveeddoonnoo  oovvee  nneecceessssaarriioo  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  aall  ffiinnee  

ddii::  

11  ccrreeaarree  uunnaa  cciinnttuurraa  ccoossttiieerraa  ddii  ssppaazzii  aadd  aallttoo  ggrraaddoo  ddii  nnaattuurraalliittàà  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  

ppootteennzziiaarree  llaa  rreessiilliieennzzaa  eeccoollooggiiccaa  ddeellll’’eeccoottoonnoo  ccoossttiieerroo  ((rriipprriissttiinnoo  ddeeii  ssiisstteemmii  nnaattuurraallii  

ddii  ddiiffeessaa  ddaallll’’eerroossiioonnee  ee  ddaallll’’iinnttrruussiioonnee  ssaalliinnaa  ee  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  nnaattuurraallii  ddii  

rriippaasscciimmeennttoo  ddeeggllii  aarreenniillii));;  

22  ppootteennzziiaarree  llaa  ccoonnnneessssiioonnee  ee  llaa  ccoonnnneettttiivviittàà  eeccoollooggiiccaa  ttrraa  ccoossttaa  eedd  eennttrrootteerrrraa;;  

33  ccoonnttrraassttaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee..    

dd..  aaii  ffiinnii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzii  33  ee  44  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  cchhee  pprreecceeddee  

pprroommuuoovvoonnoo  pprrooggeettttii  ddii  ddeeccllaassssaammeennttoo  ddeellllee  ssttrraaddee  lliittoorraanneeee  aa  rriisscchhiioo  ddii  eerroossiioonnee  ee  

iinnoonnddaazziioonnee  ee  llaa  lloorroo  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  iinn  ppeerrccoorrssii  aattttrreezzzzaattii  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  lleennttaa  

ddeeii  lliittoorraallii..  

ee..  aaii  ffiinnii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo  33  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  cchhee  pprreecceeddee,,  pprreevveeddoonnoo  

iinntteerrvveennttii  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ttuurriissttiiccoo  rriicceettttiivvoo  

eessiisstteennttee,,  pprroommuuoovveennddoonnee  eedd  iinncceennttiivvaannddoonnee  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eeccoollooggiiccaa  aattttrraavveerrssoo::    

  ll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo  aanncchhee  ccoonn  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddii  

iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii  ee  aadd  eessssii  iinntteeggrraattii  ee  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  vviissiibbiillii  ddaaii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  

ppaannoorraammiiccii  ee  ddaaggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii;;    

  ll’’uussoo  ddii  mmaatteerriiaallii  ccoossttrruuttttiivvii  eeccooccoommppaattiibbiillii;;  

  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee;;  

  llaa  ddoottaazziioonnee  ddii  uunnaa  rreettee  iiddrriiccaa  ffooggnnaarriiaa  dduuaallee  oo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ddii  rriicciicclloo  ddeellllee  

aaccqquuee  rreefflluuee  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee;;  

  llaa  ddiissiimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  aappeerrttii  qquuaallii  ppaarrcchheeggggii,,  aarreeee  ddii  ssoossttaa,,  ssttaabbiilliimmeennttii  

bbaallnneeaarrii,,  ppiiaazzzzaallii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii;;  

  iinnddiivviidduuaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrrooggeeoollooggiicchhee  cchhee  ssoonnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  

ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ccoonnnneessssii  aallllaa  rreettee  eeccoollooggiiccaa  rreeggiioonnaallee;;  

  oovvee  ssiiaannoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  aarreeee  ccoommpprroommeessssee  oo  ddeeggrraaddaattee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  114433,,  ccoo..  44,,  

lleetttt..  bb))  ddeell  CCooddiiccee  ee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9933,,  ccoo..  11  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee,,  

pprrooppoonnggoonnoo  iinntteerrvveennttii  vvoollttii  aall  rreeccuuppeerroo  eedd  aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreellaattiivvee  

pprreessccrriizziioonnii  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  mmeettooddii  ee  tteeccnniicchhee  oorriieennttaattii  aallllaa  ttuutteellaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  ee  

aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  CCoonntteessttuuaallmmeennttee  iinnddiivviidduuaannoo  nneeii  lloorroo  ppiiaannii  aarreeee,,  eesstteerrnnee  

aallllee  zzoonnee  ssoottttooppoossttee  aa  ttuutteellaa,,  ddoovvee  ddeellooccaalliizzzzaarree,,  aarrrreettrraarree,,  aaccccoorrppaarree  oo  ddeennssiiffiiccaarree  ii  

vvoolluummii  rriiccaaddeennttii  iinn  ddeettttee  zzoonnee  iinn  qquuaannttoo  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
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ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeellllee  sstteessssee  ee  ii  rreellaattiivvii  oobbiieettttiivvii  ddii  ttuutteellaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ddeeffiinneennddoo  

ooppppoorrttuunnee  mmiissuurree  iinncceennttiivvaannttii..  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  ccoossttiieerrii  ee  ccoonntteerrmmiinnii  aaii  llaagghhii  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  4411,,  ppuunnttii  11))  ee  22)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  

sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii::    

NNoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  nnuuoovvaa  ooppeerraa  eeddiilliizziiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  llee  ooppeerree  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  

rreeccuuppeerroo//rriipprriissttiinnoo  ddeeii  vvaalloorrii  ppaaeessiissttiiccoo//aammbbiieennttaallii;;  

bb..  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii,,  ssaallvvoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  

ddii  qquueellllii  pprriivvii  ddii  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  aanncchhee  

aattttrraavveerrssoo  ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  

oo  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

cc..  mmuuttaammeennttii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ppeerr  iinnsseeddiiaarree  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  

iinndduussttrriiaallii  ee  ddeellllaa  ggrraannddee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee;;  

dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii  cchhee  rriidduuccaannoo  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  aallllaa  ccoossttaa  ee  llaa  ssuuaa  ffrruuiibbiilliittàà  vviissiivvaa  ee  

ll’’aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvii  aacccceessssii  aall  mmaarree  cchhee  ddaannnneeggggiinnoo  llee  ffoorrmmaazziioonnii  nnaattuurraallii  rroocccciioossee  oo  

dduunnaallii;;  

ee..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ccoonn  aauummeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  iimmppeerrmmeeaabbiillee,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  

ppeerr  llee  ooppeerree  ssppeecciiffiiccaammeennttee  iinnddiiccaattee  aall  ccoommmmaa  33;;  

ff..  eessccaavvaazziioonnee  ddeellllee  ssaabbbbiiee  ssee  nnoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  oorrggaanniiccoo  pprrooggeettttoo  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee;;  

gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee,,  ddii  

iimmppiiaannttii  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  

ccoommmmaa  33;;  

hh..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  

ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellll''eellaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  

ssuullllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;  

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ttrraacccciiaattii  vviiaarrii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  ccoommmmaa  33;;  

jj..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

kk..  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  

ccoossttiieerroo  oo  llaaccuuaallee..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ppeerr  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  aaggggiiuunnttiivvaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  1100%%,,  ppuurrcchhéé  ddeettttii  ppiiaannii  ee//oo  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  oo  ffuunnzziioonnaallee,,  aallll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  

eenneerrggeettiiccoo  ee  aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoollooggiiccaa  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii;;  

  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  
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  nnoonn  iinntteerrrroommppaannoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  nnaattuurraalliissttiiccaa  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  aassssiiccuurraannddoo  nneell  

ccoonntteemmppoo  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ee  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

aarrttiiffiicciiaallii  cchhee  ccoommpprroommeettttoonnoo  vviissiibbiilliittàà,,  ffrruuiibbiilliittàà  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeell  mmaarree  nnoonncchhéé  

ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  lloonnggiittuuddiinnaallee  ddeellllaa  ccoossttaa;;  

  ggaarraannttiissccaannoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

  pprroommuuoovvaannoo  aattttiivviittàà  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ffoorrmmee  ee  vvaalloorrii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddii  ccoonntteessttoo  ((aaggrriiccoollttuurraa,,  aalllleevvaammeennttoo,,  eecccc..))  ee  ffrruuiizziioonnee  ppuubbbblliiccaa  

((aacccceessssiibbiilliittàà  eecccc..))  ddeell  bbeennee  ppaaeessaaggggiioo;;    

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  ccoonn  ppeerrccoorrssii  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  ppeeddoonnaallii  ee  ppeerr  

mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  nnoonn  mmoottoorriizzzzaattii,,  ccoonn  ll''eesscclluussiioonnee  ddii  ooggnnii  ooppeerraa  ccoommppoorrttaannttee  llaa  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ppeerr  llaa  bbaallnneeaazziioonnee  ee  aallttrree  aattttiivviittàà  

ccoonnnneessssee  aall  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ggllii  eelleemmeennttii  nnaattuurraallii  ee  nnoonn  rriidduuccaannoo  

llaa  ffrruuiibbiilliittàà  eedd  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeii  tteerrrriittoorrii  ccoossttiieerrii  ee  ddii  qquueellllii  ccoonntteerrmmiinnii  aaii  llaagghhii,,  cchhee  ssiiaannoo  

rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  sseennzzaa  uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  cceemmeennttaattii  ddii  qquuaallssiiaassii  

ggeenneerree  ee  ffoonnddaazziioonnii  nneell  ssoottttoossuuoolloo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  ddii  sseettttoorree  ee  

ppuurrcchhéé  ssiiaannoo  iinnssttaallllaattee  sseennzzaa  aalltteerraarree  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppaarrcchheeggggiioo  uunniiccaammeennttee  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  eessiisstteennttii,,  

pprrooggeettttaattee  iinn  mmooddoo  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  ccaarraatttteerrii  nnaattuurraallii,,  nnoonn  aauummeennttiinnoo  llaa  

ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  eeccoollooggiiccaa  ee  cchhee  nnoonn  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iimmppeerrmmeeaabbiillii,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllee  ssppeecciiee  

vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo  oo  llaaccuuaallee  ee  

pprreevveeddeennddoonnee  llaa  ppiiaannttuummaazziioonnee  iinn  mmiissuurraa  aaddeegguuaattaa  aallllaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ee  aall  

mmiigglliioorree  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppoorrttii,,  iinnffrraassttrruuttttuurree  mmaarriittttiimmee,,  ssiisstteemmaazziioonnii  iiddrraauulliicchhee  ee  rreellaattiivvee  ooppeerree  ddii  

ddiiffeessaa  ssee  iinnsseerriittee  iinn  oorrggaanniiccii  ppiiaannii  ddii  aasssseettttoo  ee  pprrooggeettttii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  

uuttiilliizzzzaannttii  tteeccnnoollooggiiee//mmaatteerriiaallii  aapppprroopprriiaattii  aaii  ccaarraatttteerrii  ddeell  ccoonntteessttoo  ee  ooppeerree  ddii  

mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  iinnddoottttii  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  iill  pprrooggeettttoo  tteerrrriittoorriiaallee  

““VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii””  eellaabb..  44..22..44  ;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  ggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii,,  ppuurrcchhéé  llaa  

ppoossiizziioonnee  ee  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ppllaanniimmeettrriiccaa  nnoonn  ccoonnttrraassttiinnoo  ccoonn  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii  ee  llee  

ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii  ee  ii  ccoolloorrii  ssiiaannoo  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  

ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo;;  

gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  iinnffrraassttrruuttttuurraallii  aa  rreettee  iinntteerrrraattee  ppuubbbblliicchhee  ee//oo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  

aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaannoo  ddii  ddiimmoossttrraattaa  aassssoolluuttaa  nneecceessssiittàà  ee  nnoonn  ssiiaannoo  llooccaalliizzzzaabbiillii  aallttrroovvee;;    
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NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::    

aa..  vvoollttii  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeqquuiilliibbrriioo  ccoonn  

ll''aammbbiieennttee  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  oo  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  iiddrroo--ggeeoo--mmoorrffoollooggiiccii  ee  ddeeii  ccoommpplleessssii  

vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  eessiisstteennttii,,  ii  rriimmbboosscchhiimmeennttii  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  mmooddaalliittàà  rriissppoonnddeennttii  aaii  

ccrriitteerrii  ddii  ssiillvviiccoollttuurraa  nnaattuurraalliissttiiccaa  ee  aaii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessiissttiiccii  ddeeii  lluuoogghhii,,  nnoonncchhéé  llee  ooppeerree  ddii  

ffoorreessttaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  PPoolliizziiaa  FFoorreessttaallee;;  

bb..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ee  ddii  rriiuussoo  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee,,  ddii  rreettii  

iiddrriiccoo//ffooggnnaarriiee  dduuaallii,,  ddii  ssiisstteemmii  ddii  aaffffiinnaammeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  

llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  lloorroo  rriicciicclloo;;  

cc..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  

ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

dd..  ppeerr  llaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  cchhee  pprreevveeddaa  llaa  

rriimmoozziioonnee  ddii  ppaarrttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ssiiaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  

lloorroo  mmiigglliioorree  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo..  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  GGeeoossiittii,,  IInngghhiioottttiittooii  ee  CCoorrddoonnii  dduunnaarrii,,  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  

5500,,  ppuunnttii  55)),,  66)),,  ee  77)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  

ccoommmmii  22))  ee  33))..    

IInn  sseeddee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssii  ccoonnssiiddeerraannoo  nnoonn  

aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  

dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3377  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  qquueellllii  cchhee  

ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee;;  

cc..  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii,,  ssaallvvoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  

qquueellllii  pprriivvii  ddii  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  aanncchhee  

aattttrraavveerrssoo  ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  

aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

dd..  ssvveerrssaammeennttoo  ddeeii  rreefflluuii,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  

aaccqquuee  rreefflluuee,,  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa;;  

ff..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  pprrooffoonnddaa  ddeeii  ssuuoollii,,  ddiissssooddaammeennttoo  oo  mmoovviimmeennttoo  ddii  tteerrrree,,  oo  qquuaallssiiaassii  iinntteerrvveennttoo  

cchhee  ttuurrbbii  ggllii  eeqquuiilliibbrrii  iiddrrooggeeoollooggiiccii  oo  aalltteerrii  iill  pprrooffiilloo  ddeell  tteerrrreennoo;;    

gg..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;    

hh..  ffoorreessttaazziioonnee  ddeellllee  ddoolliinnee;;    
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ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  

eecccceezziioonnee  ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  

eessiisstteennttee;;    

jj..  ppeerr  ggllii  iinngghhiioottttiittooii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nnoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  nnee  aalltteerriinnoo  iill  

rreeggiimmee  iiddrraauulliiccoo  ee  cchhee  ppoossssaannoo  ddeetteerrmmiinnaarrnnee  ll’’oocccclluussiioonnee..    

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  

ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  

iinntteerrvveennttii::    

aa..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii,,  eesscclluussiivvaammeennttee  ffiinnaalliizzzzaattee  

aallllee  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ee  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  ssiittii  ttuutteellaattii  cchhee  nnoonn  nnee  ccoommpprroommeettttaannoo  

ffoorrmmaa  ee  ffuunnzziioonnee  ee  cchhee  ssiiaannoo  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii;;  

bb..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ee  pprriivvii  ddii  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo,,  ccoonn  

eesscclluussiioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  cchhee  pprreevveeddaannoo  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  ppuurrcchhéé  eessssii  

ggaarraannttiissccaannoo::    

11  iill  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  sseennzzaa  aauummeennttoo  ddii  vvoolluummeettrriiaa  ee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

ccooppeerrttaa;;    

22  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee;;    

33  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  

ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii..    

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::    

11  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ee  aallll’’eevveennttuuaallee  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’aasssseettttoo  ggeeoommoorrffoollooggiiccoo,,  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ee  ddeellll’’eeqquuiilliibbrriioo  eeccoo--ssiisstteemmiiccoo;;    

22  ppeerr  ii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii,,  cchhee  pprreevveeddaannoo  ooppeerree  ddii  rriiffaacciimmeennttoo  ddeeii  ccoorrddoonnii  ddeeggrraaddaattii,,  ((ppeerr  eess..  

mmeeddiiaannttee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  rreessttii  mmoorrttii  ddii  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa,,  ee  llee  ooppeerree  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  nnaattuurraalliissttiiccaa  

cchhee  ffaacciilliittiinnoo  iill  ddeeppoossiittoo  nnaattuurraallee  ddeellllaa  ssaabbbbiiaa))..    

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::    

aa..  lliimmiittaarree  ee  rriidduurrrree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  aarrttiiffiicciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  aa  bboosscchhii  ee  

mmaacccchhiiee,,  ddeeii  pprraattii  ee  ppaassccoollii  nnaattuurraallii,,  ddeellllee  ffoorrmmaazziioonnii  aarrbbuussttiivvee  iinn  eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ee  ddeellllee  

zzoonnee  uummiiddee;;  

bb..  rreeccuuppeerraarree  ee  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccoommppoonneennttii  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  bboottaanniiccoo,,  fflloorroo--vveeggeettaazziioonnaallee  

eessiisstteennttee;;    

cc..  rreeccuuppeerraarree  ee  rriiuuttiilliizzzzaarree  iill  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo  eessiisstteennttee  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  iinntteerrvveennttii  aa  ssuuppppoorrttoo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  aaggrroo--ssiillvvoo--ppaassttoorraallii;;    

dd..  rriissppeettttaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttiippoollooggiicchhee,,  ii  mmaatteerriiaallii  ee  llee  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  oollttrree  

cchhee  ccoonnsseegguuiirree  uunn  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo::    
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ee..  ccoonnccoorrrreerree  aa  ccoossttrruuiirree  hhaabbiittaatt  ccooeerreennttii  ccoonn  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ddeeii  ppaaeessaaggggii  mmeeddiitteerrrraanneeii  

rriiccoorrrreennddoo  aa  tteeccnnoollooggiiee  ddeellllaa  ppiieettrraa  ee  ddeell  lleeggnnoo  ee,,  iinn  ggeenneerraallee,,  aa  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  

rriissppoonnddeennttii  aallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eeccoollooggiiccaa  ee  pprroommoozziioonnee  ddii  bbiiooddiivveerrssiittàà..    

NNeellllee  zzoonnee  aa  bboossccoo  èè  nneecceessssaarriioo  ffaavvoorriirree::    

aa..  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  ppootteennzziiaallee  vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee  pprrootteeggggeennddoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  

nnuuoovvee  ffoorrmmaazziioonnii  ssppoonnttaanneeee;;    

bb..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppiiccccoollee  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  ee  ppoozzzzee  ssttaaggiioonnaallii;;    

cc..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  sseennzzaa  ddeemmoolliizziioonnee  ttoottaallee,,  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvii  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  eedd  iinn  ppiieettrraa  ccaallccaarreeaa;;    

dd..  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeellllee  pprroodduuzziioonnii  aaggrriiccoollee  vveerrssoo  mmooddeellllii  ddii  aaggrriiccoollttuurraa  bbiioollooggiiccaa  nneellllee  aarreeee  

ccoonnttiigguuee  aallllee  zzoonnee  uummiiddee;;    

ee..  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeggllii  eeqquuiilliibbrrii  iiddrrooggeeoollooggiiccii  ddii  vvaassttii  tteerrrriittoorrii  ddaallllee  aazziioonnii  ddii  ddiillaavvaammeennttoo,,  eerroossiioonnee  

ee  ddeesseerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  aattttrraavveerrssoo  llaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ppeerrccoorrssee  ddaaggllii  iinncceennddii..    

NNeellllee  zzoonnee  aa  pprraattoo  ee  ppaassccoolloo  nnaattuurraallee  èè  nneecceessssaarriioo  ffaavvoorriirree::  

aa..  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  ppootteennzziiaallee  vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee  pprrootteeggggeennddoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  

nnuuoovvee  ffoorrmmaazziioonnii  ssppoonnttaanneeee  aa  ppaassccoolloo  nnaattuurraallee;;  

bb..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppiiccccoollee  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  ee  ppoozzzzee  ssttaaggiioonnaallii;;    

cc..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  sseennzzaa  ddeemmoolliizziioonnee  ttoottaallee,,  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvii  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  eedd  iinn  ppiieettrraa  ccaallccaarreeaa;;    

dd..  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbbuussttiivvaa  nneeii  ppaassccoollii  aarriiddii;;    

ee..  ll’’iinncceennttiivvaazziioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee  ppaassttoorraallii  ttrraaddiizziioonnaallii  eesstteennssiivvee;;    

ff..  llaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddii  ppaassccoollii  aarriiddii  ttrraammiittee  llaa  mmeessssaa  aa  rriippoossoo  ddeeii  sseemmiinnaattiivvii;;    

gg..  llaa  ccoollttiivvaazziioonnee  ddii  eesssseennzzee  ooffffiicciinnaallii  ccoonn  mmeettooddii  ddii  aaggrriiccoollttuurraa  bbiioollooggiiccaa..    

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  bboosscchhii,,  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  5588,,  ppuunnttoo  11))  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  

sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii..  

NNoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  oodd  aarrbbuussttiivvaa..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  

iinntteerrvveennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ffoorreessttaallee,,  qquueellllii  vvoollttii  aall  rriipprriissttiinnoo//rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  

ddeeggrraaddaattee,,  llee  nnoorrmmaallii  pprraattiicchhee  ssiillvvooccoollttuurraallii  cchhee  ddeevvoonnoo  ppeerrsseegguuiirree  ffiinnaalliittàà  nnaattuurraalliissttiicchhee  

qquuaallii::  eevviittaarree  iill  ttaagglliioo  aa  rraassoo  nneeii  bboosscchhii  ssee  nnoonn  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  

ffoorreessttaallee,,  ffaavvoorriirree  llee  ssppeecciiee  ssppoonnttaanneeee,,  pprroommuuoovveerree  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  aadd  aallttoo  ffuussttoo;;  ddeevvoonnoo  

iinnoollttrree  eesssseerree  ccooeerreennttii  ccoonn  iill  mmaanntteenniimmeennttoo//rriipprriissttiinnoo  ddeellllaa  ssoossttaa  ee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ssppeecciiee  

ffaauunniissttiicchhee  aauuttooccttoonnee;;  

bb..  aalllleevvaammeennttoo  zzooootteeccnniiccoo  ddii  ttiippoo  iinntteennssiivvoo;;    

cc..  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee,,  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  aall  ccoommmmaa  33;;  

dd..  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii,,  ssaallvvoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  

qquueellllii  pprriivvii  ddii  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  aanncchhee  
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aattttrraavveerrssoo  ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  

aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

ee..  aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  

ggeessttiioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  bboossccaattii;;  

ff..  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  rruurraallii;;  

gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee,,  ppeerr  lloo  

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

hh..    rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  

ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellll''eellaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;    

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  

eecccceezziioonnee  ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  

eessiisstteennttee;;  

jj..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

kk..  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttrrooppiiccii  ee  sseemmiinnaattuurraallii  ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  

eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa;;  

ll..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  vvaasscchhee,,  ppiisscciinnee  ee  cciisstteerrnnee  aa  cciieelloo  aappeerrttoo..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  qquueellllii  cchhee  pprreevveeddaannoo  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  

rriiccoossttrruuzziioonnee,,  ppuurrcchhéé  eessssii  ggaarraannttiissccaannoo::  

  iill  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  sseennzzaa  aauummeennttoo  ddii  vvoolluummeettrriiaa  ee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

ccooppeerrttaa;;  

  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee;;  

  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  

ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

bb..  mmiigglliioorraammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  ccoonn  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraattii  ssuuppeerrffiicciiaallii  ddii  

mmaatteerriiaallee  iinneerrttee  llaappiiddeeoo  ee  iinn  tteerrrraa  ccoossttiippaattaa,,  iinncclluuddeennddoo,,  oovvee  ppoossssiibbiillee,,  aaddeegguuaattii  ccuunniiccoollii  ddii  

aattttrraavveerrssaammeennttoo  ppeerr  llaa  ffaauunnaa;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppiicc--nniicc  nneellllee  rraadduurree,,  sseennzzaa  iinntteerrvveennttii  ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  

ddeeii  ssuuoollii  eedd  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

dd..  ddiivviissiioonnee  ddeeii  ffoonnddii  mmeeddiiaannttee::  

  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  mmaatteerriiaallii  llooccaallii  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  ccoossttrruuttttiivvii  ee  

ddeellllee  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii;;    

  ssiieeppii  vveeggeettaallii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ssppeecciiee  aarrbbuussttiivvee  ee  aarrbboorreeee  aauuttooccttoonnee,,  eedd  

eevveennttuuaallmmeennttee  aanncchhee  rreecciinnzziioonnii  aa    
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  rreettee  ccooppeerrttee  ddaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbbuussttiivvaa  ee  rraammppiiccaannttee  aauuttooccttoonnaa;;  

  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ccoonn  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  uunn  ccoonnggrruuoo  nnuummeerroo  ddii  vvaarrcchhii  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  iill  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  ffaauunnaa  sseellvvaattiiccaa;;  

ee..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ddeessttiinnaattii  aadd  aattttiivviittàà  

ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ssiillvvoo--aaggrroo--ppaassttoorraallee,,  ppuurrcchhéé  eeffffeettttuuaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  

tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ttrraaddiizziioonnaallii  llooccaallii  eedd  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii..  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  sseennzzaa  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  oo  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  aavvvveennggaa  aall  ddii  ffuuoorrii  

ddeellllaa  ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee//oo  ppaarrttii  ddii  eessssii  ddiissssoonnaannttii  ee  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  

ppeeccuulliiaarriittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  lliimmiittaattii  aallllee  ppaarrttii  iinn  ccaattttiivvoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  sseennzzaa  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ttoottaallee  ddeell  mmaannuuffaattttoo;;    

cc..  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

dd..  ddii  ffoorreessttaazziioonnee  iimmppiieeggaannddoo  ssoolloo  ssppeecciiee  aarrbboorreeee  ee  aarrbbuussttiivvee  aauuttooccttoonnee  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  

ddeellllaa  ssiillvviiccoollttuurraa  nnaattuurraalliissttiiccaa;;  

ee..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ccoommpplleessssii  ccaammppeeggggiissttiiccii  eessiisstteennttii  ssoolloo  ssee  

ffiinnaalliizzzzaattii  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ffuunnzziioonnaallee  ddeeggllii  sstteessssii  ee  aallllaa  lloorroo  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa,,  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeellllaa  ssaaggoommaa  eessiisstteennttee,,  ggaarraanntteennddoo  iill  ccaarraatttteerree  tteemmppoorraanneeoo  ddeeii  mmaannuuffaattttii  ee  llaa  

ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  eessiisstteennttee;;    

ff..  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  iiddrrooggeeoollooggiiccaa  ee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  tteerrrreennii  ccoonn  iill  rriiccoorrssoo  eesscclluussiivvoo  aa  mmeettooddii  

ee  tteeccnniicchhee  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  nnaattuurraalliissttiiccaa..  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  aarreeee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  bboosscchhii,,  ccoommee  ddeeffiinniittee  aallll’’aarrtt..  5599,,  

ppuunnttoo  44))  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  ccoommmmii  22))  ee  

33))..  

IInn  sseeddee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssii  ccoonnssiiddeerraannoo  nnoonn  

aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  

dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3377  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  qquueellllii  cchhee  

ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  oodd  aarrbbuussttiivvaa..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  

iinntteerrvveennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ffoorreessttaallee,,  qquueellllii  vvoollttii  aall  rriipprriissttiinnoo//rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  

ddeeggrraaddaattee,,  llee  nnoorrmmaallii  pprraattiicchhee  ssiillvvoo--aaggrrooppaassttoorraallee  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  llee  ssppeecciiee  

ssppoonnttaanneeee  ee  ssiiaannoo  ccooeerreennttii  ccoonn  iill  mmaanntteenniimmeennttoo//rriipprriissttiinnoo  ddeellllaa  ssoossttaa  ee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  

ssppeecciiee  ffaauunniissttiicchhee  aauuttooccttoonnee;;  

bb..  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee;;  
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cc..  aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvee  ssttrraaddee,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddeeii  

ccoommpplleessssii  bboossccaattii,,  ee  ll’’iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  rruurraallii;;  

dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee,,  ppeerr  lloo  

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

ee..    rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  

ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellll''eellaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  

eecccceezziioonnee  ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  

eessiisstteennttee;;    

gg..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;    

hh..  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttrrooppiiccii  ee  sseemmiinnaattuurraallii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  aaggrraarriioo  

ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  

ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  

iinntteerrvveennttii::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ppeerr  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  aaggggiiuunnttiivvaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  1100%%,,  ppuurrcchhéé  ddeettttii  ppiiaannii  ee//oo  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  oo  ffuunnzziioonnaallee  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii,,  

aallll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoollooggiiccaa;;  

  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

  aassssiiccuurriinnoo  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ee  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

aarrttiiffiicciiaallii  cchhee  ccoommpprroommeettttoonnoo  llaa  ttuutteellaa  ddeellll’’aarreeaa  bboossccaattaa;;    

  ggaarraannttiissccaannoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  iinncceennttiivviinnoo  llaa  ffrruuiizziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddeell  bbeennee  

aattttrraavveerrssoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  aabbbbaannddoonnaattii  ee//oo  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii,,  ggaarraanntteennddoo  ccoommuunnqquuee  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeeggllii  

sstteessssii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  tteeccnniiccii  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà  qquuaallii  ccaabbiinnee  eelleettttrriicchhee,,  ccaabbiinnee  ddii  

ddeeccoommpprreessssiioonnee  ppeerr  ggaass  ee  iimmppiiaannttii  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo,,  ppuunnttii  ddii  rriisseerrvvaa  dd''aaccqquuaa  ppeerr  

ssppeeggnniimmeennttoo  iinncceennddii,,  ee  ssiimmiillii;;  

cc..  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  ccaappttaazziioonnee  ee  ddii  aaccccuummuulloo  ddeellllee  aaccqquuee  ppuurrcchhéé  nnoonn  aalltteerriinnoo  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  ppeerr  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aall  

tteemmppoo  lliibbeerroo,,  rreeaalliizzzzaattee  iinn  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  ccaarraatttteerrii  ddeeii  

lluuoogghhii,,  nnoonn  aauummeennttiinnoo  llaa  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  eeccoollooggiiccaa  ee  nnoonn  
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ccoommppoorrttiinnoo  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iimmppeerrmmeeaabbiillee,,  pprreevveeddeennddoo  iiddoonneeee  ooppeerree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  

ddeeggllii  iimmppaattttii;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aannnneessssii  rruussttiiccii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ssttrreettttaammeennttee  ffuunnzziioonnaallii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  

ffoonnddoo..  II  mmaannuuffaattttii  ccoonnsseennttiittii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aallllee  

ssttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  ee  ddoovvrraannnnoo  mmaanntteenneerree,,  rreeccuuppeerraarree  oo  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee,,  llee  ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ddii  rriimmbboosscchhiimmeennttoo  aa  ssccooppoo  pprroodduuttttiivvoo  ssee  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  mmooddaalliittàà  rriissppoonnddeennttii  aaii  ccaarraatttteerrii  

ppaaeessiissttiiccii  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  aattttii  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeqquuiilliibbrriioo  ccoonn  ll''aammbbiieennttee  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  

ddeeii  ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  eessiisstteennttii;;  

cc..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ddeessttiinnaattii  aadd  

aattttiivviittàà  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  bboossccoo  ((eedduuccaazziioonnee,,  tteemmppoo  

lliibbeerroo  ee  ffrruuiizziioonnee,,  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo));;  

dd..  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  lliimmiittaattii  aallllee  ppaarrttii  iinn  ccaattttiivvoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  sseennzzaa  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ttoottaallee  ddeell  mmaannuuffaattttoo;;  

ee..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo  ;;    

ff..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  cchhee  pprreevveeddaa  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  

ppaarrttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ssiiaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  lloorroo  mmiigglliioorree  

iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo..  

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::  

aa..  aassssiiccuurraarrnnee  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  iinn  qquuaannttoo  ssiisstteemmii  tteerrrriittoorriiaallii  iinntteeggrraattii,,  rreellaazziioonnaattii  

aall  tteerrrriittoorriioo  nneellllaa  ssuuaa  ssttrruuttttuurraa  ssttoorriiccaa  ddeeffiinniittaa  ddaaii  pprroocceessssii  ddii  tteerrrriittoorriiaalliizzzzaazziioonnee  ddii  lluunnggaa  

dduurraattaa  ee  aaii  ccaarraatttteerrii  iiddeennttiittaarrii  ddeellllee  ffiigguurree  tteerrrriittoorriiaallii  cchhee  lloo  ccoommppoonnggoonnoo;;  

bb..  mmaanntteenneerrnnee  lleeggggiibbiillee  nneellllee  ssuuee  ffaassii  eevveennttuuaallmmeennttee  ddiivveerrssiiffiiccaattee  llaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ssttoorriiccaa,,  

aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ttrraaccccee  cchhee  tteessttiimmoonniiaannoo  ll''oorriiggiinnee  

ssttoorriiccaa  ee  ddeellllaa  ttrraammaa  iinn  ccuuii  qquueeii  bbeennii  hhaannnnoo  aavvuuttoo  oorriiggiinnee  ee  sseennssoo  ggiiuunnggeennddoo  aa  nnooii  ccoommee  

ccuussttooddii  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  iiddeennttiittaarriiaa  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  cchhee  llii  hhaannnnoo  vviissssuuttii;;    

cc..  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llee  zzoonnee  ddii  pprroopprriieettàà  ccoolllleettttiivvaa  ddii  uussoo  cciivviiccoo  aall  ffiinnee  pprreemmiinneennttee  ddii  rriissppeettttaarrnnee  

ll’’iinntteeggrriittàà,,  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  ccoonnsseerrvvaarrnnee  llee  aattttiivviittàà  ssiillvvoo--ppaassttoorraallii;;    

dd..  ggaarraannttiirrnnee  uunnaa  aapppprroopprriiaattaa  ffrruuiizziioonnee//uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa//rriipprriissttiinnoo  ddeell  

ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  llee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee  ssoonnoo  iinnsseerriittee;;  

ee..  pprroommuuoovveerree  llaa  ttuutteellaa  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  cciittttàà  ccoonnssoolliiddaattee  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aall  

rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  lloorroo  ppeerrcceettttiibbiilliittàà  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  mmoonnuummeennttaallee  ee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  

vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ee  ddeeii  vviiaallii  ddii  aacccceessssoo;;    
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ff..  eevviiddeennzziiaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii  ccaarraatttteerrii  ddeeii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;    

gg..  rreeiinntteerrpprreettaarree  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ee  llaa  mmoolltteepplliicciittàà  ddeeii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ddii  ggrraannddee  vvaalloorree  ssttoorriiccoo  ee  

iiddeennttiittaarriioo  ee  rriiddeeffiinniirrnnee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  iiddrraauulliicchhee,,  eeccoollooggiicchhee,,  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ee  pprroodduuttttiivvee..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  bbeennii  aarrcchheeoollooggiiccii  pprreevviissttaa  ddaallllaa  PPaarrttee  IIII  ddeell  CCooddiiccee  nneellllee  

zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  ccoommee  ddeeffiinniittee  aallll’’aarrtt..  7755,,  ppuunnttoo  33)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  sseegguueennttii  

pprreessccrriizziioonnii..  

NNoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  33  ee  66,,  

cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  qquuaallssiiaassii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  ee  ddeellllaa  

mmoorrffoollooggiiaa  nnaattuurraallee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii,,  iimmppiiaannttii  ee,,  iinn  ggeenneerree,,  ooppeerree  ddii  qquuaallssiiaassii  ssppeecciiee,,  aanncchhee  ssee  

ddii  ccaarraatttteerree  pprroovvvviissoorriioo;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ee  ppeerr  llaa  

ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee;;  

dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  ggllii  

iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellll''eellaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;    

ee..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

ff..  eessccaavvaazziioonnii  eedd  eessttrraazziioonnii  ddii  mmaatteerriiaallii;;  

gg..  aarraattuurree  ddii  pprrooffoonnddiittàà  ttaallee  ddaa  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  iill  ddeeppoossiittoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  ee  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  ddii  

ccoollttuurree  aarrbboorriiccoollee  ((vviiggnneettii,,  uulliivveettii,,  eecccc..))  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  ssccaassssii  oo  ssccaavvii  ddii  bbuucchhee;;  

hh..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii  ssootttteerrrraanneeii  ee  aaeerreeii,,  ddii  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  

sseeccoonnddaarriiee  ccoonn  ppaalliiffiiccaazziioonnii;;    

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttaazziioonnii  rraaddiioo  bbaassee  ppeerr  rraaddiiooffoonniiaa//tteelleeffoonniiaa//tteelleevviissiioonnee  ssuu  ppaallii;;  

jj..  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrraaddee  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  rriilleevvaannttii  mmoovviimmeennttii  ddii  tteerrrraa  oo  ccoommpprroommiissssiioonnee  ddeell  

ppaaeessaaggggiioo  ((aadd  eesseemmppiioo,,  iinn  ttrriinncceeaa,,  rriilleevvaattoo,,  vviiaaddoottttoo))..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  

aarrcchheeoollooggiiccoo  ee  ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  

ddeellllaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ppeerr  ii  ssoollii  mmaannuuffaattttii  ddii  rriiccoonnoosscciiuuttoo  vvaalloorree  ccuullttuurraallee  ee//oo  

iiddeennttiittaarriioo,,  cchhee  mmaanntteennggaannoo,,  rreeccuuppeerriinnoo  oo  rriipprriissttiinniinnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  llee  

ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii  ee  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ddii  ccaarrtteellllii  oo  aallttrrii  mmeezzzzii  ppuubbbblliicciittaarrii,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  

ccoonntteennuuttee;;  
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cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  

zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo;;  

dd..  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  

pprriivvii  ddii  vvaalloorree  ccuullttuurraallee  ee//oo  iiddeennttiittaarriioo,,  ggaarraanntteennddoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  ssttoorriiccoo--ttiippoollooggiiccii  

eedd  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii,,  oo  pprreevveeddeennddoo  llaa  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee  aall  ddii  ffuuoorrii  

ddeellllaa  ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  

ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  aa  rreettee  nneecceessssaarriiee  aallllaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  

iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  oo  aall  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aannnneessssii  rruussttiiccii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ssttrreettttaammeennttee  ffuunnzziioonnaallii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  

ffoonnddoo..  II  mmaannuuffaattttii  ccoonnsseennttiittii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aallllee  

ssttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  ee  ddoovvrraannnnoo  mmaanntteenneerree,,  rreeccuuppeerraarree  oo  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee,,  llee  ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

QQuuaalloorraa  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  ssoonnoo  pprreesseennttii  aallttrrii  bbeennii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  oo  uulltteerriioorrii  

ccoonntteessttii  llee  ccuuii  pprreessccrriizziioonnii  oo  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ssoonnoo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  

pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssii  aapppplliiccaa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll’’aarrtt..  3388,,  ccoommmmaa  88  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee..  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ssccaavvoo  ee  ddii  rriicceerrccaa  aarrcchheeoollooggiiccaa  nnoonncchhéé  ddii  rreessttaauurroo,,  

ssiisstteemmaazziioonnee,,  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  pprrootteezziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ee  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  

aarrcchheeoollooggiicchhee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aattttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  

aarrcchheeoollooggiiccaa  ee  ttuutteellaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  

bb..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  aa  vveerrddee,,  aattttrreezzzzaattee  ccoonn  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  nnoonncchhéé  

ddii  ccoolllleeggaammeennttii  vviiaarrii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ddaa  rreeaalliizzzzaarrssii  ccoonn  mmaatteerriiaallii  

ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee..  
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44..88  LLee  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  

GGllii  ssttuuddii  mmeetteeoommaarriinnii  ddeell  ppaarraaggggiioo  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  ii  rriilliieevvii  ggeeoommoorrffoollooggiiccii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  eedd  ii  ssuuggggeerriimmeennttii  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ddii  AAggeennddaa  2211  ““AAnnaalliissii  ddeellllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  eedd  aammbbiieennttaallii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  pprrooppoossttee  

ooppeerraattiivvee  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee””,,  rreeddaattttaa  ddaall  GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  llooccaallee  

ppeerr  iill  PPiiaannoo  CCoossttee,,  hhaannnnoo  ccoonnddoottttoo  aallllee  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  ssiinntteettiizzzzaattii  nneeggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii  ee  

nneellllee  NN..TT..AA..  ddeell  PP..CC..CC..  aa  ccoorrrreeddoo  ddeellllaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee..    

AAll  ffiinnee  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ll’’iinntteerraa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ssii  pprrooppoonnggoonnoo  ddiivveerrssii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee,,  

bbeenncchhéé  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  rriissuullttaattoo  eessaauussttiivvoo  mmaa  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  cchhee  

nneecceessssiittaa  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  uunnoo  ssttuuddiioo  ddii  ddeettttaagglliioo  eedd  eellaabboorraazziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  eesseeccuuttiivvii  ffiinnaalliizzzzaattii..    

PPrreemmeessssoo  cchhee  ll’’oobbiieettttiivvoo  èè  qquueelllloo  ddii  ffrruuiirree  ddii  ttuuttttoo  iill  lliittoorraallee  ddeellllee  mmaarriinnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  eevviittaannddoo  

oommoollooggaazziioonnii  ccoonn  llee  aarreeee  ccoossttiieerree  lliimmiittrrooffee  ee  lloo  ssffrruuttttaammeennttoo  ccoossttiieerroo  pprriivvaattiissttiiccoo,,  ssii  èè  rriitteennuuttoo  ddii  

pprrooppoorrrree  iinntteerreevveennttii  cchhee  ssiiaannoo  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  ggiiàà  eessiissttee  lluunnggoo  llaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ee  cchhee  

nnee  rraapppprreesseennttaa  llaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeell  ppoossttoo  sstteessssoo..    

PPeerrcciiòò  llaa  zzoonniizzzzaazziioonnee  èè  aavvvveennuuttaa  eevviittaannddoo  llaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  nneellllaa  zzoonnaa  

aabbiittaattaa,,  mmaa  ssii  èè  ppiiaanniiffiiccaattaa  uunnaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ppiiùù  oo  mmeennoo  oommooggeenneeaa..  IIll  wwaatteerrffrroonntt  èè  ssttaattoo  

rriisseerrvvaattoo  aallllee  zzoonnee  uurrbbaanniizzzzaattee;;  llaa  zzoonnaa  cceennttrraallee  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  aattttuuaallmmeennttee  ddaa  uunn  aammppiioo  ssppaazziioo  

uurrbbaannoo  aavveennttee  ffuunnzziioonnee  ddii  ppiiaazzzzaa,,  sseebbbbeennee  ssuuggggeessttiivvaa,,  èè  ddaa  vvaalloorriizzzzaarree  ccoonn  aattttiivviittàà  aattttrraattttiivvee  ee  

ssppoorrttiivvee,,  mmeennttrree  llee  aarreeee  ccoollllooccaattee  aallllee  eessttrreemmiittàà  ddeell  lliimmiittee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ssoonnoo  ssttaattee  pprrooggeettttaattee  

ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee  ddaa  SSBB  ee  SSLLSS,,  aavveennddoo  iinnddiivviidduuaattoo  ddeellllee  aarreeee  aa  ttuutteellaa  ddii  uussii  ppuubbbblliiccii  ee  

aattttrreezzzzaattuurree  aannnneessssee..  

IInn  mmeerriittoo  aaggllii  SSBB  ee  llee  SSLLSS,,  ssoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  nneeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  rroocccciioossaa,,  

ttaallvvoollttaa  ddeeggrraaddaannttee  ppiiaannaa,,  ttaallaallttrraa  ccoonn  ppeennddii  vveerrssoo  iill  llaattoo  mmaarree,,  ppeennssaannddoo  ddii  pprrooppoorrrree  uunnaa  

ssoolluuzziioonnee  cchhee  ssttrruuttttuurraassssee  ii  ttrraattttii  lliittoorraallii,,  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  ssaarreebbbbeerroo  ppooccoo  uuttiilliizzzzaattii,,  ee  qquuiinnddii  

rriicceettttaaccoolloo  ddii  iimmmmoonnddiizziiaa  oo  aannccoorr  ppeeggggiioo  ddeessttiinnaattee  aa  ""gghheettttoo"",,  ccoonn  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  ddeeggrraaddoo  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  mmaaggaarrii  aanncchhee  ssoocciiaallee,,  ccoonnsseenntteennddoo  uunnaa  mmiigglliioorree  ee  oorrggaanniiccaa  rriicceettttiivviittàà  ttuurriissttiiccaa  

ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa..  

SSii  ttrraattttaa,,  qquuiinnddii,,  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  qquueellllee  aarreeee  cchhee  ccoommuunnqquuee  ccoonnnnoottaannoo  ddeeii  ssuuggggeessttiivvii  ccoonnii  vviissuuaallii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii,,  cchhee  aadd  ooggggii  ssoonnoo  mmaall  tteennuuttii  ee  ssooggggeettttii  aa  ddeeggrraaddoo  ccoonnttiinnuuoo  ppeerr  ll’’aazziioonnee  aabbrraassiivvaa  

ddeell  mmaarree  ee  ddeeggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii,,  cchhee  ccooll  ppaassssaarree  ddeeggllii  aannnnii  hhaannnnoo  aassssuunnttoo  uunnaa  

ccoonnffoorrmmaazziioonnee  ttiippiiccaa  ddeell  ccoonntteessttoo  rroocccciioossoo  ee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  oorraammaaii  uunn  uunniiccuumm  aammbbiieennttaallee  ccoonn  

ttuuttttoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  mmaarriinnoo  ddii  TToorrrriicceellllaa..  

LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  lliittoorraallee  èè  ssttaattaa  ssttrruuttttuurraattaa  sseeccoonnddoo  uunn  ccrriitteerriioo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  

mmeerriittoo  aallll''uussoo  ssiisstteemmiiccoo  ee  oommooggeenneeoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  ccoossttaa,,  ccoonnsseenntteennddoo  llaa  ffrruuiibbiilliittàà  ddeell  mmaarree  ccoonn  

aacccceessssii  lliibbeerrii  iinntteerrvvaallllaattii  ooggnnii  115500  mmll,,  pprroolluunnggaannddoo  ttaallee  aacccceessssoo  ccoonn  ppoonnttiillii  ssuull  mmaarree,,  

ppeerrmmeetttteennddoo  aaii  ffrruuiittoorrii  uunnaa  bbaallnneeaazziioonnee  aanncchhee  ddii  qquueeii  ttrraattttii  ddii  mmaarree  iinn  ccuuii  ooggggii  ppeerr  llaa  nnaattuurraa  

sstteessssaa  ddeell  ffoonnddaallee  mmaarriinnoo,,  nnoonn  èè  aaggeevvoollee  uuttiilliizzzzaarree  ggllii  ssppeecccchhii  dd''aaccqquuaa  rroocccciioossii;;  ccoonn  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppoonnttiillii  ssii  ppoottrràà  aavveerree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  uunnaa  pprrooffoonnddiittàà  ddeellllee  aaccqquuee  
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ppeerrmmeetttteennddoo  uunnaa  aaggeevvoollee  bbaallnneeaazziioonnee,,  oollttrree  aadd  aavveerree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aattttrraaccccaarree  ppiiccccoollee  

iimmbbaarrccaazziioonnii..  

NNeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  èè  ssttaattoo  ppeennssaattoo  ll''iinnsseerriimmeennttoo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo,,  ddii  dduuee  ccoorrrriiddooii  ddii  llaanncciioo,,  ttaallee  

ddaa  ppeerrmmeetttteerree  ll''uusscciittaa  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii  aadd  uussoo  ppeessccaa,,  ooppppuurree  ttuurriissttiiccoo,,  iinn  ccuuii  aattttuuaallmmeennttee  

ssoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  aabbuussiivvaammeennttee  aall  mmeeddeessiimmoo  uuttiilliizzzzoo,,  sseennzzaa  ccrriitteerrii  ddii  rriissppeettttoo  ppeerr  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  

ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ttuutteellaa  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  --  aammbbiieennttaallee..  

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  qquuaannttiiffiiccaannddoo  ii  ddaattii  pprrooggeettttuuaallii,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  55..33  ddeellllee  NN..TT..AA..  ddeell  PP..CC..CC..,,  lloo  

ssttuuddiioo  aappppoorrttaattoo  ssuullllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  èè  ssttaattoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll''aannaalliissii  ddii  

aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  rreellaattiivvoo  aallllee  vvaarriiee  pprroobblleemmaattiicchhee  rriissccoonnttrraattee  nneell  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

AAmmmmiinniissttrraattiivvaa,,  rriiccaaddeennttee  iinn  uunn''uunniiccaa  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  ddeelliimmiittaattaa  ddaall  PP..RR..CC..,,  aavveennddoo  

ccoonnssiiddeerraattoo::  

11..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà;;  

22..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo;;  

33..  AAnnaalliissii  ddeellll''aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  ddii  mmoobbiilliittàà;;  

44..  AAnnaalliissii  ddeell  PP..UU..TT..TT..//PP  ccoossttiieerroo;;  

55..  AAnnaalliissii  ddeell  PP..PP..TT..RR..  ccoossttiieerroo;;  

66..  AAnnaalliissii  ddeeii  ssiisstteemmii  ddeeii  vviinnccoollii..  

CCoonnsseegguueenntteemmeennttee  ssii  èè  ppoottuuttoo  ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  qquuaannttiittàà  ppiiaanniiffiiccaattoorriiaa  ddeellllaa  ccoossttaa,,  iinnddiivviidduuaannddoo  

llee  aarreeee  ddii  iinntteerreessssee    ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo::  

  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB));;  

  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS));;  

  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree;;  

  AArreeee  ccoommpplleemmeennttaarrii  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo..  

LLaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  nnoonn  ppuuòò  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ssuuppeerraarree  

iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  4400%%..  

LLaa  rreessttaannttee  ccoonnssiisstteennzzaa  vviieennee  ttiippiizzzzaattaa  aa  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa..  LLee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  ddeennoommiinnaattee  

""SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii""  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnaa  ccoonnssiisstteennzzaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  3366%%  ddeellllee  aarreeee  

ddeessttiinnaattee  aa  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa,,  cchhee  ccoorrrriissppoonnddee  aadd  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  

2244%%..  

DDeeppuurraannddoo  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220011,,7766  llaa  ppaarrttee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee,,  ssii  oottttiieennee  llaa  lliinneeaa  

ddii  ccoossttaa  uuttiillee::  

11..  mmll  2200,,6611  ccoorrrriiddooiioo  ddii  llaanncciioo  aa  ""TTrruulllloo  ddii  mmaarree"";;  

22..  mmll  115533,,0033  aarreeaa  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ppuubbbblliiccii  uussii  aa  ""TTrruulllloo  ddii  mmaarree""  ((ppeessccaa));;  

33..  mmll  1155,,7733  ccoonncceessssiioonnee  aattttiivvaa  ddiittttaa  ""SSttaannii  GGiinnoo"";;  

44..  mmll  3300,,6633  aarreeaa  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ppuubbbblliiccii  uussii  ((ppeessccaa))  --  aarrtt..  55..44;;  

55..  mmll  2200,,0011  ccoorrrriiddooiioo  ddii  llaanncciioo  ""TToorrrree  OOvvoo"";;  

66..  mmll  116655,,8800  aarreeaa  aarrcchheeoollooggiiccaa;;  

77..  mmll  115533,,7799  aacccceessssii  ppuubbbblliiccii//ppoonnttiillii;;  
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88..  mmll  9977,,6644  aarreeaa  ddeessttiinnaattaa  aadd  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee..  

DDaallllaa  ssoommmmaattoorriiaa  ddeeii  ssoopprraa  cciittaattii  ddaattii,,  ssii  oottttiieennee  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  mmll  665577,,2244  ddii  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee..  

LLaa  ppoorrzziioonnee  ddii  ccoossttaa  ppiiaanniiffiiccaattaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  ffiinnoorraa  ddeettttoo,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  uuttiillee  

((ppaarrii  aa  mmll  33..554444,,5522)),,  èè  ssttaattaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccoommee  sseegguuee::  

  SSttaabbiilliimmeennttoo  BBaallnneeaarree::  mmll  775566,,6622,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  

2211,,3355%%  <<  4400%%;;  

  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii::  mmll  556655,,5533,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  

ddeell  1155,,9966%%<<2244%%  
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44..99  GGllii  iinntteerrvveennttii  pprrooppoossttii  

44..99..11  II  ppoonnttiillii  ppeerr  ggllii  oorrmmeeggggii  ee  ggllii  aattttrraacccchhii..  

PPeerr  ggllii  oorrmmeeggggii  ssii  ssuuggggeerriissccoonnoo  ppoonnttiillii  ggaalllleeggggiiaannttii  cchhee  ssoonnoo  ffoorrmmaattii  ddaa  bblloocccchhii  mmoodduullaarrii  iinn  

ppllaassttiiccaa  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà,,  rreessiisstteennttii  aaggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii,,  aallllaa  lluuccee,,  aallllee  bbaassssee  oodd  aallttee  

tteemmppeerraattuurree  ((ddaa  --5555°°  aa  ++  7755°°))..    

TTaallee  ssiisstteemmaa  èè  ll’’iiddeeaallee  ppeerr  ccrreeaarree  ppiiaattttaaffoorrmmee  ee  ppoonnttiillii  cchhee  ddaallllaa  ssppiiaaggggiiaa  ssii  aapprroonnoo  vveerrssoo  iill  

mmaarree,,  mmaa  aanncchhee  ppoonnttiillii  ddii  aattttrraaccccoo  iimmbbaarrccaazziioonnii..    

SSoonnoo  pprraattiiccii  ppeerrcchhéé  ooggnnii  ssiinnggoolloo  bbllooccccoo  ((ddiimmeennssiioonnii  5500  xx  5500  ccmm  xx  4400  ccmm  ddii  aalltteezzzzaa  ppeerr  iill  ssiinnggoolloo  ee  

110000  xx  5500  xx  4400  ccmm  ppeerr  iill  ddooppppiioo  bbllooccccoo))  èè  lleeggggeerroo  ee  qquuiinnddii  ffaacciillmmeennttee  mmaanneeggggiiaabbiillee..  IInnoollttrree  iill  

ssiisstteemmaa  ddii  mmoonnttaaggggiioo  èè  sseemmpplliicciissssiimmoo,,  ttaannttoo  cchhee  iinn  uunn''oorraa  dduuee  ppeerrssoonnee  rriieessccoonnoo  aadd  aasssseemmbbllaarree  

ppiiùù  ddii  5500  bblloocccchhii..  PPeerr  uunn  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  ddii  ppoonnttiillee  ooccccoorrrroonnoo  44  bblloocccchhii  ssiinnggoollii  oo  22  bblloocccchhii  ddooppppii  

RReessiissttoonnoo  aallllee  oonnddee,,  ggrraazziiee  aall  ssiisstteemmaa  cchhee  ppeerrmmeettttee  aall  ppoonnttiillee  ddii  mmaanntteenneerree  uunnaa  cceerrttaa  eellaassttiicciittàà..    

IIll  ssiisstteemmaa  ppeerrmmeettttee  ddii  aasssseemmbbllaarree  ppoonnttiillii  ppeerr  aattttrraaccccoo  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  ssoopprraattttuuttttoo  ddeessttiinnaattoo  aa  mmoollii  

eedd  aaccqquuee  iinntteerrnnee  qquuaallii  ffiiuummii,,  llaagghhii,,  bbaacciinnii  iiddrriiccii..  MMoollttoo  vveerrssaattiillee,,  ffaacciillee  ddaa  mmuuoovveerree  oo  ddaa  

aasssseemmbbllaarree  èè  ll''iiddeeaallee  ssiiaa  ppeerr  ppoonnttiillii  aa  ssccooppoo  ccoommmmeerrcciiaallee  ssiiaa  ppeerr  ppoonnttiillii  aaddiibbiittii  aadd  uussii  ddiivveerrssii..  LLaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ppuuòò  eesssseerree  iinn  lleeggnnoo  oo  iinn  ccoommppoossiittoo  cchhee  pprreesseennttaa  uunn  nnootteevvoollee  vvaannttaaggggiioo::  èè  

iinnddeeffoorrmmaabbiillee,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  rriicchhiieeddee  aallccuunnaa  mmaannuutteennzziioonnee  aanncchhee  ssee  ccoommee  iimmppaattttoo  èè  

mmeennoo  ggrraaddeevvoollee  ddeell  lleeggnnoo..  IIll  ppoonnttiillee  ggaalllleeggggeerràà  ggrraazziiee  aallllaa  ppaarrttee  ssoottttoossttaannttee  iinn  ppoolliieettiilleennee  cchhee  

nnee  ccoossttiittuuiissccee  llaa  bbaassee  pprriinncciippaallee..  
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55  IINNDDIICCAATTOORRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

55..11..11  PPrreemmeessssaa..  

LLee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssppeessssoo  ll’’aassppeettttoo  pprreeppoonnddeerraannttee  nneellllee  aattttiivviittàà  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  

AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  cchhee  ssii  ssvvoollggaannoo  iinn  ccoonntteessttii  ddoovvee  nnoonn  ssiiaannoo  ddiissppoonniibbiillii  ccoonnoosscceennzzee  

aammbbiieennttaallii  ccoonnssoolliiddaattee  ee  aaggggiioorrnnaattee  ccoonn  rraaggiioonneevvoollee  ffrreeqquueennzzaa..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  iinn  PPuugglliiaa,,  ppuurr  

eesssseennddoo  aannccoorraa  aassssiimmiillaabbiillee  aa  ttaallee  cciirrccoossttaannzzaa,,  èè  iinn  rraappiiddaa  eevvoolluuzziioonnee  ggrraazziiee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  

rriinnnnoovvaattee  aattttiivviittàà  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ee  aammbbiieennttaallee,,  ee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  

ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo..  II  ddiivveerrssii  ssttrruummeennttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  cchhee  hhaannnnoo  vviissttoo  llaa  lluuccee  nneell  ccoorrssoo  

ddeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ((ppeerr  cciittaarrnnee  ssoolloo  aallccuunnii,,  iill  PPiiaannoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  PPrroovviinncciiaallee,,  iill  

PPiiaannoo  ddii  AAsssseettttoo  IIddrrooggeeoollooggiiccoo,,  iill  PPiiaannoo  ddii  TTuutteellaa  ddeellllee  AAccqquuee,,  iill  PPiiaannoo  EEnneerrggeettiiccoo  AAmmbbiieennttaallee  

RReeggiioonnaallee,,  iill  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddii  QQuuaalliittàà  ddeellll’’AArriiaa,,  ee  ll’’oorrmmaaii  aaddoottttaattoo  PPiiaannoo  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  

TTeerrrriittoorriiaallee  RReeggiioonnaallee))  hhaannnnoo  iinnffaattttii  aappppoorrttaattoo,,  aaccccaannttoo  aaii  ccoonntteennuuttii  ddii  ttiippoo  pprreessccrriittttiivvoo  oo  

ddiirreettttiivvoo,,  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ccoonnoosscciittiivvoo  ddii  ggrraannddee  rriilliieevvoo..  

TTaallii  mmiigglliioorraammeennttii  vvaannnnoo  aadd  aaggggiiuunnggeerrssii  aallllaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  rreeggiioonnaallee  ssuulllloo  ssttaattoo  

ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ppuunnttuuaallmmeennttee  aaggggiioorrnnaattaa  ddii  aannnnoo  iinn  aannnnoo  ddaallll’’AAggeennzziiaa  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  

PPrrootteezziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ((wwwwww..aarrppaa..ppuugglliiaa..iitt)),,  ee  aall  nnootteevvoollee  iimmppuullssoo  ddaattoo  aallllaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  

ccoonnoosscceennzzee  ggeeooggrraaffiicchhee,,  aacccceessssiibbiillii  aattttrraavveerrssoo  iill  ppoorrttaallee  wwwwww..ssiitt..ppuugglliiaa..iitt..  

IIll  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee,,  nnaattoo  ppeerr  tteessttiimmoonniiaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS,,  ffiinniissccee  iinn  mmoollttii  ccaassii  ppeerr  

rriiccaallccaarree  qquuaassii  eesscclluussiivvaammeennttee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  uunnaa  RReellaazziioonnee  ssuulllloo  SSttaattoo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee,,  lliimmiittaannddoossii  

aa  ccoonntteenneerree  uunnaa  ppiiùù  oo  mmeennoo  aarrttiiccoollaattaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  cchhee,,  sseeppppuurree  

eesssseennzziiaallee,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  rriitteennuuttaa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  eessaauussttiivvaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  vvaalluuttaattiivvaa..  

QQuueesstt’’uullttiimmaa  nnoonn  ppuuòò  cchhee  eesssseerree  iinncceennttrraattaa  ppiiuuttttoossttoo  ssuullll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  sstteessssaa,,  iinn  

qquueessttoo  ccaassoo  iill  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee,,  ee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ffiinnaalliizzzzaattaa  aallll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  

uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  cchhee  sseegguuaa  uunn  pprroocceessssoo  ttrraassppaarreennttee  ee  sseennssiibbiillee  aallllee  

iinnddiiccaazziioonnii  ee  aallllee  iissttaannzzee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  cciivviillee,,  ddeeggllii  aallttrrii  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii  ccoonn  ccoommppeetteennzzee  aammbbiieennttaallii  

iinntteerreessssaattii,,  ee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  ooppeerraannoo  nneeggllii  aammbbiittii  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  pprroodduuttttiivvii  rriilleevvaannttii..  

LLaa  pprroocceedduurraa  sseegguuiittaa  ppeerr  qquueessttaa  VVaalluuttaazziioonnee  ppaarrttee  ddaallllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  ppiiaannoo,,  ddaallllee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddaaii  ddaattii  nneecceessssaarrii  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeeggllii  iimmppaattttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll’’aammbbiieennttee  aatttteessii  

ddaallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo..  SSii  pprroosseegguuee  ccoonn  ll’’aannaalliissii  ddee  ““iill  lluuooggoo””  ccoonn  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  

ccoonntteessttoo,,  ll’’iinnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ee  ll’’aauussiilliioo  ddii  ccaarrttooggrraaffiiee,,  ffoottoo  ssaatteelllliittaarrii  ee  ffoottoo  ddeell  ssiittoo..  

IIll  sseeccoonnddoo  aarrggoommeennttoo  èè  ““iill  qquuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo””  ddoovvee  ssii  ffaa  uunn  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  aanncchhee  ccoonn  

ll’’aauussiilliioo  ddeeggllii  eessttrraattttii  ppeerr  lloo  ppiiùù  iinn  ffoorrmmaa  ggrraaffiiccaa  ccoonntteennuuttii  nneell  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree,,  nneell  

RReeggoollaammeennttoo  eeddiilliizziioo  ccoommuunnaallee,,  iinneerreennttee  ii  vvaarrii  aassppeettttii  lleeggaattii  aallllee  rriissoorrssee  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  

qquuaallii  qquueellllee  iiddrriicchhee,,  ggllii  eeccoossiisstteemmii,,  llaa  ffaauunnaa  ee  llaa  fflloorraa,,  oollttrree  aallll’’aannaalliissii  ddeell  ssiisstteemmaa  uurrbbaannoo,,  ddeeggllii  

iinnsseeddiiaammeennttii,,  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  ddeell  rriisscchhiioo  iiddrraauulliiccoo..  
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SSii  ppaassssaa  ppooii  aall  ““pprrooggeettttoo””  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeeii  ddaattii  qquuaannttiittaattiivvii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoonn  

aalllleeggaattee  ppllaanniimmeettrriiee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ee  qquuiinnddii  aallllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ee  aallllee  

mmooddaalliittàà  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo..  

SSii  ffaa  ppooii  uunnaa  ““vveerriiffiiccaa  ddeellllee  ccooeerreennzzee””  ddeeggllii  aattttii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoommuunnaallee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  aanncchhee  

ddii  aallccuunnii  eessttrraattttii  ddeell  PP..RR..GG..  ee  rreellaattiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  EEddiilliizziioo..  

SSeegguuoonnoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  aannaalliissii  ee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ““ssuullll’’iimmppaattttoo  ee  llaa  mmiittiiggaazziioonnee””  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  

tteemmaattiicchhee  vveerriiffiiccaattii  iinn  bbaassee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo,,  llaa  pprreessssiioonnee  ddeerriivvaattaa  ddaall  PPiiaannoo  ee  llaa  

mmiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa..  

VVeennggoonnoo  ssvvoollttee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ““vveerriiffiiccaa  ddeeggllii  

aassppeettttii  eeccoonnoommiiccii  ee  ssoocciiaallii  ““  ee  ““iill  mmoonniittoorraaggggiioo””  ..  

NNoonn  ssii  rriissccoonnttrraannoo  eemmeerrggeennzzee  tteerrrriittoorriiaallii..  

DDii  sseegguuiittoo  vveennggoonnoo  eelleennccaattii  ii  ccrriitteerrii  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ee  rraappppoorrttaattii  aall  pprreesseennttee  ppiiaannoo::  

  

CCrriitteerrii  ddeell  DD..  LLggss  44//22000088  CCrriitteerrii  ddeell  RR..AA..PP..  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  PPiiaannoo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeeii  sseegguueennttii  eelleemmeennttii..  

11..  IInn  qquuaallee  mmiissuurraa  iill  ppiiaannoo  ssttaabbiilliissccee  uunn  

qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  pprrooggeettttii  oo  

aattttiivviittàà,,  rreellaattiivvaammeennttee  aallll''uubbiiccaazziioonnee,,  

llaa  nnaattuurraa,,  llee  ddiimmeennssiioonnii,,  llee  ccoonnddiizziioonnii  

ooppeerraattiivvee  oo  llaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee..  

  

11..  IIll  ppiiaannoo  èè  uunnoo  ssttrruummeennttoo  aattttuuaattiivvoo  

ddeell  PP..RR..CC..  iill  qquuaallee  nnoonn  mmooddiiffiiccaa  ll''uussoo  

ddeellllee  rriissoorrssee  oo  ggllii  aassppeettttii  aammbbiieennttaallii..  

22..  IInn  qquuaallee  mmiissuurraa  iill  ppiiaannoo  oo  pprrooggrraammmmaa  

iinnfflluueennzzaa  aallttrrii  ppiiaannii  oo  pprrooggrraammmmii,,  

iinncclluussii  qquueellllii  ggeerraarrcchhiiccaammeennttee  

oorrddiinnaattii..  

  22..  IIll  ppiiaannoo  èè  ccoonnffoorrmmee  ccoonn  llee  pprreevviissiioonnii  

pprrooggrraammmmaattiicchhee  ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..CC..,,  

ee  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  llooccaallee  èè  ssttaattaa    

ddeetteerrmmiinnaattaa  ssuullllee  pprreevviissiioonnii  ddeell  

vviiggeennttee  PP..RR..GG..  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

ppaarrcchheeggggii  ee  vviiaabbiilliittàà..  

33..  LLaa  ppeerrttiinneennzzaa  ddeell  ppiiaannoo  oo  ddeell  

pprrooggrraammmmaa  ppeerr  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  

ccoonnssiiddeerraazziioonnii  aammbbiieennttaallii,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  aall  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  lloo  

ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee..  

  33..  LLee  aarreeee  ccoonncceeddiibbiillii,,  ssoonnoo  ssttaattee  

ddeetteerrmmiinnaattee  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  

ppaarraammeettrrii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  

ee  ccrriittiicciittàà  aallll''eerroossiioonnee  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  

ccoossttaa,,  sseeccoonnddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  

PP..RR..CC..  IInnoollttrree  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeell  

ssuuoolloo  pprriivviilleeggeerràà  ll’’uussoo  ddii  mmaatteerriiaallii  

eeccoo--ssoosstteenniibbiillii..  

44..  LLaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  ppiiaannoo  oo  ddeell  

pprrooggrraammmmaa  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  nneell  sseettttoorree..  

  44..  LL’’iinntteerrvveennttoo  nnoonn  hhaa  rriilleevvaannzzaa  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  

ccoommuunniittaarriiaa..  



 

 

  

70 

55..  PPrroobbaabbiilliittàà,,  dduurraattaa,,  ffrreeqquueennzzaa  ee  

rreevveerrssiibbiilliittàà  ddeeggllii  iimmppaattttii..  

  55..  DDaallll’’aannaalliissii  ffaattttaa  nneellllaa  pprreevviissiioonnee  ddii  

PPiiaannoo,,  nnoonn  ssoonnoo  eemmeerrssii  iimmppaattttii  

ssiiggnniiffiiccaattiivvii  pprrooddoottttii  ssuullll’’aammbbiieennttee  

aannttrrooppiiccoo  nnéé  ssuu  qquueelllloo  nnaattuurraalliissttiiccoo;;  

aall  ccoonnttrraarriioo  iill  ppiiaannoo  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  

eelleemmeennttii  ddii  qquuaalliittàà,,  ee  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ssaarraannnnoo  ddeell  ttiippoo  aammoovviibbiillee..  

66..  RRiisscchhii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  uummaannaa  ee  ppeerr  

ll’’aammbbiieennttee  
  

66..  NNoonn  ssii  rriilleevvaannoo  ttaallii  rriisscchhii..  

77..  VVaalloorree  ee  vvuullnneerraabbiilliittàà  ddeellll’’aarreeaa  cchhee  

ppoottrreebbbbee  eesssseerree  iinntteerreessssaattaa  aa  ccaauussaa  

ddeellllee  ssppeecciiaallii  ccaarraatttteerriissttiicchhee  nnaattuurraallii  oo  

ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee,,  ddeell  

ssuuppeerraammeennttoo  ddeeii  lliivveellllii  ddii  qquuaalliittàà  

aammbbiieennttaallee  ee  ddeeii  vvaalloorrii  lliimmiittee  

ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  iinntteennssiivvoo  ddeell  ssuuoolloo..  

  77..  LLaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  pprreesseennttaa  

aassppeettttii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ppeeccuulliiaarrii  ee  ddii  

ggrraannddee  vvaalloorree  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  

ccoonnttrraappppoonneennddoossii  aadd  aarreeee  cchhee  

hhaannnnoo  ssuubbiittoo  nneell  tteemmppoo  uunnaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  aannttrrooppiiccaa  ttaallee  ddaa  

aavveerr  ddeettuurrppaattoo  ee  ddaannnneeggggiiaattoo  

ll''aasssseettttoo  aammbbiieennttaallee--ppaaeessaaggggiissttiiccoo..  

TTuuttttaavviiaa  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  

ccoossttaa,,  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprrooggrraammmmaattii  

ssoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  iinn  lluuoogghhii  cchhee  

nnoonn  pprreesseennttaannoo  aassppeettttii  nnaattuurraalliissttiiccii  

cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  

ccoommpprroommeessssii,,  ee  llaaddddoovvee  eessiissttoonnoo,,  

iinnvveeccee,,  ssoonnoo  ssttaattii  ssaallvvaagguuaarrddaattii  ee  

nneellll''aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  vveerrrraannnnoo  

vvaalloorriizzzzaattii..  

88..  IImmppaattttii  ssuu  aarreeee  oo  ppaaeessaaggggii  pprrootteettttii  aa  

lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee,,  ccoommuunniittaarriioo  oo  

iinntteerrnnaazziioonnaallee..  

  88..  LL’’aarreeaa  nnoonn  rriissuullttaa  iinnsseerriittaa  iinn  ppiiaannii  ddii  

pprrootteezziioonnee  ppaaeessiissttiiccaa  aa  lliivveelllloo    

nnaazziioonnaallee  ccoommuunniittaarriioo  oo  

iinntteerrnnaazziioonnaallee..  
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55..11..22  LL’’iimmppaattttoo  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  

AAll  ffiinnee  ddii  rriimmaarrccaarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  ddii  bbaassee,,  sseennzzaa  ttrraavviissaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  

VVAASS,,  ssii  rriittiieennee  qquuiinnddii  ooppppoorrttuunnoo  ddaa  uunn  llaattoo  eellaabboorraarree  uunnaa  RReellaazziioonnee  ssuulllloo  SSttaattoo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee  

aaggggiioorrnnaattaa,,  ccuuii  ppootteerr  rriiffeerriirrssii  ppeerr  aapppprrooffoonnddiimmeennttii,,  ddaallll’’aallttrroo  iinntteeggrraarree  llee  aattttiivviittàà  pprroopprriiaammeennttee  

vvaalluuttaattiivvee  nneeii  ddooccuummeennttii  ddii  ppiiaannoo,,  ppeerr  ssccoonnggiiuurraarree  ll’’aauuttoorreeffeerreennzziiaalliittàà  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  VVAASS..  

LLee  aannaalliissii  aammbbiieennttaallii  ssii  bbaassaannoo  iinn  mmaassssiimmaa  ppaarrttee  ssuullll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  llaa  sseelleezziioonnee  ee  llaa  

ssiisstteemmaattiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  eessiisstteennttii,,  ttrraa  ccuuii  qquueellllee  ssvviilluuppppaattee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  rreecceennttii  

ssttrruummeennttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  ffoonnttii  aallttrreettttaannttoo  iimmppoorrttaannttii  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  ddaallllaa  RReellaazziioonnee  ssuulllloo  

SSttaattoo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee  rreeddaattttaa  aannnnuuaallmmeennttee  ddaallll’’AARRPPAA,,  ee  ddaallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ggeeooggrraaffiicchhee  rreessee  

ddiissppoonniibbiillii  aattttrraavveerrssoo  iill  ppoorrttaallee  ccaarrttooggrraaffiiccoo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa..  

PPeerr  cciiaassccuunnaa  ccoommppoonneennttee  aammbbiieennttaallee  èè  rriippoorrttaattaa  uunnaa  ssiinntteettiiccaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellll’’aattttuuaallee  ssttaattoo,,  

ssoottttoolliinneennaannddoo  eevveennttuuaallii  ccrriittiicciittàà  rriilleevvaattee  eedd  eevviiddeennzziiaannddoo  ii  ffaattttoorrii  ddii  aatttteennzziioonnee  aammbbiieennttaallee  

rreellaattiivvii  aallllaa  ssppeecciiffiiccaa  aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeell  PPiiaannoo..  

LLee  ccoommppoonneennttii  aammbbiieennttaallii  iinnddiivviidduuaattee  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::  

  QQuuaalliittàà  ddeellll’’aarriiaa  

  QQuuaalliittàà  ddeellll’’aaccqquuaa  

  CClliimmaa  mmeetteeoommaarriinnoo  

  SSuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  

  CCaarraatttteerrii  iiddrrooggrraaffiiccii  

  AAccqquuee  mmaarriinnee  ccoossttiieerree  

  HHaabbiittaatt  ee  rreettii  eeccoollooggiicchhee  

  RRiiffiiuuttii  

  RRuummoorree  

  IInnqquuiinnaammeennttoo  lluummiinnoossoo  

  EEnneerrggiiaa  

  PPaaeessaaggggiioo  

  QQuuaalliittàà  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo  

  BBiiooeeddiilliizziiaa  --  eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii  

  CCaammppii  eelleettttrroommaaggnneettiiccii  ee  rraaddiiaazziioonnii  iioonniizzzzaannttii  

  PPooppoollaazziioonnee  ee  ssaalluuttee  uummaannaa  

  PPaaeessaaggggiioo  ee  ssiisstteemmaa  ddeeii  bbeennii  ccuullttuurraallii  

  SSiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  ee  ttuurriissmmoo  

  RReettii  tteeccnnoollooggiicchhee  ee  iinnffrraassttrruuttttuurree  

LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  aammbbiieennttaallii  ttiieennee,,  iinnoollttrree,,  iinn  ssppeecciiffiiccoo  ccoonnttoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  

ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  aallllaa  VVAASS  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC)),,  cchhee  pprreessccrriivvee,,  nneell  ccaassoo  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttii  ddeell  PPRRCC  ee  nneeii  rraappppoorrttii  aammbbiieennttaallii  ddeeii  PPiiaannii  CCoommuunnaallii  ddeellllee  CCoossttee,,  ssiiaannoo  

aapppprrooffoonnddiittee  llee  tteemmaattiicchhee  rriiffiiuuttii  ee  ssccaarriiccoo  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee  uurrbbaannee  eedd  iinndduussttrriiaallii  iinn  mmaarree..  
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UUnnoo  ddeeii  pprriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  èè  qquueelllloo  ddii  aannaalliizzzzaarree  ggllii  

iimmppaattttii  ccuummuullaattiivvii  aa  ccaarriiccoo  ddeellllee  rriissoorrssee  aammbbiieennttaallii..  

LL’’iimmppaattttoo  ccuummuullaattiivvoo  èè  ll’’eeffffeettttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  ppiiùù  iimmppaattttii  ssuu  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  rriissoorrssaa,,  rraavvvviicciinnaattii  

nneell  tteemmppoo  ee  nneelllloo  ssppaazziioo  oo  pprroovveenniieennttii  ddaa  ppiiùù  aazziioonnii  ddiivveerrssee  oo  cchhee  ssii  vveerriiffiicchheerraannnnoo  iinn  ffuuttuurroo,,  

oovvvveerroo  ll’’iinnssiieemmee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  cchhee  ssii  aavvrraannnnoo  ssuullll’’aammbbiieennttee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  èè  iill  DD..  LLggss  44//22000088  ((ccoorrrreettttiivvoo  aall  DD..  LLggss  

115522//22000066)),,  cchhee  ddeemmaannddaa  aallllaa  rreeggiioonnee  llaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee..  

LLaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa,,  hhaa  ggiiàà  aattttuuaattoo  iinn  ppaarrttee  ttaallee  ddiisscciipplliinnaa,,  ccoonn  rreeggoollaammeennttoo  rreeggiioonnaallee  99  oottttoobbrree  

22001133,,  nn..  1188  ee  ss..mm..  eedd  ii....  

LLaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  ffoorrnniirree  aallllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  ddeevvee  eesspprriimmeerree  iill  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  vveerriiffiiccaa,,  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ppiiaannoo  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  

iinntteerrffeerriirree  ccoonn  iill  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa,,  nneecceessssaarriiaa  aa  vvaalluuttaarree  ssee  iill  PPiiaannoo  

nneecceessssiittaa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa..  PPeerr  ggllii  aassppeettttii  mmeettooddoollooggiiccii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  eedd  

aannaalliissii  ssii  èè  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  pprriinncciippaallii  lliinneeee  gguuiiddaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVAASS..  

oo  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii::  

DDii  sseegguuiittoo  vveennggoonnoo  eelleennccaattii  ii  ppoossssiibbiillii  pprriinncciippaallii  iimmppaattttii  cchhee  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  

ppoottrreebbbbeerroo  ggeenneerraarree  ssuullllee  pprriinncciippaallii  ccoommppoonneennttii  aammbbiieennttaallii::  

  QQuuaalliittàà  ddeellll''aarriiaa::  

  EEmmiissssiioonnii  ddoovvuuttee  aadd  uunn  aauummeennttoo  ddeell  ttrraaffffiiccoo  iinnddoottttoo  ddaallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  

iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  PPiiaannoo;;  

  EEmmiissssiioonnii  ddoovvuuttee  aallllee  aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo--aattttrraattttiivvee  ee  ddii  rriissttoorraazziioonnee..  

  QQuuaalliittàà  ddeellll''aaccqquuaa::  

  AAuummeennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  iiddrriiccoo  ppeerr  ggllii  aabbiittaannttii//bbaaggnnaannttii  cchhee  ssii  iinnsseeddiieerraannnnoo  nneellllee  aarreeee  

ddeessttiinnaattee  aa  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ee  ssppiiaaggggee  lliibbeerree  ccoonn  sseerrvviizzii;;  

  SSuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo::  

  OOccccuuppaazziioonnee  ddeellll''aarreeaa  ddeemmaanniiaallee,,  sseebbbbeennee  iinn  qquuaannttiittàà  lliimmiittaattee..  

  AAccqquuee  mmaarriinnee  ee  ccoossttiieerree::  

  IInn  pprroossssiimmiittàà  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ddii  llaanncciioo  ee  ddeeii  ppoonnttiillii  ddii  aattttrraaccccoo,,  pprroobbaabbiillee  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeeii  mmoottoorrii  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii..  

  HHaabbiittaatt  ee  rreettii  eeccoollooggiicchhee::  

  RRiivvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ssttaattoo  ddii  ddeeggrraaddoo  oo  

aabbbbaannddoonnoo,,  qquuaallii  ssccooggllii  ee  zzoonnee  nnoonn  ccoonnsseennttiittee  aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  

ffoonnddaallii  rroocccciioossii;;  iinntteerrvveennttii  ddeeddiiccaattii  aallllaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ee  rriivvaalluuttaazziioonnee  ddeell  vveerrddee  

eessiisstteennttee..  

  RRiiffiiuuttii::  

  GGeenneerraazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  rriiffiiuuttii,,  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttaabbiilliimmeennttii  ee//oo  cchhiioosscchhii  ssuu  aarreeee  

ddeemmaanniiaallii..  
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  RRuummoorree::  

  EEmmiissssiioonnii  aaccuussttiicchhee  ddoovvuuttee  aall  ttrraaffffiiccoo  iinnddoottttoo,,  ee  aaii  lliiddii  cchhee  vveerrrraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  ppeerr  

ll''eemmiissssiioonnee  ddii  mmuussiicchhee  ddaa  bbaalllloo  ee//oo  iinnttrraatttteenniimmeennttoo..  

  IInnqquuiinnaammeennttoo  lluummiinnoossoo::  

  VVeerriiffiiccaa  ddeeggllii  iimmppaattttii  rreellaattiivvii  rriilleevvaannttii..  

  EEnneerrggiiaa::  

  AAuummeennttoo  ccoonnssuummoo  eenneerrggeettiiccoo  ppeerr  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  cchhee  ssii  iinnsseeddiieerraannnnoo  nneellll''aarreeaa..  

  PPaaeessaaggggiioo::  

  MMiigglliioorraammeennttoo  ppaaeessaaggggiioo  ppeerrcceeppiittoo..  

  QQuuaalliittàà  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo::  

  VVaalluuttaazziioonnii  ddeeggllii  eeffffeettttii  ssuuggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii..    

  BBiiooeeddiilliizziiaa--eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii::  

  VVaalluuttaazziioonnii  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  ll''aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  iimmppaattttii  

ggeenneerraattii..  

  CCaammppii  eelleettttrroommaaggnneettiiccii  ee  rraaddiiaazziioonnii  iioonniizzzzaannttii::  

  NNoonn  ssii  eevviiddeennzziiaannoo  iimmppaattttii  rreellaattiivvii  rriilleevvaannttii..  

  PPooppoollaazziioonnee  ee  ssaalluuttee  uummaannaa::  

  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  ppuubbbblliiccoo  ee  ssiisstteemmaazziioonnee//mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  

vviiaabbiilliittàà..  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii  ggeenneerraattii  ddaallll''aattttuuaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  ppiiaannoo  èè  

eeffffeettttuuaattaa  aattttrraavveerrssoo  dduuee  ssttrruummeennttii::  

  LLaa  mmaattrriiccee  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ppoossiittiivvii//nneeggaattiivvii//iinncceerrttii  cchhee  

iinnccrroocciiaa  llee  tteemmaattiicchhee  aammbbiieennttaallii  ee  ii  ssiinnggoollii  iinntteerrvveennttii  ddeell  pprrooggrraammmmaa;;  

  LLaa  mmaattrriiccee  ddii  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  cchhee,,  ppeerr  ooggnnii  iimmppaattttoo  nneeggaattiivvoo  iinnddiivviidduuaa  llee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprriinncciippaallii  ddii  pprroobbaabbiilliittàà,,  dduurraattaa,,  ffrreeqquueennzzaa  ee  rreevveerrssiibbiilliittàà  ddeeggllii  eeffffeettttii..  

GGllii  iimmppaattttii  iinnddiivviidduuaattii  ssoonnoo::  

  SSttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii::  

00  eemmiissssiioonnii  aattmmoossffeerriiccii  ppeerr  ttrraaffffiiccoo  iinnddoottttoo  ee  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeggllii  sstteessssii;;  

00  ccoonnssuummii  iiddrriiccii;;  

00  pprroodduuzziioonnee  ddii  rriiffiiuuttii;;  

00  eemmiissssiioonnii  ssoonnoorree  ppeerr  ttrraaffffiiccoo  iinnddoottttoo;;  

00  ccoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii..  

  AAttttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  ee  MMoobbiilliittàà::  

llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrcchheeggggii  ccoommppoorrttaa  uunn  ccoonnssuummoo  ddii  ssuuoolloo,,  mmaa  ccoommee  ddaa  pprreevviissiioonnee  

ddeell  vviiggeennttee  PP..RR..GG..;;  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  vveerrddee  ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ddeell  PPiiaannoo..  CCoonn  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  èè  

iinneevviittaabbiillee  cchhee  ii  nnuuoovvii  iinnsseeddiiaammeennttii  ccrreeiinnoo  uunn  ttrraaffffiiccoo  iinnddoottttoo  aaggggiiuunnttiivvoo  cchhee  ttuuttttaavviiaa  èè  
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bbeenn  ttoolllleerraattoo  ddaallllee  sseezziioonnii  ssttrraaddaallii  eessiisstteennttii..  GGllii  iinntteerrvveennttii  ppeerrttaannttoo  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  

mmiigglliioorraattiivvii  ssuull  ppiiaannoo  vviiaarriioo..  

55..11..33  MMaattrriiccee  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  

LLeeggeennddaa::    

++  pprroobbaabbiillee  iimmppaattttoo  ppoossiittiivvoo;;    

--  pprroobbaabbiillee  iimmppaattttoo  nneeggaattiivvoo;;  

  iimmppaattttoo  iinncceerrttoo..  
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55..11..44  MMaattrriiccee  ddii  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  nneeggaattiivvii  

LLeeggeennddaa::    PPrroobbaabbiilliittàà    ((PPAA  --  AAllttaa;;        PPMM  --  MMeeddiiaa;;      PPBB  --  BBaassssaa))  

    DDuurraattaa::  ((DDAA  --  AAllttaa;;        DDMM  --  MMeeddiiaa;;      DDBB  --  BBaassssaa))  

    FFrreeqquueennzzaa::  ((FFAA  --  AAllttaa;;        FFMM  --  MMeeddiiaa;;      FFBB  --  BBaassssaa))  

    RReevveerrssiibbiilliittàà::  ((RR  --  RReevveerrssiibbiillee//mmiittiiggaabbiillee;;    IIRR  --  IIrrrreevveerrssiibbiillee))  

IInntteerrvveennttoo  PPiiaannoo  ddeellllee  CCoossttee  MMaattrriiccee  aammbbiieennttaallee  iinntteerreessssaattaa  
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PPaaeessaaggggiioo  PPMM  DDMM  FFMM  RR  

AAttttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  NNoonn  ssii  rriissccoonnttrraannoo  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  nneeggaattiivvii  

  

DDeeppuurraannddoo  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220011,,7766  llaa  ppaarrttee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee,,  iill  PPiiaannoo  pprreevveeddee::  

  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii::  mmll  775566,,6622,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  

ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  2211,,3355%%  <<  4400%%;;  

  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii::  mmll  556655,,5533,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  

1155,,9966%%<<2244%%..  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  nnee  ccoonnsseegguuoonnoo  iimmppaattttii  ccoonn  uunnaa  pprroobbaabbiillee  

rriiccaadduuttaa  nneeggaattiivvaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  aarriiaa,,  aaccqquuaa,,  aaccqquuee  mmaarriinnee  ee  ccoossttiieerree,,  

rruummoorree  eedd  eenneerrggiiaa,,  ddoovvuuttee  ddaallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvee..  

  

AA  ttaallii  iimmppaattttii  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo  ppooii  qquueellllii  iinncceerrttii,,  lleeggaattii  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  

iinnddiivviidduuaattii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ((eevveennttuuaallee  ccoonnssuummoo  ddeell  ssuuoolloo  ppeerr  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurraazziioonnee,,  

eevveennttuuaallee  iinnccrreemmeennttoo  ppooccoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  rriiffiiuuttii  eedd  iinnqquuiinnaammeennttoo  lluummiinnoossoo  

pprreevvaalleenntteemmeennttee  lleeggaattii  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  iinnddoottttoo  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii..  
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66  CCaappiittoolloo  66  --  SSTTAATTOO  AATTTTUUAALLEE,,  PPRREESSSSIIOONNEE  IINNDDOOTTTTAA  EE  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE..  

NNeell  pprreesseennttee  ccaappiittoolloo  ssii  tteennddeerràà  aa  vveerriiffiiccaarree  ll’’iimmppaattttoo  ddeell  PPiiaannoo  ssuu  aallccuunnee  tteemmaattiicchhee  sseeccoonnddoo  

uunnaa  ccoommppaarraazziioonnee  ttrraa  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo  ee  ppoosstt  ooppeerraamm,,  nnoonncchhéé  ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  ssaarraannnnoo  iinnttrrooddoottttii  

aall  ffiinnee  ddii  lliimmiittaarree  eevveennttuuaallii  iinnssoorrggeennzzee  nneeggaattiivvee..  PPiiùù  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  iinnddiicchheerràà::  

  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  ddeell  ccoonntteessttoo;;  

  ggllii  eeffffeettttii  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  pprreessssiioonnee  ddeell  PPiiaannoo;;  

  ggllii  iinntteerrvveennttii  mmiirraattii  aallllaa  nneeuuttrraalliizzzzaazziioonnee//mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  iinnssoorrggeennttii..  

  

66..11  AAmmbbiieennttee  iiddrriiccoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

ddaallllee  iinnddaaggiinnii  ccoonnoosscciittiivvee  eesseegguuiittee  ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  èè  eemmeerrssoo  cchhee  nnoonn  èè  ssooggggeettttaa  aa  rriisscchhiioo  

iiddrraauulliiccoo,,  mmeennttrree  èè  ssoottttooppoossttaa  aa  vviinnccoolloo  IIddrrooggeeoollooggiiccoo,,  iinntteerreessssaattaa  ddaall  ddeefflluussssoo  lleennttoo  ddeellllee  

aaccqquuee  ssuuppeerrffiicciiaallii  pprroovveenniieennttii  ddaallll’’aarreeaa  lliibbeerraa  aa  mmoonnttee,,  iinnddoottttoo  ddaallllaa  lliieevvee  ppeennddeennzzaa  ddeellllaa  

ggiiaacciittuurraa  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa,,  cciiòò  nnoonn  pprroovvooccaa  mmooddiiffiicchhee  ddeellllaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeell  ssiittoo  ddoovvuuttoo  

aa  ffrraannee,,  ssmmoottttaammeennttii,,  eerroossiioonnii,,  ddiillaavvaammeennttii  ssuuppeerrffiicciiaallii  oo  aallttrrii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  iinnssttaabbiilliittàà..  PPeerrttaannttoo  

llaa  ggiiaacciittuurraa  ee  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ggaarraannttiissccoonnoo  aallllaa  sstteessssaa  uunn  ssooddddiissffaacceennttee  ggrraaddoo  ddii  

ssttaabbiilliittàà  llooccaallee  ee  gglloobbaallee..  

LL’’aarreeaa  nnoonn  èè  aattttuuaallmmeennttee  ssoollccaattaa  ddaa  ffoossssii  ccaammppeessttrrii  oo  ddaa  aallttrree  ooppeerree  iinn  tteerrrraa  ppeerr  iill  

ccoonnvvoogglliiaammeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  ssuuppeerrffiicciiaallii  ee  nnoonn  vvii  ssoonnoo  zzoonnee  ddoovvee  ssii  vveerriiffiiccaannoo  rriissttaaggnnii  dd’’aaccqquuaa..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

GGllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  PPiiaannoo  rriidduurrrraannnnoo,,  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  aarreeee  ppiiaanniiffiiccaattee  aa  ssttaabbiilliimmeennttii,,  llaa  

ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  sseennzzaa  iimmppoovveerriimmeennttoo  ddeellllee  ffaallddee  aaccqquuiiffeerree  

ssoottttoossttaannttii..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

IIll  PPiiaannoo  pprreevveeddee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ccaammmmiinnaammeennttii  oo  ssttrruuttttuurree  ddii  ddeeaammbbuullaazziioonnee  iinn  lleeggnnoo  

aallttaammeennttee  ddrreennaannttii,,  ttaallii  ddaa  ffaavvoorriirree  llaa  ppeerrccoollaazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  vveerrssoo  llee  ffaallddee  ssoottttoossttaannttii..  

  

66..22  SSuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  pprreesseennttaa  ddeellllee  aarreeee  ddiissoommooggeenneeee  ppeerr  ccoonnssiisstteennzzaa  ee  nnaattuurraa  ddeell  tteerrrreennoo,,  

ppootteennddoo  rriissccoonnttaarree  aarreeee  ssaabbbbiioossee,,  eedd  aarreeee  ccoonn  ssccooggllii  aaffffiioorraannttii..  IIll  ssoottttoossuuoolloo  ddeellll’’aarreeaa  ccoossìì  

ccoommee  eevviiddeennzziiaattoo  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ssttrraattiiggrraaffiiccaa  eemmeerrssaa  aa  sseegguuiittoo  ddeeii  ssoonnddaaggggii  eeffffeettttuuaattii  iinn  

uunn''aarreeaa  lliimmiittrrooffaa,,  ggllii  ssttrraattii  ssoottttoossttaannttii  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddaa  tteerrrreennii  ddii  ttiippoo  ssaabbbbiiee  ee  

lliimmii..  FFiinnoo  aallllaa  pprrooffoonnddiittàà  ddii  iinnddaaggiinnee  ppaarrii  aa  mmtt  2200  nnoonn  èè  ssttaattaa  rriinnvveennuuttaa  llaa  ffaallddaa  aaccqquuiiffeerraa..  
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PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ssttrruuttttuurree  ssttaabbiillii,,  sseeppppuurr  iinn  lleeggnnoo  oo  mmaatteerriiaallee  ""lleeggggeerroo"",,  iimmpplliiccaa  

ll''eevveennttuuaallee  ffiissssaaggggiioo  ddeellllee  ppaarrttii  ssttrruuttttuurraallii  aall  tteerrrreennoo,,  sseeppppuurree  iinn  mmaanniieerraa  ssuuppeerrffiicciiaallee,,  oo  ccoonn  

eevveennttuuaallii  ccoonnttrraappppeessii  zzaavvoorrrraattii..  TTuuttttaavviiaa  ttaallii  ssoottttoossttrruuttttuurree  nnoonn  ccoossttiittuuiirraannnnoo  ooppeerraazziioonnii  ddii  ttiippoo  

iinnvvaassiivvoo,,  ttaannttoo  mmeennoo  iirrrreevveerrssiibbiillee..    

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

PPeerr  ssooppppeerriirree  aallll''eessiiggeennzzaa  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ddeellllee  ssoottttoossttrruuttttuurree  zzaavvoorrrraattee,,  oo  aannccoorraattee  aall  tteerrrreennoo  ccoonn  

ttiirraannttii  oo  ttiirraaffoonnddii  aadd  ssttrraattoo  ssuuppeerrffiicciiaallee,,  vveerrrraannnnoo  eesseegguuiittii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ssoopprraaeelleevvaattee  ddaall  ppiiaannoo  

ddii  ccaallppeessttiioo,,  ppoonneennddoo  aadd  uunn  lliivveelllloo  iinnffeerriioorree  ggllii  eevveennttuuaallii  eelleemmeennttii  ddii  ffoonnddaazziioonnee..  TTrraammiittee  

vvaagglliiaattuurraa  ssaarraannnnoo  sseeppaarraattee  llee  ggrraannuulloommeettrriiee  ggrroossssoollaannee  ccoonn  llee  qquuaallii  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattii  

eevveennttuuaallii  vveessppaaii  ee  ccoonn  llaa  ffrraazziioonnee  ffiinnaa  ooppppoorrttuunnaammeennttee  aaddddiittiivvaattaa  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  llee  aarreeee  

vveerrddii..  

  

66..33  VVeeggeettaazziioonnee  ee  fflloorraa  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

SSuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ppeerrssiissttoonnoo  ddiivveerrssee  eesssseennzzee  ddii  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa,,  ddoovvee  aallccuunnee  aarreeee  

dduunnaallii  ssoonnoo  rriiccooppeerrttee  ddaa  cceessppuuggllii  ddii  ppiiaannttee  ttiippiicchhee  ffoorrmmaannttee  llaa  ggaarriiggaa  ccoossttiieerraa  ccoonn  ffoorrmmaazziioonnii  

cceessppuugglliioossee  ddiissccoonnttiinnuuee  cchhee  ssii  eesstteennddoonnoo  ssuu  ssuuoolloo  iinnvvoolluuttoo,,  aa  mmaattrriiccee  ggeenneerraallmmeennttee,,  rriiccccoo  

ddii  rroocccciiaa  aaffffiioorraannttee  oo  ssaabbbbiioossoo..  ÈÈ  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  aarrbbuussttii  bbaassssii  ee  ffrruuttiiccii,,  cchhee  aall  mmaassssiimmoo  

rraaggggiiuunnggoonnoo  ii  5500  ccmm..    

IIll  ccoonntteessttoo  cciirrccoossttaannttee  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  eeddiiffiiccaazziioonnii  eedd  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  ddii  rreecceennttee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  cchhee  

ccoossttiittuuiissccoonnoo  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  tteessssuuttoo  cciittttaaddiinnoo  vveerrssoo  llaa  ppaarrttee  aa  nnoorrdd  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LLaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ccoommee  ddeettttoo,,  èè  ddeessttiinnaattaa  aadd  aaccccoogglliieerree  iinnsseeddiiaammeennttii  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvii  cchhee  

aattttuuaannoo  llee  pprreevviissiioonnii  ddeell  ffuuttuurroo  ssvviilluuppppoo,,  ccoonnsseenntteennddoo  uunn  iinnaallzzaammeennttoo  ddeell  lliivveelllloo  ooccccuuppaazziioonnaallee,,  

oollttrree  aadd  uunnaa  mmaaggggiioorree  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  eessppeerriittaa  ssuu  ll''iinntteerraa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  

ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunnaa  LLiinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  ((LLCC))  aavveennttee  lluunngghheezzzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  aadd  aannddaammeennttoo  

mmiissttiilliinneeaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220011,,7766,,  hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ddeell  PPiiaannoo,,  aavveennddoo  

ccoonnssiiddeerraattoo  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  lliimmiittee  

mmaassssiimmoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  4400%%..  

LLaa  rreessttaannttee  ccoonnssiisstteennzzaa  tteerrrriittoorriiaallee  vviieennee  ttiippiizzzzaattaa  ccoommee  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa..  LLee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  

ddeennoommiinnaattee  ""SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii""  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnaa  ccoonnssiisstteennzzaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  3366%%  

ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa,,  cchhee  ccoorrrriissppoonnddee  aadd  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  nnoonn  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Suolo_involuto&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutice
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ssuuppeerriioorree  aall  2244%%..  AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  iill  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  èè  ssttaattoo  mmaanntteennuuttoo  aadd  uunn  

lliivveelllloo  iinnffeerriioorree  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  

IInnffaattttii  ,,  ddeeppuurraannddoo  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ddii  lluunngghheezzzzaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220011,,7766  llaa  ppaarrttee  ddii  ccoossttaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee,,  ssii  oottttiieennee  llaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee::  

99..  mmll  2200,,6611  ccoorrrriiddooiioo  ddii  llaanncciioo  aa  ""TTrruulllloo  ddii  mmaarree"";;  

1100..  mmll  115533,,0033  aarreeaa  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ppuubbbblliiccii  uussii  aa  ""TTrruulllloo  ddii  mmaarree""  ((ppeessccaa));;  

1111..  mmll  1155,,7733  ccoonncceessssiioonnee  aattttiivvaa  ddiittttaa  ""SSttaannii  GGiinnoo"";;  

1122..  mmll  3300,,6633  aarreeaa  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ppuubbbblliiccii  uussii  ((ppeessccaa))  --  aarrtt..  55..44;;  

1133..  mmll  2200,,0011  ccoorrrriiddooiioo  ddii  llaanncciioo  ""TToorrrree  OOvvoo"";;  

1144..  mmll  116655,,8800  aarreeaa  aarrcchheeoollooggiiccaa;;  

1155..  mmll  115533,,7799  aacccceessssii  ppuubbbblliiccii//ppoonnttiillii;;  

1166..  mmll  9977,,6644  aarreeaa  ddeessttiinnaattaa  aadd  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee..  

DDaallllaa  ssoommmmaattoorriiaa  ddeeii  ssoopprraa  cciittaattii  ddaattii,,  ssii  oottttiieennee  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  mmll  665577,,2244  ddii  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee..  

LLaa  ppoorrzziioonnee  ddii  ccoossttaa  ppiiaanniiffiiccaattaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  ffiinnoorraa  ddeettttoo,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  uuttiillee  

((ppaarrii  aa  mmll  33..554444,,5522)),,  èè  ssttaattaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccoommee  sseegguuee::  

  SSttaabbiilliimmeennttoo  BBaallnneeaarree::  mmll  775566,,6622,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell    

2211,,3355%%  <<  4400%%;;  

  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii::  mmll  556655,,5533,,  ssvviilluuppppaannddoo  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ddeell  

1155,,9966%%<<2244%%  

SSuullllee  aarreeee  dduunnaallii  vveerrrraannnnoo  aattttiivvaattii  aazziioonnii  ddii  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellll''eerroossiioonnee  ssaabbbbiioossaa  oollttrree  aadd  uunnaa  

iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  eessiisstteennttee,,  ccoossttiittuuiittee  ppeerr  lloo  ppiiùù  ddaa  eesssseennzzee  mmeeddiitteerrrraanneeee,,  

mmeennttrree  llaa  ppaarrttee  ccoonncceeddiibbiillee,,  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  ssttrruuttttuurree  lliiggnneeee  aammoovviibbiillii,,  ee  oovvee  ppoossssiibbiillee  

vveerrrraannnnoo  eeffffeettttuuaattii  ooppeerree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  ll’’iimmppiiaannttoo  ddii  eesssseennzzee  ccoonn  aappppaarraattoo  rraaddiiccaallee  

cchhee  ssii  ssvviilluuppppaa  iinn  oorriizzzzoonnttaallee..  

DDaattaa  llaa  lliimmiittaattaa  aalltteezzzzaa  pprreevviissttaa  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddaa  rreeaalliizzzzaarree,,  ssii  pprrooppoonnee  llaa  ppiiaannttuummaazziioonnee  ddii  

eesssseennzzee  vveeggeettaazziioonnaallii  aa  mmeeddiioo  ffuussttoo,,  cchhee  ccrreeeerraannnnoo  uunn  eeffffiiccaaccee  eeffffeettttoo  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  vveerrddee  

ddeeii  nnuuoovvii  vvoolluummii  ddaa  eerrggeerree..  

  

66..44  FFaauunnaa  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

EEcccceettttoo  uunn''aarreeaa  bbeenn  ddeelliimmiittaattaa  ee  ddeeffiinniittaa  ddaa  uunnaa  vveeggeettaazziioonnee  ffiittttaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  eesssseennzzee  

aarrbboorreeee  ee  cceessppuuggllii  iinntteerrsseeccaattoossii  ttrraa  ddii  lloorroo,,  ccoossttiittuueennddoo  uunn  ppiiccccoolloo  bboosscchheettttoo  ddii  mmaacccchhiiaa  

mmeeddiitteerrrraanneeaa  nneellllaa  ppaarrttee  ddeecceennttrraattaa  ddeellllaa  llooccaalliittàà  bbaallnneeaarree  ddeennoommiinnaattaa  ""TToorrrree  OOvvoo"",,    ssuu  lliittoorraallee  

nnoonn  ssii  rriissccoonnttrraannoo  aallttrree  ssiittuuaazziioonnii  iinntteerreessssaannttii  ddii  lluuoogghhii  cchhee  ppoossssaannoo  aaccccoogglliieerree  llaa  ffaauunnaa,,  ssaallvvoo  

nneellllaa  ggaarriiggaa  cchhee  ssii  rriissccoonnttrraa  ssuullllee  dduunnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa..  

LLaa  ffaauunnaa  ddii  qquueessttee  zzoonnee  èè  ccoossttiittuuiittaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddaa  uucccceellllii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  

((ppaasssseerraacceeii)),,  ppiiccccoollii  rreettttiillii  eedd  iinnsseettttii  cchhee  nnee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  aanncchhee  iill  cciibboo..  
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PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

IIll  PPiiaannoo  nnoonn  ccoonnsseennttee  aallccuunnaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarree  ssppaazzii  aannttrrooppiizzzzaattii  nneellllee  zzoonnee  iinn  ccuuii  ssoonnoo  

pprreesseennttii  eesssseennzzee  vveeggeettaazziioonnaallii,,  ssaallvvoo  iinntteerrvveennttii  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllee  sstteessssee,,  oo  ddoovvee  ppoossssiibbiillee  

iimmpplleemmeennttaarree  llee  aarreeee  vveeggeettaazziioonnaallii;;  aa  ttaall  mmoottiivvoo  llaa  ppiiccccoollaa  ffaauunnaa  pprreesseennttee  iinn  qquueessttee  zzoonnee  

vveeddrràà  iimmpplleemmeennttaattaa,,  oo  ppeerr  lloo  mmeennoo  ssaallvvaagguuaarrddaattii  ggllii  ssppaazzii  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa,,  mmiigglliioorraannddoo  llee  

ccoonnddiizziioonnii  ggeenneerraallii  ddeell  pprroopprriioo  hhaabbiittaatt..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

LLee  aarreeee  lliibbeerree  ccoommppoossttee  ddaa  dduunnee  oo  ssppaazzii  vveerrddii  ccoonn  eesssseennzzee  vveeggeettaazziioonnaallii  ttiippiicchhee  ddeellllaa  mmaacccchhiiaa  

mmeeddiitteerrrraanneeaa,,  rriimmaarrrraannnnoo  vveerrddii  ddoovvee  ssaarraannnnoo  ppoossttii  aa  ddiimmoorraa  aallttrree  eesssseennzzee  aarrbboorreeee  llaaddddoovvee  

rriicchhiieessttoo,,  aadd  ooggnnii  mmooddoo  vveerrrraannnnoo  iinnttrraapprreessee  aazziioonnii  ddii  ttuutteellaa  ddeellllee  rreellaattiivvaa  aarreeee;;  ttuuttttoo  cciiòò  

ccoonnttrriibbuuiirràà  aa  rriiccrreeaarree  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa  ppeerr  ii  ppiiccccoollii  uucccceellllii  ddii  ssttaannzzaa,,  nnoonncchhéé  pprriimmoo  

aapppprrooddoo  ppeerr  qquueellllii  mmiiggrraattoorrii..  LLaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerraa  aarreeaa  aa  vveerrddee,,  ssggoommbbrraa  ddaa  ppeerrccoorrssii  

ccaarrrraabbiillii  ee  ccoonn  ttuuttttee  llee  zzoonnee  iinntteerrccoonnnneessssee  sseennzzaa  ssoolluuzziioonnee  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà,,  ggaarraannttiissccee  ggllii  

aattttrraavveerrssaammeennttii  eedd  ii  lliibbeerrii  ssppoossttaammeennttii  ddeeggllii  aanniimmaallii  ddii  ppiiccccoollaa  ttaagglliiaa..  LL’’aallttaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddii  ttuuttttaa  

ll’’aarreeaa  ssccoonnggiiuurraa  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  rriissttaaggnnii  dd’’aaccqquuaa  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ssppaarriizziioonnee  ddii  zzaannzzaarree  eedd  

iinnsseettttii  pprroopprrii  ddeellll’’aammbbiieennttee  uummiiddoo..  

  

66..55  RReettee  eeccoollooggiiccaa  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

ppeerr  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeell  lliittoorraallee  ccoossttiieerroo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  eessiissttee  llaa  rreettee  ddii  

ppuubbbblliiccaa  ffooggnnaattuurraa,,  aallllaa  qquuaallee  vveerrrraannnnoo  aallllaacccciiaattii  ggllii  iinntteerrvveennttii  aavveennttee  uunnaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ssttaabbiillee  

ee  ppeerrmmaanneennttee..  

LLee  aaccqquuee  nneerree  ddeefflluuiissccoonnoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreettee  cciittttaaddiinnaa  ffiinnoo  aall  ddeeppuurraattoorree  ddii  MMoonnaacciizzzzoo..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LL’’iinntteerrvveennttoo,,  ppeerr  llaa  nnaattuurraa  ddeellllee  ddeessttiinnaazziioonnii  pprreevviissttee  nneell  ppiiaannoo  pprroodduurrrràà  ssccaarriicchhii  ffooggnnaarrii  ddii  

nnaattuurraa  bbiioollooggiiccaa  iinn  aaggggiiuunnttaa  aa  qquueellllii  ggiiàà  eessiisstteennttii..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

PPeerr  llee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee  ssaarràà  pprreevviissttoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  rraaccccoollttaa  ee  ccoonnvvoogglliiaammeennttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  

sseerrbbaattooii,,  ppeerr  iill  rriiuuttiilliizzzzoo,,  iinn  ssiittuu  ((ttrraammiittee  iimmppiiaannttoo  ddii  ppoommppaaggggiioo)),,  ppeerr  ll’’iirrrriiggaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  vveerrddii  

ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ttiippoo  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ee  ppeerr  llaa  ppuulliizziiaa  ddeeii  vviiaallii..  II  vvoolluummii  ddii  

aaccqquuaa  iinn  eecccceessssoo  ssaarraannnnoo  ddiissppeerrssii  nneell  ssoottttoossuuoolloo  vveerrssoo  llaa  ffaallddaa..  
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66..66  RRuummoorree  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

CCoommee  ggiiàà  ddeettttoo  aattttuuaallmmeennttee  ssii  ttrraattttaa  ddii  aarreeee  iinnuuttiilliizzzzaattee  ddoovvee  nnoonn  ssoonnoo  pprreesseennttii  ffoonnttii  ddii  rruummoorree  

ppaarrttiiccoollaarrii  ssee  nnoonn  lloo  ssccaarrssoo  ttrraaffffiiccoo  ddii  ppaassssaaggggiioo  lluunnggoo  llaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa,,  aa  nnoorrdd  ddeellllaa  ffaasscciiaa  

ccoossttiieerraa..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo,,  ddii  ppeerr  sséé,,  nnoonn  ccrreeeerràà  iinnccrreemmeennttoo  ddii  ffoonnttii  ddii  rruummoorree  ppeerr  qquuaannttoo  

rriigguuaarrddaa  ii  nnuuoovvii  iinnsseeddiiaammeennttii  bbaallnneeaarrii,,  ssee  nnoonn  qquueelllloo,,  lliimmiittaattoo  eedd  aatttteennuuaattoo,,  iinnddoottttoo  ddaa  uunnaa  

mmaaggggiioorree  cciirrccoollaazziioonnee  ddii  vveeiiccoollii  cchhee  ssii  mmuuoovveerraannnnoo  ppeerr  aacccceeddeerree  vveerrssoo  ii  lliiddii  cchhee  ssii  ffoorrmmeerraannnnoo,,  

ppeerr  eemmeerrggeerree  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellllaa  rreettee  vviiaarriiaa  aa  vveelloocciittàà  lliimmiittaattaa,,  ccoommee  ssii  vveerriiffiiccaa  nnaattuurraallmmeennttee  iinn  

qquuaalluunnqquuee  iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  qquueessttoo  ttiippoo;;  ttuuttttaavviiaa  llee  eevveennttuuaallii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  eedd  aattttiivviittàà  cchhee  

vveerrrraannnnoo  eesseerrcciittaattee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii,,  vveerrrraannnnoo  rreeggoollaarriizzzzaattee  ddaa  nnoorrmmee  llooccaallii,,  oo  

qquuaannttoo  ddeeffiinniittoo  ddaallll''OOrrddiinnaannzzaa  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  ee  llee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

AAtttteessoo  cchhee  ddaallllaa  vviiaabbiilliittàà  nnoonn  iinntteerrvveerrrraannnnoo  iinnccrreemmeennttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  ssoonnoorraa  ee  cchhee  

llee  aattttiivviittàà  ddaa  iinnsseeddiiaarree  nnoonn  pprreevveeddoonnoo  mmaacccchhiinnee  oo  aappppaarreecccchhiiaattuurree  cchhee  ssoonnoo  ffoonnttee  ddii  rruummoorree  

ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  eesscclluussiivvaammeennttee  aaggllii  eeffffeettttii  iinnddoottttii  ddaaii  nnuuoovvii  iinnsseeddiiaammeennttii  bbaallnneeaarrii  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aaccuussttiiccoo,,  ssaarràà  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  uunn  mmeettooddoo  ddii  ttiippoo  ccoommppaarraattiivvoo  ee  cciiòò  

iimmppoonnee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  lliivveelllloo  aaccuussttiiccoo  eeqquuiivvaalleennttee  ddeellllaa  zzoonnaa  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee,,  cchhee  vveerrrràà  

ddeetteerrmmiinnaattoo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ccaammppaaggnnaa  ffoonnoommeettrriiccaa  ccoonnddoottttaa  sseeccoonnddoo  pprroocceedduurree  

ssttaannddaarrddiizzzzaattee  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppaarraaggoonnaattoo  aaii  lliivveellllii  ddii  eemmiissssiioonnee  eeqquuiivvaalleennttii  ddeetteerrmmiinnaattii  

mmeeddiiaannttee  rriilliieevvii  ffoonnoommeettrriiccii  eeffffeettttuuaattii  ddooppoo  ll’’iinnsseeddiiaammeennttoo..  IInn  ttaall  mmooddoo  ggllii  iinnccrreemmeennttii  

ddeetteerrmmiinnaattii  ssaarraannnnoo  qquueellllii  iinnddoottttii  ddaall  PPiiaannoo  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonntteennuuttii  nneeii  vvaalloorrii  pprreevviissttii  

ddaallllaa  nnoorrmmaa..  

QQuuiinnddii,,  ppiiùù  iinn  ddeettttaagglliioo,,  llee  mmiissuurraazziioonnii  ffoonnoommeettrriicchhee  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinnsseeddiiaattee  ee  nneellllee  

mmeeddeessiimmee  ppoossttaazziioonnee  iinn  ccuuii  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee,,  pprriimmaa  cchhee  vveennggaa  iinnsseeddiiaattaa  ll’’aattttiivviittàà  mmeeddeessiimmaa,,  

ddeeppuurraattoo  ddeell  ccoorrrriissppoonnddeennttee  vvaalloorree  sseennzzaa  ll’’aattttiivviittàà,,  ppeerrmmeetttteerraannnnoo  ddii  ddeeffiinniirree  iill  vvaalloorree  ddii  

iimmmmiissssiioonnee  ssoonnoorraa  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinnsseeddiiaattaa  nneellll’’aammbbiieennttee  cciirrccoossttaannttee..  IIll  vvaalloorree  ddii  iimmmmiissssiioonnee  

ddeeffiinniittoo  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aaii  vvaalloorrii  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ee  cciiooèè::  5555  ddBB  ddiiuurrnnoo  

((0066..0000  ––  2222..0000))  --  4455  ddBB  nnoottttuurrnnoo  ((2222..0000  ––0066..0000))..  

  

66..77  PPaaeessaaggggiioo  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ssoonnoo  dduunnqquuee  qquueellllee  ddii  uunn’’aarreeaa  aa  ffoorrttee  vvaalleennzzaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  

ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunn  ssppoorraaddiicchhee  ccoonnttaammiinnaazziioonnii  iinn  ccuuii    ssoonnoo  bbeenn  pprreesseennttii  ii  sseeggnnii  ddii  
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uurrbbaanniizzzzaazziioonnii,,  ssoopprraattttuuttttoo  nnuuoovvee,,  cchhee  nnee  ssoottttoolliinneeaannoo  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  llaa  vvooccaazziioonnee  aadd  aarreeee  

ddeessttiinnaattee  aa  ssooddddiissffaarree  llee  nnuuoovvee  ddoommaannddee  iinnsseeddiiaattiivvee  ssiiaa  pprriivvaattee  ee  ppuubbbblliicchhee..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddii  

ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  aabbuussiivvoo  eedd  iill  mmaannccaattoo  ccoommpplleettaammeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ddeelliinneeaannoo  uunn  ppaaeessaaggggiioo  

uurrbbaannoo  ddiissggrreeggaattoo  ee  ddiissoorrggaanniizzzzaattoo..  SSeebbbbeennee  llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  iinn  qquueessttiioonnee  ssii  pprreesseennttaa  pprriivvaa  ddii  

ccoommpprroommiissssiioonnii  oo  mmaannoommiissssiioonnii  ttaallii  cchhee  ddeettuurrppaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LL''aasssseettttoo  ppiiaanniiffiiccaattoorriioo  èè  lleeggaattoo  iinn  mmaanniieerraa  iinnsscciinnddiibbiillee  aa  qquueelllloo  ddeeggllii  aallttrrii  ppiiaannii  ssoovvrraaoorrddiinnaattoo,,    

aavveennddoo  aavvuuttoo  eessttrreemmaa  aaccccoorrtteezzzzaa  nneell  pprriivviilleeggiiaarree  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  

ppaaeessaaggggiioo,,  ee  llaaddddoovvee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ccoonnsseennttiirree  uunnaa  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee,,  

ccoonnsseenntteennddoo  uunnaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  mmiinniimmiizzzzaannddoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  aannttrrooppiiccii,,  

ssaallvvoo  qquueellllii  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarrii  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  ssoosstteenniibbiillee  eedd  eeccoo--

ccoommppaattiibbiillee..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

AAbbbbiiaammoo  ggiiàà  ddeettttoo  ccoommee  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee,,  ssii  ccoonnffiigguurraa  ccoommee  uunn""  aammpplliiaammeennttoo""  nnaattuurraallee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo  eessiisstteennttee,,  ccoonnsseenntteennddoo  aattttiivviittàà  ddii  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  aattttuuaallmmeennttee  

ccoommpprroommeessssee..  

LLaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  dduurraannttee  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  lliiddii,,  

uunniittaammeennttee  aallllee  sscceellttee  ddii  ccrriitteerrii  ddii  bbiiooaarrcchhiitteettttuurraa  ppeerr  ii  vvaarrii  ssttaabbiilliimmeennttii,,  ee  iill  ggrraann  nnuummeerroo  ddii  ppiiaannttee  

ddiisssseemmiinnaattee  ssuu  ttuuttttaa  ll’’aarreeaa,,  ccoonnttrriibbuuiirraannnnoo  aa  mmiittiiggaarrnnee  ll’’iimmppaattttoo  iinnddoottttoo  ddaallllaa  nnuuoovvaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee,,  ffaacceennddoonnee  ppeerrcceeppiirree  uunn  iimmmmaaggiinnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  aallttaa  qquuaalliittàà..  VVeerrrraannnnoo  

uuttiilliizzzzaattee  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  ddii  ffoonnttee  eenneerrggeettiiccaa  rriinnnnoovvaabbiillee,,  ccoommee  iimmppiiaannttii  ffoottoovvoollttaaiiccii  ppeerr  llaa  

pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa,,  ccoonn  ggaarraannzziiaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  

ffaabbbbiissooggnnoo  ddeelllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo..  

IInnoollttrree  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ssiisstteemmii  ee  tteeccnnoollooggiiee  vvoollttee  aall  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo..  

II  vvoolluummii  ccoossttiittuueennttii  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ssaarraannnnoo  mmuunniittii  ddii  iissoollaammeennttoo  tteerrmmiiccoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  ootttteenneerree  

eelleevvaattee  ccllaassssii  ddii  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo;;  oovvee  ppoossssiibbiillee  ee  nneecceessssaarriioo  ssaarraannnnoo  iinnssttaallllaattii  iinnffiissssii  ccoonn  

ttaagglliioo  tteerrmmiiccoo  ee  vveettrrii  aa  bbaassssoo  eemmiissssiioonnii..  

SSaarraannnnoo  aallttrreessìì  iinnssttaallllaattii  ssiisstteemmii  ddii  oommbbrreeggggiiaattuurraa  ddeellllee  ppaarreettii  aall  ffiinnee  ddii  rriidduurrrree  ll’’iirrrraaggggiiaammeennttoo  nneell  

ppeerriiooddoo  eessttiivvoo  ccoonntteenneennddoo,,  ccoossìì,,  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rreeffrriiggeerraazziioonnee  ddeeggllii  aammbbiieennttii..  

  

66..88  MMoobbiilliittàà  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

SSuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ssii  aacccceeddee  ttrraammiittee  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  pprriinncciippaallee  ((LLiittoorraanneeaa  ssaalleennttiinnaa  oorriieennttaallee)),,  

cchhee  llaammbbiissccee  ll''iinntteerraa  aarreeaa;;  ttuuttttaavviiaa  eesssseennddoo  iinn  uunn  tteerrrriittoorriioo  ffoorrtteemmeennttee  uurrbbaanniizzzzaattoo,,  oollttrree  aadd  
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eesssseerree  ggiiàà  ssttaattoo  ppiiaanniiffiiccaattoo  mmeeddiiaannttee  PP..RR..GG..,,  ssuussssiissttee  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  ccoonnssoolliiddaattaa  cchhee  sseerrvvee  ll''iinntteerroo  

tteerrrriittoorriioo  ccoonn  aarrtteerriiee  ttrraassvveerrssaallii  rriissppeettttoo  llaa  lliinneeaa  ddii  ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  LLiittoorraanneeaa..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

CCoonn  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPaannoo  èè  iinneevviittaabbiillee  cchhee  llaa  nnuuoovvaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ggeenneerrii  uunn  ttrraaffffiiccoo  

aaggggiiuunnttiivvoo,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  qquuiinnddii  ddeeii  fflluussssii  vveeiiccoollaarrii  mmoollttoo  ssuuppeerriioorrii..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

LL’’iinnccrreemmeennttoo  vveeiiccoollaarree  nnoonn  ccrreeaa  aallccuunnaa  ppeennaalliizzzzaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  ccoonn  ooppppoorrttuunnaa  rriivviissiittaazziioonnee  

ddeeii  fflluussssii  vveeiiccoollaarrii  ee  ddeellll''aattttuuaallee  vviiaabbiilliittàà,,  oollttrree  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ppaarrcchheeggggii,,  ssii  ppoottrràà  

ccoonntteenneerree  ee  ccoonnttrroollllaarree  iill  ppeessoo  vveeiiccoollaarree  aaggggiiuunnttiivvoo  cchhee  vveerrrreebbbbee  aa  ccrreeaarrssii..  

  

66..99  EEmmiissssiioonnii  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

NNoonn  ccii  ssoonnoo  iinn  zzoonnaa  ffoonnttii  ddii  eemmiissssiioonnii  nnoocciivvee  ttrraattttaannddoossii  ddii  uunnaa  zzoonnaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ttuurriissttiiccoo--

rreessiiddeennzziiaallee..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

GGllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ccoommee  ggiiàà  ddeettttoo  ccrreeaannoo  ddii  ppeerr  sséé  mmooddeessttee  eemmiissssiioonnii  nnoocciivvee  aaggggiiuunnttiivvee  

rriissppeettttoo  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee..  

  

MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

LLaa  vveeggeettaazziioonnee  cchhee  ssaarràà  iimmppiiaannttaattaa  ee  llee  eenneerrggiiee  cchhee  ssaarraannnnoo  ssvviilluuppppaattee  ddaa  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii  ddii  

ccuuii  ssaarraannnnoo  ddoottaattii  ii  rriissppeettttiivvii  lliiddii  rreennddeerraannnnoo  pprraattiiccaammeennttee  nnuullllaa  llaa  pprreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  iinn  ffaassee  ddii  aattttuuaazziioonnee..  

  

66..1100  RRiiffiiuuttii  

SSiittuuaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo::  

TTrraattttaannddoossii  ddii  zzoonnaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  rreessiiddeennzziiaallee  ii  rriiffiiuuttii  ssoonnoo  ddii  ttiippoo  ddoommeessttiiccoo  ee  vveennggoonnoo  

ccoonnffeerriittii  nneeggllii  aappppoossiittii  ccaassssoonneettttii  ppeerr  ppooii  eesssseerree  pprreelleevvaattii,,  ttrraassppoorrttaattii  ee  ccoonnffeerriittii  iinn  ddiissccaarriiccaa  oo  

iimmppiiaannttii  aauuttoorriizzzzaattii  ddaall  sseerrvviizziioo  ccoommuunnaallee..  

  

PPrreessssiioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo::  

LL’’iinntteerrvveennttoo  pprroodduurrrràà  cceerrttaammeennttee  uunn  ssuurrpplluuss  ddii  rriiffiiuuttii,,  ii  qquuaallii  vveerrrraannnnoo  ddiisscciipplliinnaattii  tteemmppii  ee  mmooddii  

ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa,,  ffaavvoorreennddoo  aadd  ooggnnii  mmooddoo  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ccaassssoonneettttii  aaddaattttii  aa  

ttaallee  rraaccccoollttaa,,  cchhee  ssaarràà  eeffffeettttuuaattaa  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ddii  rriiffiiuuttii  ccoommuunnqquuee  ddii  ttiippoo  uurrbbaannoo..  
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MMiittiiggaazziioonnee  pprreevviissttaa::  

II  ccaassssoonneettttii  vveerrrraannnnoo  aallllooccaattii  iinn  aappppoossiittee  aarreeee  lloonnttaannoo  ddaaii  ccaasseeggggiiaattii,,  ppoossssiibbiillmmeennttee  iinn  ssuuoolloo  

ppuubbbblliiccoo  oo  ddeemmaanniiaallee,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  llaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ee  iill  rreellaattiivvoo  ccaarriiccoo  ddeeii  mmeezzzzii  nneell  

mmooddoo  ppiiùù  aaggeevvoollee,,  ee  rreeaalliizzzzaarree  ppoossssiibbiillmmeennttee  uunnoo  ""sscchheerrmmoo  ddeeii  ccaassssoonneettttii  mmeeddiiaannttee  

vveeggeettaazziioonnee  aauuttooccttoonnaa..  
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77  CCAAPPIITTOOLLOO  77  --  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  SSTTRRAATTEEGGIICCAA  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  

IIMMPPAATTTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

CCoommee  rriippoorrttaattoo  nneell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ssuull  PPRRCC  ddii  ccuuii  aallllaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee  ddeellll’’UUffffiicciioo  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  VVAASS  nn..2277  ddeell  1166  ffeebbbbrraaiioo  22001111  ((AAuuttoorriittàà  

AAmmbbiieennttaallee)),,  ““……  ii  ppiiaannii  ccoommuunnaallii  ddeellllee  ccoossttee  aattttuuaattiivvii  ddeell  PPRRCC  ssoonnoo  ssoottttooppoossttii  aa  vveerriiffiiccaa  ddii  

aassssooggggeettttaabbiilliittàà  aa  VVAASS  ((aarrtt..  66  ccoommmmaa  33  DD..  LLggss..  115522//22000066  ee  ssss..mmmm..ii))..””  

LLaa  nnoorrmmaa  rriicchhiiaammaattaa  pprreevveeddee  cchhee  ““llaa  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  èè  nneecceessssaarriiaa  qquuaalloorraa  ll''aauuttoorriittàà  

ccoommppeetteennttee  vvaalluuttii  cchhee  pprroodduuccaannoo  iimmppaattttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll''aammbbiieennttee,,  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  

ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  1122””..  

PPeerrttaannttoo,,  pprriimmaa  ddeellll’’aaddoozziioonnee  ddeell  PPCCCC  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  44,,  ccoommmmaa  22,,  ddeellllaa  LL..  RR  1177//22000066,,  iill  

CCoommuunnee  CCoossttiieerroo  èè  tteennuuttoo  aa  eesspplleettaarree  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1122  ddeell  DD..  LLggss..  115522//22000066,,  aall  ffiinnee  

ddii  aaccqquuiissiirree  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  vveerriiffiiccaa  cchhee  aassssooggggeettttii  oo  eesscclluuddaa  iill  PPCCCC  ddaallllaa  VVAASS..  

CCoonn  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  11229933  iinn  ddaattaa  1122//0077//22000088,,  llaa  GGiiuunnttaa  rreeggiioonnaallee  hhaa  pprreessoo  aattttoo  ddeell  PPiiaannoo  

pprreeddiissppoossttoo  ddaall  PPoolliitteeccnniiccoo  ddii  BBaarrii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  rreeggiioonnaallee  ccoommppeetteennttee  iinn  

mmaatteerriiaa,,  ee  pprreennddeennddoo  aattttoo  ddeell  rriiccoorrrreerree  ddeellllee  cciirrccoossttaannzzee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  iinntteerrvveennuuttaa  

ddiisscciipplliinnaa  nnaazziioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ttuutteellaa  aammbbiieennttaallee  ccoossttiittuuiittaa  ddaall  dd..  llggss  44//22000088  ((eennttrraattoo  iinn  vviiggoorree  

iill  1133//0022//22000088)),,  hhaa  ddiissppoossttoo  cchhee  iill  ““PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee””  ffoossssee  ssoottttooppoossttoo  aanncchhee  aallllaa  

pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ((VV..AA..SS..))..  

CCoonn  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  11339922  ddeell  2288  lluugglliioo  22000099,,  llaa  GGiiuunnttaa  rreeggiioonnaallee,,  aaii  ffiinnii  ddeellll''eessppeerriimmeennttoo  ddeellllaa  

ffaassee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  ssiiaa  aallllaa  pprroocceedduurraa  aapppprroovvaattiivvaa  pprreevviissttaa  ddaallllaa  rriicchhiiaammaattaa  

LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  ((aarrtt..  33  --  ccoommmmaa  66))  ssiiaa  aa  qquueellllaa  pprreessccrriittttaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  VVaalluuttaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ((aarrtt..  1144  ––  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..  LLggss..  44//22000088)),,  hhaa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aaddoottttaattoo  iill  

““PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee””..  

AAllllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  ssoopprraa  eessppoossttoo,,  ee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  rreeddiiggeennddoo  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  

aallllee  pprreevviissiioonnii  pprrooggrraammmmaattoorriiee  ee  ppiiaanniiffiiccaattoorriiee  ddeellll''aapppprroovvaattoo  PP..RR..CC..,,  ssii  ccoonncclluuddee  cchhee  nnoonn  

nneecceessssiittàà  ddii  nnuuoovvaa  VV..AA..SS..,,  sseebbbbeennee  ssii  aauussppiiccaa  nneellllaa  ffuuttuurraa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ssttaabbiilliimmeennttii  

llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoottttooppoorrrree  ttaallii  iinntteerrvveennttii  aa  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  IImmppaattttoo  AAmmbbiieennttaallee..  
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88  CCaappiittoolloo  88  --  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  eedd  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii  iinnddoottttee  nneellll’’aammbbiieennttee  ddaallllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  èè  nneecceessssaarriioo  aaccqquuiissiirree  lloo  ssttaattoo  aammbbiieennttaallee  aattttuuaallee  mmeeddiiaannttee  uunnaa  sseerriiee  ddii  

rriilliieevvii  ddeeii  pprriinncciippaallii  ppaarraammeettrrii  ddaa  aassssuummeerree  qquuaallee  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nneell  mmoonniittoorraaggggiioo  ffuuttuurroo..  

NNoonn  èè  ppeerròò  ffaacciillee  ccrreeaarree  uunn  ssiisstteemmaa  ppeerr  mmoonniittoorraarree  ggllii  eeffffeettttii  iinnddoottttii  ddaallllee  nnuuoovvee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii,,  mmaa  ggllii  aaccccoorrggiimmeennttii  pprreevviissttii,,  ll’’aasssseennzzaa  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  llaa  mmooddeessttaa  ddiimmeennssiioonnee  

ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  aauuttoorriizzzzaannoo  ll’’iippootteessii  ddii  vvaarriiaazziioonnii  ttaallmmeennttee  mmooddeessttee  ddaa  nnoonn  iinnggeenneerraarree  eeffffeettttii  

aapppprreezzzzaabbiillii..  TTuuttttaavviiaa  vvaallee  llaa  ppeennaa  ddii  eevviiddeennzziiaarree  aallccuunnii  bbeenneeffiiccii,,  cchhee  ssaarraannnnoo  iinnddoottttii  ddaall  PPiiaannoo,,  

qquuaallii::  uunn  uulltteerriioorree  ssvviilluuppppoo,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  pprreevviissiioonnii  ddii  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree,,  ddeell  tteessssuuttoo  uurrbbaannoo,,  

llaa  rriiggeenneerraazziioonnee  ddii  aarreeee  vveerrddii  ccoonn  iimmppiiaannttoo  ddii  ppiiaannttee,,  rriicchhiiaammoo  ppeerr  ggllii  uucccceellllii  ddii  ppiiccccoollaa  ttaagglliiaa,,  

iinntteerrcceettttaazziioonnee  ee  ddiissppeerrssiioonnee  iinn  ffaallddaa  ddeellllee  aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee  ssccoonnggiiuurraannddoonnee  ll’’iimmppoovveerriimmeennttoo  

ee  ssaallvvaagguuaarrddaannddoo  iill  tteerrrriittoorriioo  aa  vvaallllee  ddaa  aallllaaggaammeennttii  aa  sseegguuiittoo  ddii  ssccrroossccii  iinntteennssii,,  pprroodduuzziioonnee  ddii  

eenneerrggiiaa  ddaa  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii  aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aarriiaa  cciirrccoossttaannttee..  

  


