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AArrtt..  11  --  FFiinnaalliittàà  ee  ccoonntteennuuttii  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC))  

IIll  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC))  èè  lloo  ssttrruummeennttoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aarreeee  ddeell  DDeemmaanniioo  

MMaarriittttiimmoo,,  ccoonn  llee  ffiinnaalliittàà  ddii  ggaarraannttiirree  iill  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  PPRRCC  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  PPRRCC  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..  

IInn  ttaall  sseennssoo  iill  PPRRCC  ffoorrnniissccee  llee  lliinneeee  gguuiiddaa,,  iinnddiirriizzzzii  ee  ccrriitteerrii  aaii  qquuaallii  ddeevvoonnoo  ccoonnffoorrmmaarrssii  ii  PPiiaannii    

CCoommuunnaallii  ddeellllee  CCoossttee  ((PPCCCC))..  

AArrtt..  22  --  FFiinnaalliittàà  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPCCCC))  

IIll  PPCCCC  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;;  

  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  
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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  PPCCCC  

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  PPRRCC  ee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ssoovvrraa--oorrddiinnaattaa,,  

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  PPCCCC,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ddaaggllii  iinnddiirriizzzzii  

ccoonntteennuuttii  nneell  PPRRCC,,  ddeevvee  pprroocceeddeerree  aallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ffiissiiccoo––ggiiuurriiddiiccaa  ddii  ddeettttaagglliioo  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree  

ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

IIll  PPCCCC  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..  

  

AArrtt..  33  --  DDeeffiinniizziioonnii  

AAmmbbiittoo  VViinnccoollaattoo  ((AAVV))  

TTrraattttoo  ddii  ccoossttaa  llooccaalliizzzzaattoo  ssoottttooppoossttoo  aa  ssppeecciiffiiccii  vviinnccoollii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ttuutteellaa  ddii  uunn  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo..  

AArreeaa  ccoonncceeddiibbiillee  ((FFPP//22))  

TTrraattttoo  ddii  ccoossttaa  aasssseennttiibbiillee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  ggllii  uussii  ccoonnsseennttiittii..  

BBaattttiiggiiaa  --  BBaaggnnaasscciiuuggaa  ((FFPP//11))  

FFaasscciiaa  uussuuaallmmeennttee  bbaaggnnaattaa  ccoommpprreessaa  ffrraa  llaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  ee  llaa  ssppiiaaggggiiaa..  

CCaammmmiinnaammeennttii  ((CCMM))  

EElleemmeennttii  rriimmoovviibbiillii  ppooggggiiaattii  iinn  ssiittoo  ppeerr  ffiinnii  ppeeddoonnaallii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll’’oorrddiinnaattoo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  

ooffffeerrttii..  

CCoonncceessssiioonnee  SSppeecciiaallee  ((CCSS))  

AArreeaa  rriisseerrvvaattaa  aallll’’aacccceessssoo  ddeeggllii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii  oo  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  nnaattuurriissttaa..  

CCrriittiicciittàà  aammbbiieennttaallee  ((CCAA))  
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DDiivviiddeennttee  ddeemmaanniiaallee  

LLiinneeaa  aavveennttee  nnaattuurraa  ggiiuurriiddiiccaa,,  ddii  ccoonnffiinnee  ttrraa  ii  bbeennii  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ee  ii  bbeennii  ddii  pprroopprriieettàà  

pprriivvaattaa..  

FFaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  oorrttooggoonnaallii  ee  ppaarraalllleellee  ((FFOO,,  FFPP//11  ee  FFPP//33))  

AArreeaa  ddii  ssppiiaaggggiiaa  rriisseerrvvaattaa  aall  lliibbeerroo  ttrraannssiittoo..  

FFrroonnttee  MMaarree  ((FFMM))  

LLuunngghheezzzzaa  ((lliinneeaa  rreettttaa  oo  ssppeezzzzaattaa)),,  mmiissuurraattaa  iinn  mmeettrrii,,  llaattoo  mmaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  

LLiinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  ((LLCC))  

LLuunngghheezzzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellllaa  ccoossttaa  ccoommuunnaallee,,  mmiissttiilliinneeaa  cchhee  sseegguuee  iill  ssuuoo  rreeaallee  aannddaammeennttoo;;  

LLiinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee  ((LLUU))  

LLuunngghheezzzzaa  mmiissttiilliinneeaa  ddeellllaa  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  aall  nneettttoo  ddeellllaa  ppoorrzziioonnee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  ee  nnoonn  

ffrruuiibbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ddii  qquueellllaa  ppoorrttuuaallee  ee  ddii  qquueellllaa  rriivveenniieennttee  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ddiivviieettii  

aassssoolluuttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  

MMaannuuffaattttoo  

OOggnnii  ssttrruuttttuurraa  ddeessttiinnaattaa  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  ssppiiaaggggiiaa..  

MMaarree  tteerrrriittoorriiaallee  

SSppeecccchhiioo  aaccqquueeoo  aannttiissttaannttee  llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  cchhee  ssii  eesstteennddee  vveerrssoo  iill  mmaarree  ffiinnoo  aa  1122  mmiigglliiaa  mmaarriinnee  

((11  mmiigglliioo  nnaauuttiiccoo  ==  11885511  mmll))..  

PPaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà  ((PPCC))  

RRaappppoorrttoo  ttrraa  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  ““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa””  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ffrroonnttee  mmaarree  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  iinn  

ccoonncceessssiioonnee  ee  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  ““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee””  ((nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  4400%%  ppeerr  ggllii  SSttaabbiilliimmeennttii  

BBaallnneeaarrii  ee  aall  2244%%  ppeerr  llee  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii));;  

NNuummeerroo  tteeoorriiccoo  ddii  uutteennzzaa  ((NNUU))  

IIll  nnuummeerroo  tteeoorriiccoo  ddii  uutteennzzaa  èè  ddaattoo  ddaall  rraappppoorrttoo  ttrraa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeelllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo  bbaallnneeaarree,,  eesscclluussii  

ggllii  ssppaazzii  ddeessttiinnaattii  aa  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ((sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo  ––  ssaanniittaarrii,,  ddooccccee,,  cchhiioosscchhii  ––  bbaarr)),,  aa  ccaammmmiinnaammeennttii  

ccooppeerrttii  ee  ssttrruuttttuurree  oommbbrreeggggiiaannttii,,  ee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  uutteennzzaa  ccoommppuuttaattaa  ppaarrii  aa  33  

mmqq..  

PPeeddaannee  aa  tteerrrraa  

SSttrruuttttuurree  ddii  ppaavviimmeennttaazziioonnee  iinn  lleeggnnoo  aammoovviibbiillii  ppooggggiiaattee,,  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ssuu  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  

rroocccciioossaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  ee  ssoollaarriiuumm..  

PPoonnttiillii  

SSttrruuttttuurree  ddeessttiinnaattee  aallll’’aattttrraaccccoo  ddii  ppiiccccoollee  iimmbbaarrccaazziioonnii..  
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PPrrooffoonnddiittàà  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  ((PPSS))  

DDiissttaannzzaa  mmeeddiiaa  ttrraa  iill  lliimmiittee  iinntteerrnnoo  ddeell  bbaaggnnaasscciiuuggaa  eedd  iill  lliimmiittee  eesstteerrnnoo  ddeellll’’aarreenniillee..  

SSeennssiibbiilliittàà  AAmmbbiieennttaallee  ((SSAA))  

SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ((SSLL))  

AArreeee  ddeessttiinnaattee  aallllaa  ssoossttaa  ee  aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee  lliibbeerraa..  

SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  

SSppiiaaggggiiaa  aadd  iinnggrreessssoo  lliibbeerroo  ddoottaattaa  ddii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  aa  ppaaggaammeennttoo..  PPeerr  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  ccoonn  sseerrvviizzii  

ddeevvee  iinntteennddeerrssii  ll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  aall  ssooggggeettttoo  cchhee  eerrooggaa  ii  sseerrvviizzii  lleeggaattii  

aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  aallllaa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  aallmmeennoo  iill  5500%%  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoonncceessssaa  ee  ddeell  rreellaattiivvoo  ffrroonnttee  ––  

mmaarree  rreessttiinnoo  lliibbeerrii  ddaa  ooggnnii  aattttrreezzzzaattuurraa  ddeell  ggeessttoorree..  

SSttaabbiilliimmeennttoo  BBaallnneeaarree  ((SSBB))  

SSppiiaaggggiiaa  ee  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ssuuii  qquuaallii  vviieennee  eesspplleettaattaa  uunn’’aattttiivviittàà  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ttuurriissttiiccoo--pprroodduuttttiivvee..  

SSttrruuttttuurraa  PPrreeccaarriiaa  

QQuuaallssiiaassii  mmaannuuffaattttoo  ddii  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee,,  aanncchhee  ssee  llaasscciiaattoo  iinn  ssiittoo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  mmaaggggiioorree  ddeellllaa  

ssttaaggiioonnee  eessttiivvaa,,  ootttteenniibbiillee  ccoonn  iill  sseemmpplliiccee  aasssseemmbbllaaggggiioo  ddii  eelleemmeennttii  ccoommppoonniibbiillii,,  iinntteeggrraallmmeennttee  

rreeccuuppeerraabbiillii,,  sseennzzaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  cceemmeennttaannttii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree..  

SSttrruuttttuurraa  SSttaabbiillee  

OOppeerree  ccoommuunnqquuee  rreeaalliizzzzaattee  ((mmuurraattuurraa,,  ccoonngglloommeerraattoo  cceemmeennttiizziioo,,  ffeerrrroo,,  lleeggnnoo,,  eecccc..))  ssuu  

ffoonnddaazziioonnee  oo  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  rriissuullttaarree  ssttaabbiillmmeennttee  iinnffiissssee  aall  ssuuoolloo..  

SSeerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  

SSeerrvviizzii  oobbbblliiggaattoorrii  ddaa  ggaarraannttiirree  aaggllii  uutteennttii,,  qquuaallii  iill  cchhiioossccoo––bbaarr,,  llaa  ddiirreezziioonnee,,  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo––  ssaanniittaarrii,,  

llee  ddooccccee,,  iill  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo..  

SSttrruuttttuurraa  oommbbrreeggggiiaannttee  

QQuuaallssiiaassii  ssttrruuttttuurraa,,  ddii  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee,,  ddeessttiinnaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  aall  rriippaarroo  ddaallll’’iirrrraaggggiiaammeennttoo  ssoollaarree..  

UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiiccaa  ((UUFF))  

LL’’UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiiccaa  iinnddiivviidduuaa  uunn  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  iinn  ccuuii  iill  ttrraassppoorrttoo  ssoolliiddoo,,  ddoovvuuttoo  aall  mmoottoo  oonnddoossoo  ee  

aallllee  ccoorrrreennttii  lliittoorraanneeee,,  èè  ccoonnffiinnaattoo..  IInn  ggeenneerree,,  ll’’uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  èè  ddeelliimmiittaattaa  ddaa  pprroommoonnttoorrii  llee  ccuuii  

ccoonnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’iinnggrreessssoo  ee//oo  ll’’uusscciittaa  ddii  sseeddiimmeennttii  ddaall  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa..  LLee  uunniittàà  ee  llee  

ssuubb--uunniittàà  ssoonnoo  ddeelliimmiittaattee  ddaall  PPRRCC..  
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AArrtt..  44  --  RRiiccooggnniizziioonnee  ffiissiiccoo--ggiiuurriiddiiccaa  ddeell  DDeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  

II  ccoommuunnii  ooppeerraannoo  uunnaa  rriiccooggnniizziioonnee  ffiissiiccoo––ggiiuurriiddiiccaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo  ddii  pprroopprriiaa  ccoommppeetteennzzaa,,  

aattttrraavveerrssoo::  

11..  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  lluunnggoo  ttuuttttaa  llaa  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  ddeeii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ee  ddii  sseennssiibbiilliittàà  

aammbbiieennttaallee  ddeeffiinniittii  nneell  PPRRCC;;  

22..  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ssoottttrraattttee  aallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ccoommuunnaallee,,  ccoommpprreennddeennttii::  

22..11..  aarreeee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ee  zzoonnee  ddeell  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee  eesspprreessssaammeennttee  ddiicchhiiaarraattee  ddii  

iinntteerreessssee  nnaazziioonnaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo  ee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  

mmaarriittttiimmaa,,  iiddeennttiiffiiccaattee  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddaallllee  iinntteessee  SSttaattoo//RReeggiioonnee;;  

22..22..  ppoorrttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ddiiffeessaa  mmiilliittaarree  ee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo  ((ccllaassssiiffiiccaattii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  II  aaii  

sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  2288  ggeennnnaaiioo  11999944,,  nn..  8844));;  

22..33..  ppoorrttii  ddii  rriilleevvaannzzaa  eeccoonnoommiiccaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  nnaazziioonnaallee  ((ccllaassssiiffiiccaattii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  IIII  ccllaassssee  II  ee  

IIII,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  2288  ggeennnnaaiioo  11999944,,  nn..  8844))  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ii  ppoorrttii  sseeddee  ddii  AAuuttoorriittàà  ppoorrttuuaallii  

ee  rreellaattiivvee  cciirrccoossccrriizziioonnii  tteerrrriittoorriiaallii;;  

33..  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeellllee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo  iinn  ccuuii  èè  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo,,  iill  

rriinnnnoovvoo  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  pprreeeessiisstteennttii  ((aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1166  ––  ccoommmmaa  11--  ddeellllaa  

LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//22000066)),,  qquuaallii::    

33..11..  llaammee;;  

33..22..  ffooccii  ddii  ffiiuummee  oo  ddii  ttoorrrreennttii  oo  ddii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa,,  ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattii;;  

33..33..  ccaannaallii  aalllluuvviioonnaallii;;  

33..44..  aarreeee  aa  rriisscchhiioo  ddii  eerroossiioonnee  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffaalleessiiee;;  

33..55..  aarreeee  aarrcchheeoollooggiicchhee  ee  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddii  bbeennii  ssttoorriiccii  ee  aammbbiieennttaallii..  

LL’’aammppiieezzzzaa  ddeellllee  ffaassccee  èè  ddeeffiinniittaa  ccoonn  mmaaggggiioorr  ddeettttaagglliioo  ddii  aannaalliissii  ddaaggllii  sstteessssii  CCoommuunnii  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPCCCC..  IInn  aasssseennzzaa  ddii  ssttuuddii  ssppeecciiffiiccii  aapppprrooffoonnddiittii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  

qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneellllee  lleeggggii  vviiggeennttii..  

PPeerr  llaammee,,  ffooccii  ddii  ffiiuummii,,  ccaannaallii  ee  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa,,  ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattii,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ssttuuddii  ddii  ddeettttaagglliioo  

eellaabboorraattii  nneeii  tteerrmmiinnii  pprreeddeettttii,,  iill  PPRRCC  pprreessccrriivvee  iinn  mmaanniieerraa  ccaauutteellaattiivvaa  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo  ddii  115500  mm;;  

  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  aa  rriisscchhiioo,,  ccoossìì  ddeeffiinniittee,,  sseeccoonnddoo  llee  ccllaassssiiffiiccaazziioonnii  ooppeerraattee  ddaall  

PPiiaannoo  ddii  AAsssseettttoo  IIddrrooggeeoollooggiiccoo..  IInn  ttaallee  aarreeee  iill  ccuuii  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnee,,  iill  rriinnnnoovvoo  ee  

llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddii  qquueellllee  pprreeeessiisstteennttii  èè  ccoonnddiizziioonnaattoo  aall  pprreevveennttiivvoo  nnuullllaa  oossttaa  ddeellllaa  ccoommppeetteennttee  

AAuuttoorriittàà  ddii  BBaacciinnoo;;  

  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  nnaattuurraallii  pprrootteettttee  ee  ddeellllee  aarreeee  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoollii  tteerrrriittoorriiaallii;;  
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  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  ““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommpplleessssiivvaa  ccoommuunnaallee””  ee  ddeellllaa  

lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  ““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee””;;  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  rriissppeettttoo  aallllaa  pprreecceeddeennttee,,  èè  aall  nneettttoo  ddeellllaa  

ppoorrzziioonnee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  ee  nnoonn  ffrruuiibbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee  ((ffaalleessiiee,,  aarreeee  ooggggeettttoo  

ddeeii  ddiivviieettii  ddii  bbaallnneeaazziioonnee  ppeerr  ffoorrmmee  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo  aacccceerrttaattoo,,  ccoommpprreessii  qquueellllii  pprreessccrriittttii  

ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee  nneell  ssuuoo  rraappppoorrttoo  aannnnuuaallee  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  

bbaallnneeaazziioonnee)),,  ddii  qquueellllaa  ppoorrttuuaallee  ee  ddii  qquueellllaa  rriivveenniieennttee  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ddiivviieettii  aassssoolluuttii  ddii  

ccoonncceessssiioonnee  ((aarrtt..  1166  ––ccoommmmaa  11--  ddeellllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//22000066;;  

  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  aattttuuaallii  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  lluunngghheezzzzee  ddeellllee  ““lliinneeee  ddii  ccoossttaa  iinn  

ccoonncceessssiioonnee””,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  ppeerr  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ee  SSppiiaaggggee  lliibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii,,  ee  llaa  

lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee””;;  

  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  ggiiàà  aaffffiiddaattee  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee,,  ppeerr  

cciiaassccuunnaa  ddii  eessssee,,  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  ddeeii  rreellaattiivvii  ddaattii  ddii  uubbiiccaazziioonnee,,  ddii  

ssuuppeerrffiicciiee  ooccccuuppaattaa,,  nnoonncchhéé  ddii  lluunngghheezzzzaa  ddeell  FFrroonnttee  MMaarree  ((FFMM));;  

  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee,,  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ffiissssee  ee  ddeellllee  rreecciinnzziioonnii  eessiisstteennttii,,  

ccoonn  ssppeecciiffiiccoo  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquueellllee  aabbuussiivvee;;    

  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  iinn  ccoonnsseeggnnaa,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3344  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  NNaavviiggaazziioonnee,,  

nneell  tteessttoo  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallll’’aarrtt..  11  ––  ccoommmmaa  4400  ––  ddeellllaa  LLeeggggee  330088//22000044  ((aarreeee  rriisseerrvvaattee  aallllee  ffoorrzzee  

ddeellll’’oorrddiinnee,,  aaii  ccoorrppii  mmiilliittaarrii,,  nnoonncchhéé  aadd  aallttrree  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  tteerrrriittoorriiaallii));;  

  ll’’aannaalliissii  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  aacccceessssoo  ee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  eessiisstteennttii  ee//oo  pprreevviissttii  ddaaggllii  ssttrruummeennttii  

uurrbbaanniissttiiccii;;    

  ll’’aannaalliissii  ddeellll’’aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  ddii  mmoobbiilliittàà,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquueelllloo  eeccooccoommppaattiibbiillee  

((ppeeddoonnaallee  ee  cciiccllaabbiillee));;  

  ll’’aannaalliissii  ddeeii  ssiisstteemmii  ssttrruuttttuurraannttii  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo,,  aarrttiiccoollaattii  nneeii  ssoottttoossiisstteemmii::  ((aa))ddeellll’’aasssseettttoo  

ggeeoollooggiiccoo,,  ggeeoommoorrffoollooggiiccoo  ee  iiddrrooggeeoollooggiiccoo;;  ((bb))  ddeellllaa  ccooppeerrttuurraa  bboottaanniiccoo  ––  vveeggeettaazziioonnaallee,,  

ccoollttuurraallee  ee  pprreesseennzzaa  ffaauunniissttiiccaa;;  ((cc))  ddeellllaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ssttoorriiccaa  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

iinnsseeddiiaattiivvaa;;  

  ll’’aannaalliissii  ddeeii  ssiisstteemmii  ddeeii  vviinnccoollii  ccoonn  ssppeecciiffiiccaa  ppeerriimmeettrraazziioonnee  ddeeggllii  aammbbiittii  ttuutteellaattii,,  oo  ddaa  

ssoottttooppoorrrree  aa  mmoonniittoorraaggggiioo..  

  

AArrtt..  55  --  ZZoonniizzzzaazziioonnee  ddeell  DDeemmaanniioo  

IIll  PPCCCC,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  aannaalliissii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  44,,  iinnddiivviidduuaa  nneellll''aammbbiittoo  ddeell  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo  

ccoossttiieerroo  ee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  cciiaassccuunnaa  ttiippoollooggiiaa  ccoossttiieerraa  aappppaarrtteenneennttee  aaii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  

aallll’’eerroossiioonnee  ee  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee::  



Piano comunale delle coste  
Torricel la (TA) 

 

Egidio CAPUTO architetto - via Rosario, 8  – 74020 - Torricella (TA) - tel 099.9573781 – fax 099.9573781 - Cell. : 339.6663799 - e-mail: egidio.caputo@gmail.com, arketipo8@gmail.com, 

egidio.caputo@archiworldpec.it 

 

Mariangela CHIEGO ingegnere - via Tornito, 4  – 74020 - Maruggio (TA) - tel 099.676680 – fax 099.676680 - Cell. : 349.8787467 - e-mail: mariangelachiego@libero.it, mariangela.chiego@ingpec.eu 

 

 

 

 

 

11..  aarreeee  eesscclluussee  ddaallllaa  ccoommppeetteennzzaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  rreeggiioonnaallee//ccoommuunnaallee;;  

22..  aarreeee  ccoonn  ddiivviieettoo  aassssoolluuttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  

33..  aarreeee  ddii  iinntteerreessssee  ttuurriissttiiccoo  rriiccrreeaattiivvoo,,  ddeetteerrmmiinnaattee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallll’’aarrtt..  1144  ––  ccoommmmaa  55,,  66  ee  77  ––  

ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..  1177  ddeell  1100  aapprriillee  22001155::  

33..11..  ÈÈ  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  nneellllee  sseegguueennttii  aarreeee  ee  rreellaattiivvee  ffaassccee  ddii  

rriissppeettttoo::  

  llaammee;;  

  ffooccii  ddii  ffiiuummee  oo  ddii  ttoorrrreenn33  oo  ddii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa,,  ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattii;;  

  ccaannaallii  aalllluuvviioonnaallii;;  

  aa  rriisscchhiioo  ddii  eerroossiioonnee  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffaalleessiiee;;  

  aarrcchheeoollooggiicchhee  ee  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddii  bbeennii  ssttoorriiccii  ee  aammbbiieennttaallii;;  

  aarreeee  ddii  ccoorrddoonnii  dduunnaallii  ee  ddii  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa..  

NNeellllee  aarreeee  ccllaassssiiffiiccaattee  ssiittii  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ((SSIICC))  ee  zzoonnee  ddii  pprrootteezziioonnee  ssppeecciiaallee  ((ZZPPSS))  oo  

ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattee  pprrootteettttee,,  iill  rriillaasscciioo  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  ee  

ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreevveennttiivvaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffaavvoorreevvoollee  dd’’iinncciiddeennzzaa  aammbbiieennttaallee..  

IInn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  44,,  lleetttt..  cc))  ee  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  pprreeggiiuuddiizziioo  aallll’’uussoo  ppuubbbblliiccoo,,  èè  

vviieettaattaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii  ssuull  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo..  LLee  rreecciinnzziioonnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattee  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  rriimmoossssee  aa  ccuurraa  ee  ssppeessee  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo..  IIll  mmaannccaattoo  aaddeemmppiimmeennttoo  èè  mmoottiivvoo  ddii  

eesseeccuuzziioonnee  ddii  uuffffiicciioo  ee  ddii  ddeeccaaddeennzzaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  IInn  ffaassee  ddii  pprriimmaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  

pprreesseennttee  lleeggggee,,  llee  rreecciinnzziioonnii  aauuttoorriizzzzaattee  ppoossssoonnoo  ppeerrmmaanneerree,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccaannoo  

iimmppeeddiimmeennttoo  aallll’’aacccceessssoo  aallll’’aarreenniillee,,  ppeerr  iill  rriissppeettttoo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  1111,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  ee));;  llee  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  rreeaalliizzzzaattee  ddaaii  CCoommuunnii  aa  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ddeevvoonnoo,,  ccoommuunnqquuee,,  

ccoonnsseennttiirree  iill  lliibbeerroo  aacccceessssoo  aalllloo  sstteessssoo  aa  iinntteerrvvaallllii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  mmeettrrii  115500..  

AAlllloo  ssccooppoo  ddii  ggaarraannttiirree  iill  ccoorrrreettttoo  uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  mmaarriittttiimmee  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  ttuurriissttiiccoo--

rriiccrreeaattiivvee,,  uunnaa  qquuoottaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  6600  ppeerr  cceennttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmoo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  

ccoommuunnee  ccoossttiieerroo  èè  rriisseerrvvaattaa  aa  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ee  aallllaa  lliibbeerraa  bbaallnneeaazziioonnee..  

IIll  vvaalloorree  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa,,  

eedd  èè  ccaallccoollaattoo::  

  aall  nneettttoo  ddeellllaa  ppoorrzziioonnee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  ee  nnoonn  ffrruuiibbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ddii  qquueellllaa  

ppoorrttuuaallee  ee  ddii  qquueellllaa  rriivveenniieennttee  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  lliimmiittii  ee  ddiivviieettii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  33..11..  

PPoossssoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  ssttrruuttttuurree  ccllaassssiiffiiccaattee  ""ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  ccoonn  sseerrvviizzii""  nneellllaa  mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  

aall  4400  ppeerr  cceennttoo  ddeellllaa  zzoonnaa  ddeessttiinnaattaa  aa  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ee  aallllaa  lliibbeerraa  bbaallnneeaazziioonnee  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  PPeerr  

ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  ccoonn  sseerrvviizzii  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  ll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  aall  ssooggggeettttoo  
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cchhee  eerrooggaa  sseerrvviizzii  lleeggaattii  aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ccoonn  llaa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  aallmmeennoo  iill  5500  ppeerr  cceennttoo  ddeellllaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ccoonncceessssaa  ee  ddeell  rreellaattiivvoo  ffrroonnttee  mmaarree  rreessttiinnoo  lliibbeerrii  ddaa  ooggnnii  aattttrreezzzzaattuurraa  ddeell  ggeessttoorree..  

II  PPCCCC,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ddeell  PPRRCC  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  33  ee  llee  ddiirreettttiivvee  ee  

nnoorrmmee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  11,,  22,,  33,,  55,,  66  ee  1100  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  iinnddiivviidduuaannoo  nneellllaa  

qquuoottaa  ccoonncceeddiibbiillee  ll’’iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  oo  ppaarrttee  ddii  eessssaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  5500  ppeerr  cceennttoo  ddeellllee  aarreeee  

ddeemmaanniiaallii  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ccoonnffeerrmmaannddoonnee  llaa  ttiittoollaarriittàà,,  ffaattttee  ssaallvvee  llee  cciirrccoossttaannzzee  ddii  rreevvooccaa  ee  

ddeeccaaddeennzzaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1122  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..  1177  ddeell  1100  aapprriillee  22001155..  IIll  PPiiaannoo,,  aanncchhee  iinn  

ddeerrooggaa  aaii  lliimmiittii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  55  ddeellll''aarrtt  1144  ddeellllaa  ssuu  rriicchhiiaammaattaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee,,  iinnddiivviidduuaa  

aappppoossiittee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallllaa  vvaarriiaazziioonnee  oo  ttrraassllaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  ccoonncceessssoorrii  iinn  ccoonnttrraassttoo  

ccoonn  iill  PPCCCC..  

NNeeggllii  aammbbiittii  ddeemmaanniiaallii  ddii  ppiiùù  ffaacciillee  aacccceessssoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  nneeii  cceennttrrii  aabbiittaattii  oo  aa  rriiddoossssoo  ddii  eessssii,,  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiivviidduuaattii  nneeii  PPCCCC  uunnaa  oo  ppiiùù  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallllaa  ppuubbbblliiccaa  ffrruuiizziioonnee..  

LLaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllee  aarreeee  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ppuuòò  eesssseerree  aasssseennttiittaa  aa  mmeezzzzoo  ""ccoonnsseeggnnaa""  aa  ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo,,  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  3344  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  4400,,  

ddeellllaa  lleeggggee  1155  ddiicceemmbbrree  22000044,,  nn..  330088..  

PPeerr  ""ffaacciillee  rriimmoozziioonnee""  vvaa  iinntteessoo,,  aa  iinntteeggrraazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  cciirrccoollaarree  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeeii  

ttrraassppoorrttii  ee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  2244  mmaaggggiioo  22000011,,  nn  112200,,  ll’’aasssseemmbbllaaggggiioo  ddii  eelleemmeennttii  ccoommppoonniibbiillii,,  

iinntteeggrraallmmeennttee  rreeccuuppeerraabbiillii,,  sseennzzaa  uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  cceemmeennttaannttii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  ee  sseennzzaa  llaavvoorrii  

ddii  ssccaavvoo  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ttrraassppoorrttaabbiillee  sseennzzaa  ccoommpprroommeetttteerree  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeell  

rriiuussoo..  

LLee  vvaalluuttaazziioonnii  ee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  PPCCCC  ddeevvoonnoo  rriigguuaarrddaarree  aanncchhee  iill  ssiisstteemmaa  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  

ppuubbbblliicchhee  ffiinnaalliizzzzaattoo  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccoo  --  bbaallnneeaarree,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

rriiffeerriimmeennttoo::  

11..  aaii  ppeerrccoorrssii,,  ddiissttiinnttii  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ddii  uuttiilliizzzzoo,,  ppeeddoonnaallii  ee  cciiccllaabbiillii,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  uunnaa  mmoobbiilliittàà  

eeccoo--ccoommppaattiibbiillee;;  

22..  aaggllii  aacccceessssii  aall  mmaarree;;  

33..  aaii  ppaarrcchheeggggii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  PPCCCC  iinnddiivviidduuaa  ii  ppeerrccoorrssii  ddii  aacccceessssoo  ppeeddoonnaallii  aall  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ccoonn  ffiinnaalliittàà  

ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvee,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ffrruuiibbiilliittàà  ppuubbbblliiccaa,,  ccoonn  uunnaa  rriiccoorrrreennzzaa  ddii  uunn  ppaassssoo  

aa  mmaarree  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  115500  mmeettrrii,,  ssaallvvoo  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  ee  aammbbiieennttaallii..  

TTaallii  ppeerrccoorrssii,,  aappppoossiittaammeennttee  ssiisstteemmaattii  ee  mmaanntteennuuttii  iinn  eeffffiicciieennzzaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  lliibbeerrii  ddaa  qquuaallssiiaassii  

iimmppeeddiimmeennttoo  cchhee  lliimmiittii  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  aanncchhee  aaii  ssooggggeettttii  ccoonn  lliimmiittaattee  oo  iimmppeeddiittee  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiee..  
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AArrtt..  55..11  --  AArreeee  eesscclluussee  

CCoommpprreennddoonnoo  ttuuttttee  qquueellllee  aarreeee  eesscclluussee  ddaallllaa  ccoommppeetteennzzaa  rreeggiioonnaallee  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::  

aa..  llee  aarreeee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ee  llee  zzoonnee  ddeell  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee  eesspprreessssaammeennttee  ddiicchhiiaarraattee  ddii    

iinntteerreessssee  nnaazziioonnaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  iinntteerreessssii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo  ee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellllaa  

nnaavviiggaazziioonnee  mmaarriittttiimmaa,,  iiddeennttiiffiiccaattee  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ee  ddaallllee  iinntteessee  ttrraa  SSttaattoo  ee  

RReeggiioonnee;;  

bb..  ii  ppoorrttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ddiiffeessaa  mmiilliittaarree  ee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo  ((ccllaassssiiffiiccaattii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  II  aaii  

sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  2288  ggeennnnaaiioo  11999944,,  nn..  8844));;    

cc..  ii  ppoorrttii  ddii  rriilleevvaannzzaa  eeccoonnoommiiccaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  nnaazziioonnaallee  ((ccllaassssiiffiiccaattii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  IIII,,  ccllaassssee  II  

ee  IIII,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  2288  ggeennnnaaiioo  11999944,,  nn..  8844)),,  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ii  ppoorrttii  sseeddee  ddii  AAuuttoorriittàà  

ppoorrttuuaallii  ee  llee  rreellaattiivvee  cciirrccoossccrriizziioonnii  tteerrrriittoorriiaallii..  

  

AArrtt..  55..22  --  AArreeee  ccoonn  ddiivviieettoo  aassssoolluuttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  

CCoommpprreennddoonnoo  ttuuttttee  qquueellllee  aarreeee  cchhee,,  ppeerr  llaa  lloorroo  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  oo  nneecceessssiittàà  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  aassssoolluuttaammeennttee  ooggggeettttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..  

AAii  sseennssii  ddeell  PPRRCC  ee  ddeellll’’aarrtt..  1144  ––  ccoommmmaa  11  ––  ddeellllaa  LL..RR..  1177//22001155,,  ssoonnoo  ccoossìì  iiddeennttiiffiiccaattee::  

  llaammee;;  

  ffooccii  ddii  ffiiuummee  oo  ddii  ttoorrrreenn33  oo  ddii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa,,  ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattii;;  

  ccaannaallii  aalllluuvviioonnaallii;;  

  aa  rriisscchhiioo  ddii  eerroossiioonnee  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffaalleessiiee;;  

  aarrcchheeoollooggiicchhee  ee  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddii  bbeennii  ssttoorriiccii  ee  aammbbiieennttaallii;;  

  aarreeee  ddii  ccoorrddoonnii  dduunnaallii  ee  ddii  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa..  

IInnoollttrree,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ii  ttrraattttii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ccoonn  pprrooffoonnddiittàà  iinnffeerriioorree  aa  

1155,,0000  mm,,  ddaa  ddeessttiinnaarrssii  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa..  

IInn  ddeerrooggaa  aallllaa  pprreessccrriizziioonnee  ddii  ccuuii  aall  ppeerriiooddoo  pprreecceeddeennttee,,  iill  PPCCCC  ppuuòò  pprreevveeddeerree  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  

rreellaattiivvoo  ppaarraammeettrroo  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  mmoorrffoollooggiiee  ccoossttiieerree  rriiffeerriibbiillii  aallllaa  uubbiiccaazziioonnee,,  

aallll’’aacccceessssiibbiilliittàà  nnoonncchhéé  aallllaa  ttiippoollooggiiaa..  

  

AArrtt..  55..33  --  AArreeee  ddii  iinntteerreessssee  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo  

CCoommpprreennddoonnoo  ttuuttttee  qquueellllee  aarreeee  ppeerr  ffiinnaalliittàà  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvee,,  ddeessttiinnaattee  aa::  

11..  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB));;  

22..  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  
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33..  SSppiiaaggggee  lliibbeerree  ((SSLL))..  

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  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree..  

LLee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  ddeennoommiinnaattee  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnaa  ccoonnssiisstteennzzaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  4400%%  ddeellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa,,  cchhee  ccoorrrriissppoonnddee  aa  uunn  ppaarraammeettrroo  ddii  

ccoonncceeddiibbiilliittàà  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  2244%%..  

LLaa  qquuoottaa  ddii  ccoossttaa  ppiiaanniiffiiccaattaa  ccoommee  ddii  iinntteerreessssee  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo  ddaa  ddeessttiinnaarrssii  aa  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  oo  

SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ccoonn  SSeerrvviizzii  ddeevvee  eesssseerree  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  llooccaalliizzzzaattaa  ee  ddiissttrriibbuuiittaa  iinn  mmaanniieerraa  ttaallee  ddaa  

rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  oo  ppiiùù  ssoolluuzziioonnii  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  ttrraa  ii  vvaarrii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  aaffffiiddaabbiillii  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  

ggaarraannttiirree  aallllaa  lliibbeerraa  uutteennzzaa  llaa  ccoommooddaa  ee  ppaarriittaarriiaa  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  ddii  ppaarrii  pprreeggiioo  ee  

bbeelllleezzzzaa..  

IInnoollttrree,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii,,  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ee  ddeeggllii  

SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ddeevvee  ccoommuunnqquuee  aavvvveenniirree  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii  ddii  mmaassssiimmaa::  

aa..  cchhee  eessiissttaannoo,,  oo  ssiiaannoo  rreeaalliizzzzaabbiillii,,  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  

ccoommuunnaallee,,  oo  ssiiaannoo  aaccqquuiissiibbiillii  aallll’’uussoo  ppuubbbblliiccoo  iinn  qquuaannttoo  ddii  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa,,  aacccceessssii  

ppuubbbblliiccii  aallllaa  ssppiiaaggggiiaa,,  aaddeegguuaattee  aarreeee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  ee  rreettii  tteeccnnoollooggiicchhee  ppuubbbblliicchhee;;  

bb..  cchhee  eessiissttaa  ggiiàà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  mmoorrffoollooggiiccaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  oovvvveerroo  ssiiaannoo  rreeaalliizzzzaabbiillii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddii  

iirrrriilleevvaannttee  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee,,  ppeerr  uunn  ccoommooddoo  aacccceessssoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddiissaabbiillii;;  

cc..  cchhee  ssiiaannoo  pprreevviissttii,,  aanncchhee  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ii  ccoommuunnii  ccoonntteerrmmiinnii,,  ssppaazzii  rriisseerrvvaattii  aa  ccoonncceessssiioonnii  

ccoonn  aacccceessssiibbiilliittàà  ssppeecciiaallee  ccoonnsseennttiittaa  aanncchhee  aaggllii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiivviidduuaattee  uunnaa  oo  ppiiùù  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aa  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa,,  nneeggllii  

aammbbiittii  ddeemmaanniiaallii  ddii  ppiiùù  ffaacciillee  aacccceessssoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  nneeii  cceennttrrii  aabbiittaattii  oo  aa  rriiddoossssoo  ddeeggllii  sstteessssii..  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iiddeennttiiffiiccaattee  aappppoossiittee  aarreeee  aaddiibbiittee  eesscclluussiivvaammeennttee  

aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  rriiccrreeaattiivvee  ee  ssppoorrttiivvee  aa  ccaarraatttteerree  tteemmppoorraanneeoo..  

PPeerr  llee  ffiinnaalliittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  1144  ––  ccoommmmaa  5577  ––  ddeellllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//2200115566,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

iinnddiivviidduuaattee  aappppoossiittee  aarreeee  ttiippiizzzzaattee  aa  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ddaa  ddeessttiinnaarree  iinn  mmooddoo  pprriioorriittaarriioo  aallllaa  

vvaarriiaazziioonnee  oo  ttrraassllaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  ccoonncceessssoorrii  nnoonn  rriinnnnoovvaabbiillii  iinn  qquuaannttoo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnee  

ddeell  PPCCCC..  ((iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  iinn  aarreeee  ccoonn  ddiivviieettoo  aassssoolluuttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  oo  ddaa  

ddeessttiinnaarree  aa  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  iinn  qquuaannttoo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeeii  cceennttrrii  aabbiittaattii))..  
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AArrtt..  55..44  --  AArreeee  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee  

SSoonnoo  aallllee  sstteessssee  aassccrriittttee  qquueellllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  aattttuuaallmmeennttee  ddeessttiinnaattee  aadd  uussii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueelllloo  

ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo,,  iinn  qquuaannttoo  sseeddee  ddii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccoo--pprroodduuttttiivvee  ee//oo  ddii  ssttrruuttttuurree  oo  iimmppiiaannttii  

ssttrruummeennttaallii  aa  ttaallii  aattttiivviittàà,,  oovvvveerroo  qquueellllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  ee//oo  ffuunnzziioonnaallmmeennttee  

aasssseerrvviittee  aadd  aattttiivviittàà  nnoonn  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvee  ooppppuurree  aadd  iimmppiiaannttii  ((ffuunnzziioonnaallii))  ssttrruummeennttaallii  aa  ttaallii  aattttiivviittàà..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ppuubbbblliiccii  uussii  ddeell  mmaarree  ccoonnnneessssii  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellllaa  ppeessccaa  ((aanncchhee  ddii  

qquueellllaa  pprraattiiccaattaa  ccoonn  nnaattaannttii  ddii  ppiiccccoollaa  ssttaazzzzaa))  ee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  nnoonn  ddaa  ddiippoorrttoo,,  ll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  

ddeellllee  aarreeee  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllaa  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvaa  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  

ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  ggaarraannttiirree  aa  ttaallii  aattttiivviittàà  uunnaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  mmiinniimmaa  eedd  aaddeegguuaattaa  ddii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa,,  

ppeerr  iill  vvaarroo,,  ll''aallaaggggiioo  ee  iill  rriimmeessssaaggggiioo  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  ee  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ccoommpplleemmeennttaarrii,,  

nneecceessssiittàà  ddaa  vvaalluuttaarrssii  aanncchhee  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ccoonntteennuuttee  aa  ttaallee  rriigguuaarrddoo  nneell  vviiggeennttee  PPRRGG  

ee//oo  rreeddiiggeennddoo  PPUUGG..  

LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvee  èè  ddaa  pprreeffeerriirrssii  lloonnttaannoo  ddaallllee  aarreeee  iinndduussttrriiaallii  ee  

aarrttiiggiiaannaallii,,  ddaaii  ppoorrttii,,  ddaa  ffoonnttii  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo,,  iimmppiiaannttii  ddii  mmaarriiccoollttuurraa,,  ssttaabbuullaazziioonnee,,  eecccc..,,  

ccoommuunnqquuee  aadd  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddaall  ppeerriimmeettrroo  ttaallee  ddaa  nnoonn  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llee  pprreeddeettttee  ssttrruuttttuurree  oo  aattttiivviittàà..  

CCoommuunnqquuee  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ddeessttiinnaarree  aadd  aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvee  ttuuttttee  llee  aarreeee  cchhee  iill  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  

SSaalluuttee,,  nneell  ssuuoo  rraappppoorrttoo  aannnnuuaallee  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  bbaallnneeaazziioonnee,,  ccllaassssiiffiiccaa  nnoonn  iiddoonneeee  

aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee..  

  

AArrtt..  55..55  --  AArreeee  vviinnccoollaattee  

CCoommpprreennddoonnoo  ttuuttttee  qquueellllee  aarreeee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddeemmaanniiaallee  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoollii  ddii  nnaattuurraa  

tteerrrriittoorriiaallee,,  ee  iill  ccuuii  uuttiilliizzzzoo,,  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ssccooppoo,,  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreevveennttiivvaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll’’EEnnttee//UUffffiicciioo  pprreeppoossttoo  aallllaa  ttuutteellaa..  

IInn  vviiaa  ggeenneerraallee,,  ssaallvvoo  mmaaggggiioorrii  ee//oo  uulltteerriioorrii  vviinnccoollii  rriivveenniieennttii  ddaa  lleeggggii  ee//oo  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  ssoovvrraa--

oorrddiinnaattii,,  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  ll’’uuttiilliizzzzoo  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  aarreeee  

rriiccaaddeennttii  nneeii  ttrraattttii  ccoossttiieerrii  iinn  ccuuii  èè  pprreevviissttoo  ll’’oobbbblliiggoo..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aanncchhee  llaaddddoovvee  nnoonn  rriiccaaddaannoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  

iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccllaassssiiffiiccaattee  ssiittii  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ((SSIICC)),,  ddeellllee  zzoonnee  ddii  pprrootteezziioonnee  

ssppeecciiaallee  ((ZZPPSS)),,  oo  ccoommuunnqquuee  ccllaassssiiffiiccaattee  pprrootteettttee,,  nnoonncchhéé  ddeellllee  aarreeee  ddii  ccoorrddoonnii  dduunnaallii  ee  ddii  

mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa,,  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprreevveennttiivvaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffaavvoorreevvoollee  ddeeggllii  iimmppaattttii  

pprrooddoottttii,,  rreeddaattttaa  nneellllaa  ffoorrmmaa  ee  nneeii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii  nneellllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee..  
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AArrtt..  66  --  CCrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  

AA  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee,,  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ffoorrmmee  dd’’uussoo  ddeellll’’aarreeaa  ccoossttiieerraa  ssii  ddeevvee  tteenneerr  ccoonnttoo  

ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ccoossìì  ccoommee  

ddeeffiinniittee  nneell  PPRRCC..  

IIll  PPRRCC  iinnddiivviidduuaa  ssuu  ttuuttttaa  llaa  ffaasscciiaa  ddeemmaanniiaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ppuugglliieessee  ddiiffffeerreennttii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  

aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddiiffffeerreennttii  lliivveellllii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  aassssoocciiaattaa  aallllee  ppeeccuulliiaarriittàà  

tteerrrriittoorriiaallii  ddeell  ccoonntteessttoo..  

LLaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  vviieennee  ddeeffiinniittaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  ttrree  iinnddiiccaattoorrii,,  cchhee  iinnddiivviidduuaannoo  

llaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ssttoorriiccaa  ddeell  lliittoorraallee,,  llaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  rreecceennttee  ee  lloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  

ddeeii  ssiisstteemmii  dduunnaallii..  LLaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  vviieennee  ccllaassssiiffiiccaattaa  iinn  eelleevvaattaa,,  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa..  

LLaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  vviieennee  ddeeffiinniittaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  uunnaa  mmoolltteepplliicciittàà  ddii  iinnddiiccaattoorrii  cchhee  

rraapppprreesseennttaannoo  lloo  ssttaattoo  ffiissiiccoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ((ccoommpprreennddeennttee  ll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  ee  iill  ssuuoo  

ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo)),,  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ssiisstteemmaa  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  ttuutteellaa  cchhee  nnee  ssoottttoolliinneeaannoo  

llaa  vvaalleennzzaa  aammbbiieennttaallee..  LLaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  vviieennee  ccllaassssiiffiiccaattaa  iinn  eelleevvaattaa,,  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa..  

II  ddiiffffeerreennttii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ee  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ssoonnoo  ssttaattii  qquuiinnddii  iinnccrroocciiaattii,,  ddaannddoo  

oorriiggiinnee  aa  nnoovvee  lliivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  cchhee  ddeetteerrmmiinnaannoo  nnoorrmmee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  

PPCCCC..  

AAii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  nnoorrmmaattiivvaa  llee  ccllaassssii  ddii  ccrriittiicciittàà  ccoonnddiizziioonnaannoo  iill  rriillaasscciioo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  

ddeemmaanniiaallii,,  mmeennttrree  llee  ccllaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ccoonnddiizziioonnaannoo  ii  ttiippii  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ee  llee  

mmooddaalliittàà  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  rreellaattiivvii  iimmppaattttii..  

IInn  ooggnnii  ccoommuunnee  ccoossttiieerroo  iill  rriillaasscciioo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ddeevvee  iinntteerreessssaarree  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  llee  

zzoonnee  aappppaarrtteenneennttii  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

DDii  nnoorrmmaa  ddeevvee  eesssseerree  eevviittaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  nneellllee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  

ccrriittiicciittàà  eelleevvaattaa  ee  ccoommuunnqquuee,,  ssaallvvoo  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  ddiissppoorrrree  ––  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ––  ddii  zzoonnee  

ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  bbaassssaa  ee//oo  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà,,  eessssoo  ddeevvee  eesssseerree  ddiiffffeerriittoo  nneell  tteemmppoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  

pprroocceessssii  ddii  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii..  NNeellllee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà  iill  rriillaasscciioo  

ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii,,  ssaallvvoo  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  ddiissppoorrrree  ––  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ––  ddii  zzoonnee  

ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà,,  ddeevvee  eesssseerree  ssuubboorrddiinnaattoo  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  

ssii  ssiiaannoo  ssttaabbiilliizzzzaattii..  IIll  rriillaasscciioo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  èè,,  iinnvveeccee,,  ddii  nnoorrmmaa  ccoonnsseennttiittoo  nneellllee  zzoonnee  

ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà..  

NNeellllee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  eelleevvaattaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  èè  ddii  nnoorrmmaa  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  

ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ee  ccoommuunnqquuee,,  ssaallvvoo  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  ddiissppoorrrree  ––  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ––  
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ddii  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  bbaassssaa  ee//oo  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  

SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  ii  

sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmoollttoo  ccoonntteennuuttii  eedd  eesssseennzziiaallmmeennttee  lliimmiittaattii  aall  cchhiioossccoo  bbaarr--

ddiirreezziioonnee  ee  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoossaanniittaarrii,,  ddaa  ddeeffiinniirrssii  ccoommuunnqquuee  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  

ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

NNeellllee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  iill  rriillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  èè  ddii  

nnoorrmmaa  ccoonnsseennttiittoo  qquuaannddoo  ––  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ––  nnoonn  ssii  ddiissppoonnggaa  ddii  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  

bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  

((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  llee  aattttrreezzzzaattuurree  pprreevviissttee  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeeffiinniittee  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee..  IIll  rriillaasscciioo  

ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  èè,,  iinnvveeccee,,  ddii  nnoorrmmaa  ccoonnsseennttiittoo  nneellllee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  bbaassssaa  

sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

  

AArrtt..  66..11  --  LLiivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree  

PPeerr  uunnaa  ppiiùù  ssppeecciiffiiccaa  aarrttiiccoollaazziioonnee  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  qquuaannttoo  ddeessccrriittttoo  aallll’’aarrtt..  66  ssii  iinnddiivviidduuaannoo  ii  sseegguueennttii  

lliivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree,,  ddaall  ppiiùù  eelleevvaattoo  ((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  vvaalloorree  11))  aall  ppiiùù  bbaassssoo  

((ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  vvaalloorree  99))::    

aa))  CC11..SS11  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

bb))  CC11..SS22  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

cc))  CC11..SS33  CC11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

dd))  CC22..SS11  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;    

ee))  CC22..SS22  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

ff))    CC22..SS33  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;    

gg))  CC33..SS11  CC33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà;;  SS11..  CCoossttaa  aadd  eelleevvaattaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

hh))  CC33..SS22  CC33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà;;  SS22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

ii))  CC33..SS33  CC33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  ccrriittiicciittàà;;  SS33..  CCoossttaa  aa  bbaassssaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

IInn  bbaassee  aa  ddeettttii  lliivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  nneell  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  ssii  ddeevvee  pprroocceeddeerree  nneeii  tteerrmmiinnii  

ddeeii  ssuucccceessssiivvii  aarrtttt..  66..22  ee  66..33..  

  

  AArrtt..  66..11..11  --  LLiivveelllloo  CC11..SS11  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC11..SS11  èè  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  aallmmeennoo  ttrree  

aannnnii  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PPRRCC  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  ssiiaa  ssttaattaa  

aacccceerrttaattaa  --  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ppuunnttuuaallee  ee  ccoonnttiinnuuaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  --  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  
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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..  

AAll  ffiinnee  ddii  ssttaabbiilliizzzzaarree  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  iinn  ccoorrssoo  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  

pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  

sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  

SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  ii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmoollttoo  

ccoonntteennuuttii  eedd  eesssseennzziiaallmmeennttee  lliimmiittaattii  aall  cchhiioossccoo  bbaarr  ddiirreezziioonnee  ee  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii,,  ccoommuunnqquuee  

ddaa  ddeeffiinniirrssii  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

  

  AArrtt..  66..11..22  --  LLiivveelllloo  CC11..SS22  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC11..SS22  èè  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  aallmmeennoo  ttrree  

aannnnii  aa  ddaattaarree  ddaallllaa  ddaattaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPRRCC  ee  ccoommuunnqquuee  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  ssiiaa  ssttaattaa  

aacccceerrttaattaa  --  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ppuunnttuuaallee  ee  ccoonnttiinnuuaa  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..  

AAll  ffiinnee  ddii  ssttaabbiilliizzzzaarree  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  iinn  ccoorrssoo  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  

pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  

sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  

SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  llee  aattttrreezzzzaattuurree  pprreevviissttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  

ddeeffiinniittee  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

  

  AArrtt..  66..11..33  --  LLiivveelllloo  CC11..SS33  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC11..SS33  èè  vviieettaattoo  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  aallmmeennoo  ttrree  

aannnnii  aa  ddaattaarree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PPRRCC  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  
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vveerriiffiiccaarree  oo  ffaavvoorriirree  pprroocceessssii  nnaattuurraallii  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  dduurraannttee  iill  qquuaallee  eesseerrcciittaarree  

ll’’aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  vveerriiffiiccaarree  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii..  

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..  

  

  AArrtt..  66..11..44  --  LLiivveelllloo  CC22..SS11  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC22..SS11  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  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  

ccoossttiieerroo..  

AAcccceerrttaattaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  

aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  

pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  

eennttrraammbbii  ii  ccaassii  ii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmoollttoo  ccoonntteennuuttii  eedd  eesssseennzziiaallmmeennttee  lliimmiittaattii  

aall  cchhiioossccoo  bbaarr--ddiirreezziioonnee  ee  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii,,  ccoommuunnqquuee  ddaa  ddeeffiinniirrssii  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  

ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

  

  AArrtt..  66..11..55  --  LLiivveelllloo  CC22..SS22  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC22..SS22  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  pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  

aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  

pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  
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eennttrraammbbii  ii  ccaassii  llee  aattttrreezzzzaattuurree  pprreevviissttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  ddeeffiinniittee  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  

vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

  

  AArrtt..  66..11..66  --  LLiivveelllloo  CC22..SS33  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC22..SS33  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..  

  

  AArrtt..  66..11..77  --  LLiivveelllloo  CC33..SS11  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC33..SS11  nnoonn  ssoonnoo  pprreevviissttee  ppaarrttiiccoollaarrii  rreessttrriizziioonnii  dd’’uussoo  ssee  nnoonn  ll’’aattttiivviittàà  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  cchhee  aavvvvaalloorrii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  bbaassee  rreeggiioonnaallee..  

PPoossssoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  

lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  

ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  ii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

mmoollttoo  ccoonntteennuuttii  eedd  eesssseennzziiaallmmeennttee  lliimmiittaattii  aall  cchhiioossccoo  bbaarr--ddiirreezziioonnee  ee  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii,,  

ccoommuunnqquuee  ddeeffiinniittii  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  

  

  AArrtt..  66..11..88  --  LLiivveelllloo  CC33..SS22  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC33..SS22  nnoonn  ssoonnoo  pprreevviissttee  ppaarrttiiccoollaarrii  rreessttrriizziioonnii  dd’’uussoo  ssee  nnoonn  ll’’aattttiivviittàà  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  cchhee  aavvvvaalloorrii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  bbaassee  rreeggiioonnaallee..  

PPoossssoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee,,  ssaallvvoo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  zzoonnee  aappppaarrtteenneennttii  --  ppeerr  llaa  sstteessssaa  ccllaassssee  ddii  ccrriittiicciittàà  --  aaii  

lliivveellllii  ppiiùù  bbaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  iinn  vviiaa  pprriioorriittaarriiaa  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  SSeerrvviizzii  ((SSLLSS))  ee,,  iinn  vviiaa  

ssuubboorrddiinnaattaa,,  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((SSBB))..  IInn  eennttrraammbbii  ii  ccaassii  llee  aattttrreezzzzaattuurree  pprreevviissttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ccoommuunnqquuee  ddeeffiinniittee  aattttrraavveerrssoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee..  
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  AArrtt..  66..11..99  --  LLiivveelllloo  CC33..SS33  

NNeellllee  zzoonnee  ccllaassssiiffiiccaattee  CC33..SS33  nnoonn  ssoonnoo  pprreevviissttee  ppaarrttiiccoollaarrii  rreessttrriizziioonnii  dd’’uussoo  ssee  nnoonn  ll’’aattttiivviittàà  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  cchhee  aavvvvaalloorrii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  bbaassee  rreeggiioonnaallee..  

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..  

  

AArrtt..  66..22  --  RRiillaasscciioo  ddii  nnuuoovvaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  

  DDoommaannddaa  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  

LLaa  ddoommaannddaa  ppeerr  ootttteenneerree  iill  rriillaasscciioo,,  iill  rriinnnnoovvoo  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  

aall  CCoommuunnee  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  ccoommppeetteennttee..  

LLaa  ddoommaannddaa,,  pprrooddoottttaa  sseeccoonnddoo  pprroocceedduurraa  SSIIDD,,  ddeevvee  ssppeecciiffiiccaarree  ssiiaa  ll’’uussoo  cchhee  iill  rriicchhiieeddeennttee  

iinntteennddee  ffaarree  ddeell  bbeennee  ddeemmaanniiaallee,,  ssiiaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  rriicchhiieessttaa..  

LLaa  ddoommaannddaa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ccoorrrreeddaattaa  ddii  uunnaa  ppeerriizziiaa  

ggiiuurraattaa  aa  ffiirrmmaa  ddii  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo,,  rriippoorrttaannttee  llaa  ddeessccrriizziioonnee,,  aanncchhee  ffoottooggrraaffiiccaa,,  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  

lluuoogghhii  aannttee  ooppeerraamm  ee  uunnaa  ssiimmuullaazziioonnee,,  mmeeddiiaannttee  ttrraassppoossiizziioonnee,,  ddaallllaa  qquuaallee  ssii  ppoossssaa  rriilleevvaarree  

ll’’iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  ppoosstt  ooppeerraamm..  

AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aalllleeggaattii,,  iinnoollttrree,,  llaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  aannttiimmaaffiiaa  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

iiddoonneeaa  aa  ddiimmoossttrraarree  ll’’aasssseennzzaa  ddii  sseenntteennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnaa  ppeennaallee  ppaassssaattaa  iinn  ggiiuuddiiccaattoo  ppeerr  rreeaattii  nnoonn  

ccoollppoossii  ee  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeeffiinniittiivvii  ddii  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee..  

LL’’aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  ssppeessee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa,,  

ddeetteerrmmiinnaattoo  aaii  sseennssii  ddeell  DDiisscciipplliinnaarree  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  rreeggiioonnaallee  99  

ddiicceemmbbrree  11999977,,  nn..  99007744,,  aattttuuaattiivvoo  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  2266  aapprriillee  11999955,,  nn..  2277  ((DDiisscciipplliinnaa  ddeell  

ddeemmaanniioo  ee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  rreeggiioonnaallee))..  

AAll  ffiinnee  ddii  aacccceeddeerree  aa  pprroovvvviiddeennzzee  ppuubbbblliicchhee  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ppuuòò  cchhiieeddeerree,,  ccoonn  mmoottiivvaattaa  iissttaannzzaa,,  

iill  rriinnnnoovvoo  aannttiicciippaattoo  ddeell  ttiittoolloo  ccoonncceessssoorriioo..  

  

  CCoonnccoorrssoo  ddii  ddoommaannddee  

NNeell  ccaassoo  ddii  ppiiùù  ddoommaannddee  rriigguuaarrddaannttii,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  llaa  sstteessssaa  aarreeaa  oo  bbeennee  èè  eeffffeettttuuaattaa,,  iinn  vviiaa  

ccoommbbiinnaattaa  ee  ppoonnddeerraallee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ttiippiicciittàà  ddeellllee  aarreeee  mmeeddeessiimmee,,  llaa  ccoommppaarraazziioonnee  vvaalluuttaannddoo    

iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  pprrooggeettttoo  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ttuutteellaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  ee  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  

aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  ee  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii  ee  ddii  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee,,  aallll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeell  lliivveelllloo  

ooccccuuppaazziioonnaallee,,  aallllee  ccoonncceessssiioonnii  ddiicchhiiaarraattee  ddeeccaadduuttee  oo  rreevvooccaattee  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  iill  PPCCCC,,  nnoonncchhéé  

ssee  ii  rriicchhiieeddeennttii  hhaannnnoo  oo  mmeennoo  llaa  ccaappaacciittàà  iimmpprreennddiittoorriiaallee  iiddoonneeaa  nneell  ggeessttiirree  uunn''aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo--
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rriicceettttiivvaa,,  ddaannddoo  pprriioorriittàà  aadd  ooppeerraattoorrii  aassssoocciiaattii  iinn  ffoorrmmee  ccoonnssoorrzziiaallii..  IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà,,  ssii  pprroocceeddee  aa  

lliicciittaazziioonnee  pprriivvaattaa  ttrraa  ii  ccoonnccoorrrreennttii..  

  

  RRiillaasscciioo  ee  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  

IIll  rriillaasscciioo,,  iill  rriinnnnoovvoo  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  hhaa  lluuooggoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  PPCCCC  aapppprroovvaattoo,,  ddeell  

ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  ddeellllee  

lleeggggii  ssttaattaallii  ee  rreeggiioonnaallii,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  aallllaa  lleeggggee  44  ddiicceemmbbrree  11999933,,  nn..  449944  ((CCoonnvveerrssiioonnee  

iinn  lleeggggee,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  55  oottttoobbrree  11999933,,  nn..  440000,,  rreeccaannttee  ddiissppoossiizziioonnii  ppeerr  llee  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccaannoonnii  rreellaattiivvii  aa  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  mmaarriittttiimmee)),,  ccoossìì  ccoommee  mmooddiiffiiccaattaa  

ddaallll’’aarrttiiccoolloo  1100  ddeellllaa  lleeggggee  1166  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  8888  ee  ddaallllaa  lleeggggee  2299  mmaarrzzoo  11000011,,  nn..  113355..  

IIll  tteerrmmiinnee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  èè  ffiissssaattoo,,  aall  mmaassssiimmoo,,  iinn  nnoovvaannttaa  ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttii  ddaallllaa  

ddaattaa  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’uullttiimmoo  ppaarreerree..  

SSoonnoo  ddeessttiinnaattaarrii  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa  ll’’EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  ee  ii  ssooggggeettttii  pprriivvaattii..  

IIll  ppaarreerree  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1122  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  èè  

eesspprreessssoo  ddaaggllii  UUffffiiccii  tteeccnniiccii  ddeeii  CCoommuunnii  ccoommppeetteennttii  oovvvveerroo,,  iinn  aavvvvaalliimmeennttoo,,  ddaall  SSeettttoorree  rreeggiioonnaallee  

ddeemmaanniioo  ee  ppaattrriimmoonniioo..  

LLee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddeeddiiccaattee  aallllaa  nnaauuttiiccaa  ddaa  ddiippoorrttoo  ssoonnoo  rriillaasscciiaattee  

sseeccoonnddoo  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aall  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  22  ddiicceemmbbrree  11999977,,  nn..  550099  

((RReeggoollaammeennttoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ddii  bbeennii  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ddeeddiiccaattee  aallllaa  nnaauuttiiccaa  ddii  ddiippoorrttoo))..  FFiinnoo  aallllaa  rriiddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  mmaatteerriiaa,,  llaa  

RReeggiioonnee  aassssuummee  ddiirreettttaammeennttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  eessaammee  ddeeii  pprrooggeettttii  pprreelliimmiinnaarrii,,  

nnoonncchhéé  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ddeeffiinniittiivvii,,  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  1100  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  55  ee  ddeell  ccoommmmaa  44  

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  66  ddeell  dd..pp..rr..  550099//11999977..  TTaallee  ddiissppoossiizziioonnee  ssii  aapppplliiccaa  aanncchhee  aaii  pprroocceeddiimmeennttii  aavvvviiaattii  ssuu  

iissttaannzzee  pprreesseennttaattee  pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeellllaa  pprreesseennttee  lleeggggee,,  ppeerr  llee  qquuaallii  nnoonn  ssiiaannoo  

ssttaattee  aattttiivvaattee  llee  CCoonnffeerreennzzee  ddeeii  sseerrvviizzii  ppeerr  ll’’eessaammee  ee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii..  

LLaa  dduurraattaa  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ppeerr  ffiinnaalliittàà  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvaa  èè  ffiissssaattaa  oorrddiinnaarriiaammeennttee  iinn  aannnnii  sseeii..  

PPeerr  llee  aallttrree  ffiinnaalliittàà  pprroodduuttttiivvee  nnoonn  ttuurriissttiiccoo  rriiccrreeaattiivvee  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  èè,,  iinnvveeccee,,  ffiissssaattaa  iinn  

rreellaazziioonnee  aaii  ppiiaannii  ddii  iinnvveessttiimmeennttoo  ee  aammmmoorrttaammeennttoo  pprrooppoossttii  ddaaii  rriicchhiieeddeennttii..  

PPeerr  llee  ccoonncceessssiioonnii  nnoonn  pprroodduuttttrriiccii  ddii  rreeddddiittoo  llaa  rreellaattiivvaa  dduurraattaa  èè  aannnnuuaallee..  

  

  OObbbblliigghhii  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo  

AAll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  èè  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  ddii  ggaarraannttiirree::  
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aa))  ll’’aacccceessssoo  aall  mmaarree  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  ccoonn  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  iiddoonneeii  

ppeerrccoorrssii  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aallllaa  bbaattttiiggiiaa,,  aa  mmeennoo  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  ee  

aammbbiieennttaallii;;  

bb))  ii  sseerrvviizzii  mmiinniimmii  ((iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii,,  ddooccccee,,  cchhiioossccoo--bbaarr,,  ddiirreezziioonnee))..  GGllii  sstteessssii  ssee  pprreeffaabbbbrriiccaattii  ""iinn  

sseerriiee""  ee  ddii  uussoo  tteemmppoorraanneeoo  ((ddaa  rriimmuuoovveerree  dduunnqquuee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  eessttiivvaa))  ssoonnoo  

aasssseennttiittii  ccoonn  llaa  ssoollaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee,,  ffeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  pprroocceedduurree  ddeellllaa  ddeennuunncciiaa  

iinniizziioo  aattttiivviittàà  ((DDIIAA))  ee  llee  ccoommppeetteennzzee  ddeellll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  ddooggaannee;;  

cc))  iill  ssaallvvaammeennttoo;;  

dd))  iill  ppaarrcchheeggggiioo  aaggllii  uutteennttii,,  ffaattttii  ssaallvvii  ii  ccaassii  ddii  ccoommpprroovvaattaa  iimmppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  llee  ccoonncceessssiioonnii  

eessiisstteennttii;;  

ee))  iill  ttrraannssiittoo  lliibbeerroo  ee  ggrraattuuiittoo  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aallllaa  bbaattttiiggiiaa  ee  aall  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee,,  

qquuaalloorraa  nnoonn  eessiissttaannoo  aacccceessssii  aalltteerrnnaattiivvii  iinn  uunn  aammbbiittoo  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  mmeettrrii  115500,,  ffaattttii  ssaallvvii  ii  

ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  iinnddiiccaattii  nneell  PPCCCC;;  

ff))  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ppuulliizziiaa  ddeellllee  aarreeee  lliimmiittrrooffee  aa  qquueellllee  ccoonncceessssee,,  ppeerr  uunnaa  llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  mmeettrrii  vveennttii,,  ssuu  cciiaassccuunn  llaattoo  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ssuuaa  aattttiivviittàà..  

GGllii  oobbbblliigghhii  iinnddiiccaattii  aallllee  lleetttteerree  aa)),,  bb)),,  cc)),,  dd))  eedd  ee))  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppuubbbblliicciizzzzaattii  mmeeddiiaannttee  

ll’’eessppoossiizziioonnee  ddii  aappppoossiittoo  ccaarrtteelllloo  bbeenn  vviissiibbiillee..  

IInn  pprreesseennzzaa  ddii  rreelliittttii  ddii  aarreeee  rreettrroossttaannttii,,  aannttiissttaannttii  oo  llaatteerraallii  aa  qquueellllaa  rriicchhiieessttaa  oo  ggiiàà  ccoonncceessssaa,,  èè  ffaattttoo  

oobbbblliiggoo  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddii  aaccqquuiissiirrllee  ccoommuunnqquuee  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ppeennaa  llaa  rreevvooccaa  ddeellllaa  

ccoonncceessssiioonnee  oovvvveerroo  iill  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  ccoonncceessssiioonnee..  

LLaa  ggeessttiioonnee  ddii  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ccoonnnneessssee  aallllee  aattttiivviittàà  ttuurriissttiicchhee  rriiccaaddeennttii  ssuu  

aarreeee  ddeemmaanniiaallii  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoonncceessssee  èè  ccoonnsseennttiittaa  ppeerr  ll’’iinntteerroo  aannnnoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  

ccoollllaatteerraallii  aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ccoonn  ffaaccoollttàà  ddii  mmaanntteenneerree  llee  ooppeerree  aasssseennttiittee,,  aannccoorrcchhéé  pprreeccaarriiee,,  

qquuaalloorraa,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  ssiiaa  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  rreeggoollaarree  iissttaannzzaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ee,,  

ccoommuunnqquuee,,  ssiinnoo  aallllee  rreellaattiivvee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ddeellll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee..  

GGllii  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo,,  aaii  ssoollii  ffiinnii  ddeellllaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ddaallllee  oorree  

0077,,0000  aallllee  oorree  2200,,3300  ccoonn  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  rriimmaanneerree  aappeerrttii  aallmmeennoo  ddaallllee  oorree  0099,,0000  aallllee  oorree  1199,,0000..  FFuuoorrii  ddaa  

ttaallii  oorraarrii  èè  ppoossssiibbiillee  ll’’aattttiivviittàà  bbaallnneeaarree  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaannoo  ggaarraannttiittee  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

eemmaannaattee  aallll’’uuooppoo  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  mmaarriittttiimmaa..  IInnoollttrree,,  aanncchhee  ddooppoo  ttaallee  oorraarriioo,,  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ppoossssoonnoo  

eesseerrcciittaarree,,  oovvee  aauuttoorriizzzzaattii,,  sseerrvviizzii  ddii  rriissttoorraazziioonnee,,  bbaarr,,  eecccc..,,  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  aammmmiinniissttrraattiivvee  ddeell    

CCoommuunnee..  

II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ddii  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii,,  ppeerr  ll’’aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ddeevvoonnoo::  
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aa))  aattttiivvaarree  uunn  eeffffiicciieennttee  sseerrvviizziioo  ddii  ssooccccoorrssoo  ee  ssaallvvaattaaggggiioo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  

eemmaannaattee  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  mmaarriittttiimmaa..  

bb))  eessppoorrrree,,  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeelllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo  bbaallnneeaarree,,  iinn  lluuooggoo  bbeenn  vviissiibbiillee  aaggllii  uutteennttii  ee  ppeerr  ttuuttttaa  

llaa  dduurraattaa  ddii  aappeerrttuurraa  ddeelllloo  sstteessssoo::  

  ccooppiiaa  ddeellll''OOrrddiinnaannzzaa  ee  ddeellllee  eevveennttuuaallii  iinntteeggrraazziioonnii,,  iinn  ffoorrmmaattoo  ssttaammppaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  

aa  7700  xx  110000  ccmm..,,  

  llee  ttaarriiffffee  aapppplliiccaattee  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  rreessii,,  ddaa  ccoommuunniiccaarree  aall  CCoommuunnee;;  

cc))  eessppoorrrree  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellllee  SS..LL..SS..  ((SSppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  ccoonn  sseerrvviizzii  --  LL..RR..  1177//22000066  aarrtt..1144  ccoommmmaa  77))  

aappppoossiittaa  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ttiippoo  ((ffoorrmmaattoo  AA22::  5599,,44ccmm  xx  4422ccmm));;  llaa  SS..LL..SS..  ddoovvrràà  eesssseerree  aarrttiiccoollaattaa  iinn  

mmooddoo  ddaa  ffaavvoorriirree  iill  mmiigglliioorr  uuttiilliizzzzoo  ppuubbbblliiccoo;;  llaa  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ““ttiippoo””  aannddrràà  aaddaattttaattaa  aallllee  

pprreessccrriizziioonnii  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  

dd))  ootttteenneerree  llaa  lliicceennzzaa  ddii  eesseerrcciizziioo  ee  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ccoommppeetteennttii  

AAuuttoorriittàà..  

II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ddeevvoonnoo  ccuurraarree  ll’’eesstteettiiccaa,,  iill  ddeeccoorroo,,  ll’’iiggiieennee  ee  llaa  ppeerrffeettttaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllee  aarreeee  

iinn  ccoonncceessssiioonnee  ffiinnoo  aall  bbaatttteennttee  ddeell  mmaarree,,  nnoonncchhéé  llaa  ppuulliizziiaa  ddeellllee  aarreeee  aallllee  sstteessssee  lliimmiittrrooffee,,  ppeerr  uunnaa  

llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mmeettrrii  vveennttii,,  nnoonn  ooggggeettttoo  ddii  aallttrree  ccoonncceessssiioonnii,,  ee  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  aaccqquueeoo  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprroossppiicciieennttee  llaa  bbaattttiiggiiaa;;  èè  ffaattttoo  ssaallvvoo  iill  ccaassoo  ddii  mmaarreeggggiiaattee  eecccceezziioonnaallii  iinn  ccuuii  ii    

ccoonncceessssiioonnaarrii  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  tteennuuttii  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddeeccoorroo,,  iiggiieennee  ee    

ppeerrffeettttaa  mmaannuutteennzziioonnee  nneeii  tteemmppii  tteeccnniiccii  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarrii..  

II  ccoonncceessssiioonnaarrii  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  llaa  ““rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa””  ee  aallttrreessìì  ddii  ddoottaarree  llee  pprroopprriiee    

ssttrruuttttuurree  ddii  iiddoonneeii  ccoonntteenniittoorrii  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  mmaatteerriiaallee  aall  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  uutteennttii..  

TTuuttttii  ii  rriiffiiuuttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssiisstteemmaattii  iinn  aappppoossiittii  ccoonntteenniittoorrii  ddiiffffeerreennzziiaattii  iinn  aatttteessaa  ddeellll’’aassppoorrttoo  ddaa  

ppaarrttee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ccoommuunnaallii..  II  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  uurrbbaannii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  ttrraassppoorrttaattii,,  aa  ccuurraa  ddeell  

ccoonncceessssiioonnaarriioo,,  nneeii  ccaassssoonneettttii  pprreeddiissppoossttii  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  ccoommuunnaallee,,  nneeggllii  oorraarrii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  

ffiissssaattee  ddaallllaa  sstteessssaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ppoonneennddoo  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ““rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa””..  

IIll  nnuummeerroo  ddii  oommbbrreelllloonnii  ddaa  iinnssttaallllaarree  aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo  ssuullll’’aarreenniillee  ddeevvee  eesssseerree  ttaallee  ddaa  nnoonn  iinnttrraallcciiaarree  

llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  bbaaggnnaannttii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriissppeettttaattee  llee  sseegguueennttii  ddiissttaannzzee  mmiinniimmee  ttrraa  

ggllii  oommbbrreelllloonnii  oovvvveerroo  ggllii  aallttrrii  ssiisstteemmii  ddii  oommbbrreeggggiioo::  mmeettrrii  33,,00  ttrraa  llee  ffiillee  ee  mmeettrrii  22,,55  ttrraa  oommbbrreelllloonnii  ssuullllaa  

sstteessssaa  ffiillaa..  

IInn  pprreesseennzzaa  ddii  aarreenniillii  ddii  pprrooffoonnddiittàà  rriiddoottttaa,,  llaa  ffaasscciiaa  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ((bbaattttiiggiiaa))  ddeessttiinnaattaa  aall  lliibbeerroo  ttrraannssiittoo  

ppuuòò  eesssseerree  eecccceezziioonnaallmmeennttee  rriimmoodduullaattaa  ddaallllaa  RReeggiioonnee  ––  SSeerrvviizziioo  DDeemmaanniioo  ee  PPaattrriimmoonniioo  ––  ssuu  

ssppeecciiffiiccaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  CCoommuunnee,,  pprreevviiaa  ffoorrmmaallee  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  ppaarreerree  vviinnccoollaannttee  ddeellllaa  AAuuttoorriittàà  
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MMaarriittttiimmaa,,  ffiinnoo  aall  lliimmiittee  mmiinniimmoo  ddii  mmeettrrii  33..  LLee  ddiissttaannzzee  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssoonnoo  rriiffeerriittee  aall  lliivveelllloo  mmeeddiioo  ddeell  

mmaarree  ee  nnoonn  aallllaa  lliinneeaa  ddii  bbaassssaa  mmaarreeaa..  

EE’’  vviieettaattaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii..  

IIll  mmaannccaattoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1144  ––  ccoommmmaa  1155  ––  ddeellllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//22001155  ((rriimmoozziioonnee  

ddeellllee  rreecciinnzziioonnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattee)),,  ccoossttiittuuiissccee  ggrraavvee  vviioollaazziioonnee  aaggllii  oobbbblliigghhii  ccoonncceessssoorrii  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  

mmoottiivvoo  ddii  iimmmmeeddiiaattaa  eedd  aauuttoommaattiiccaa  ddeeccaaddeennzzaa..  

PPeerr  uunnaa  mmiigglliioorree  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  èè  ccoonnsseennttiittoo  ppoossiizziioonnaarree,,  ffrroonnttee  --  tteerrrraa,,  

ddeelliimmiittaazziioonnii  ccoonn  ssiisstteemmaa  aa  ggiioorrnnoo  aavveennttii  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  mm  11..5500,,  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  

ppaalleettttii  iinn  lleeggnnoo  ccoommuunnqquuee  oorrddiittii,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ddeettttee  ddeelliimmiittaazziioonnii  nnoonn  ddeetteerrmmiinniinnoo  ssoolluuzziioonnee  ddii    

ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa..  

AAll  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  ll’’uunniiffoorrmmiittàà  ppeerr  aammbbiittii  tteerrrriittoorriiaallii,,  iill  CCoommuunnee  ddaarràà  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  lloorroo  

ffoorrmmaa,,  ttiippoollooggiiaa  ee  ccoolloorree..  

LLee  ppoorrzziioonnii  ddii  aarreenniillee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree,,  iinnvveeccee,,  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ddeelliimmiittaattee  

llaatteerraallmmeennttee,,  ppeerr  uunnaa  mmiigglliioorree  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ffrroonnttee  mmaarree  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ccoonn  ssiinnggoollii  ppaalleettttii  iinn  

lleeggnnoo,,  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoolllleeggaattii  ccoonn  rriiccoorrssii  ddii  ccoorrddaa..  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittaa  aallccuunnaa  ddiivveerrssaa  

ppeerriimmeettrraazziioonnee..  

TTaallee  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  aalllleessttiittaa  aanncchhee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  aappppaarraattii  dduunnaarrii  oo  ddii    

aarreeee  ddii  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa  rreettrroossttaannttii  aallll’’aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee..  

TTuuttttee  llee  pprreeddeettttee  ddeelliimmiittaazziioonnii,,  aanncchhee  ssee  pprroovvvviissoorriiee,,  ddeevvoonnoo  rriissppoonnddeerree  aallllee  vviiggeennttii  nnoorrmmaattiivvee  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa..  

IIll  ffrroonnttee  mmaarree  ddeevvee  rreessttaarree,,  ccoommuunnqquuee  ee  sseemmpprree,,  lliibbeerroo  aall  ttrraannssiittoo..  

SSoonnoo  ccoommuunnqquuee  ffaattttee  ssaallvvee  llee  ssoollee  rreecciinnzziioonnii  ““ffrroonnttee  ––  ssttrraaddaa””  ppuurrcchhéé  aapppprroovvaattee  eedd  iinnsseerriittee  nneell  

rreellaattiivvoo  ttiittoolloo  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccaannoo  iimmppeeddiimmeennttoo  aallll’’aacccceessssoo  

aallll’’aarreenniillee,,  ii  ssiisstteemmii  ddii  iinntteerrddiizziioonnee  ddii  aacccceessssoo  aallllee  ppiisscciinnee,,  oobbbblliiggaattoorrii  aa  tteerrmmiinnii  ddii  lleeggggee,,  nnoonncchhéé  llee  

ddeelliimmiittaazziioonnii  ddeellllee  aarreeee  aaddiibbiittee  aall  ggiiooccoo,,  qquuaalloorraa  llee  mmeeddeessiimmee  nnoonn  oossttrruuiissccaannoo  ll’’aacccceessssoo  aall  mmaarree  ee  

ssiiaannoo  uuttiilliizzzzaattee  ssoolloo  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  aappeerrttuurraa  ddeelllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  qquuaallee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree    

rriimmoossssee..  

LLiimmiittaattaammeennttee  aall  ppeerriiooddoo  iinnvveerrnnaallee,,  ppeerr  iill  rriiccoovveerroo  ddeeii  bbeennii  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  aammoovviibbiillii  ccoossttiittuueennttii  

ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnddiivviidduuaattee  ee  ddeelliimmiittaattee  --  ccoonn  ssiisstteemmaa  aa  ggiioorrnnoo  ddii  

aalltteezzzzaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  mm..  22,,0000  --  ssppeecciiffiicchhee  aarreeee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  ppeerr  uunnaa  

ccoonnssiisstteennzzaa  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ccoommpprreennddeennddoo  uunnaa  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aa  mm..  22,,0000..  
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LL’’eevveennttuuaallee  iinnssttaallllaazziioonnee  ddeellllee  ddeelliimmiittaazziioonnii  ddeevvee  rriissppoonnddeerree  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  iill  

ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeevvee  ddaarrnnee  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee..  

TTuuttttii  ii  ppeerrccoorrssii  ppoossiizziioonnaattii  ssuuggllii  aarreenniillii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  ssoolloo  ccoonn  ppeeddaannee  ffaacciillmmeennttee    

aammoovviibbiillii..  FFeerrmmoo  rreessttaannddoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ggaarraannttiirree  ll’’aacccceessssoo  aall  mmaarree  ddaa  ppaarrttee  ddii  ssooggggeettttii  

ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii  mmeeddiiaannttee  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  iiddoonneeii  ppeerrccoorrssii  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aallllaa  bbaattttiiggiiaa  ee  ffiinnoo  

aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ii  ccoonncceessssiioonnaarrii  ppoottrraannnnoo  aallttrreessìì  pprreeddiissppoorrrree,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  

lloorroo  mmoobbiilliittàà  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  aarreeee  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  aallttrrii  ppeerrccoorrssii  ddaa  ppoossiizziioonnaarree  ssuullllaa  ssppiiaaggggiiaa,,  aanncchhee  

ssee  nnoonn  rriissuullttaannoo  rriippoorrttaattii  ssuull  ttiittoolloo  ddii  ccoonncceessssiioonnee..  

AAlllloo  sstteessssoo  ffiinnee  ddeettttii  ppeerrccoorrssii  ppoottrraannnnoo  aanncchhee  ccoonnggiiuunnggeerree  aarreeee  lliimmiittrrooffee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  pprreevviiaa  

sseemmpplliiccee  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoommuunnee  ee  ddoovvrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  rriimmoossssii  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ssttaaggiioonnaallee..  

II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ddeevvoonnoo  ggaarraannttiirree  iill  ttrraannssiittoo  lliibbeerroo  ee  ggrraattuuiittoo  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aallllaa  bbaattttiiggiiaa..  

QQuuaalloorraa  nnoonn  eessiissttaannoo  aacccceessssii  aalltteerrnnaattiivvii  iinn  aammbbiittii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  mmeettrrii  115500,,  aa  ssiinniissttrraa  oo  aa  ddeessttrraa  

rriissppeettttoo  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  TTaallee  oobbbblliiggoo  ddeevvee  eesssseerree  ppuubbbblliicciizzzzaattoo  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  

aappppoossiittaa  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ttiippoo  ((ffoorrmmaattoo  AA33::  4422  ccmm  xx  2299,,77  ccmm  ppeerr  ii  ccoonncceessssiioonnaarrii;;  ffoorrmmaattoo  AA22::  5599,,44  ccmm  

xx  4422  ccmm  ppeerr  iill  CCoommuunnee)),,  ppoossttaa  bbeenn  vviissiibbiillee  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ppeerr  ll’’iinntteerroo  ppeerriiooddoo  ddii  

aappeerrttuurraa..  II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ddeevvoonnoo  ccoommuunnqquuee  aassssiiccuurraarree  iill  lliibbeerroo  ee  ggrraattuuiittoo  ttrraannssiittoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  iill  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllaa  bbaattttiiggiiaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii  ee  ddii  uunn  lloorroo  

aaccccoommppaaggnnaattoorree..  

CCoossttiittuuiissccoonnoo  ggrraavvii  vviioollaazziioonnii  aaggllii  oobbbblliigghhii  ccoonncceessssoorrii  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  mmoottiivvoo  ddii  iimmmmeeddiiaattaa  ee  

aauuttoommaattiiccaa  ddeeccaaddeennzzaa,,  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aarrttiiccoolloo  0011,,  ccoommmmaa  22--tteerr,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggggee  55  

oottttoobbrree  11999933,,  nn..  440000  ((DDiissppoossiizziioonnii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccaannoonnii  rreellaattiivvii  aa  ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  

mmaarriittttiimmee)),,  ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddaallllaa  lleeggggee  44  ddiicceemmbbrree  11999933,,  nn..  449944,,  ccoommee  iinnsseerriittoo  

ddaallll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  225500,,  ddeellllaa  ll..  229966//22000066::  

aa))  ll’’aacccceessssoo  ee  iill  ttrraannssiittoo  lliibbeerroo  nneeggaattoo,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  vvaarrcchhii  ppuubbbblliiccii  aallllaa  ssppiiaaggggiiaa  iinn  aammbbiittoo  ppaarrii  

oo  iinnffeerriioorree  aa  qquueelllloo  ddeeffiinniittoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  1100,,  ccoommmmaa  55,,  lleetttteerraa  dd));;  

bb))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee,,  ddooppoo  llaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeellllaa  pprreesseennttee  nnoorrmmaa,,  ddeeii  mmaannuuffaattttii  

aabbuussiivvii;;  

cc))  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ee  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddii  ccaanncceellllaattee,,  ddii  rreecciinnzziioonnii  ee  ddii  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  ooppeerraa  cchhee  

iimmppeeddiissccaannoo  iill  lliibbeerroo  aacccceessssoo  aaggllii  aarreenniillii..  

II  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoolllleeggaattii  aallllaa  rreettee  ffooggnnaarriiaa  ccoommuunnaallee  oovvvveerroo  eesssseerree  ddoottaattii  ddii  uunn  

ssiisstteemmaa  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iiddoonneeoo  ddaallllaa  ccoommppeetteennttee  AAuuttoorriittàà  ssaanniittaarriiaa..  

EE’’  vviieettaattoo  ll’’uussoo  ddii  ssaappoonnee  ee  sshhaammppoooo,,  qquuaalloorraa  ssiiaannoo  uuttiilliizzzzaattee  ddooccccee  nnoonn  ddoottaattee  ddii  iiddoonneeoo  ssiisstteemmaa  

ddii  ssccaarriiccoo..  



Piano comunale delle coste  
Torricel la (TA) 

 

Egidio CAPUTO architetto - via Rosario, 8  – 74020 - Torricella (TA) - tel 099.9573781 – fax 099.9573781 - Cell. : 339.6663799 - e-mail: egidio.caputo@gmail.com, arketipo8@gmail.com, 

egidio.caputo@archiworldpec.it 

 

Mariangela CHIEGO ingegnere - via Tornito, 4  – 74020 - Maruggio (TA) - tel 099.676680 – fax 099.676680 - Cell. : 349.8787467 - e-mail: mariangelachiego@libero.it, mariangela.chiego@ingpec.eu 

 

 

 

 

 

II  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ppeerr  ppeerrssoonnee  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddoottaattii  ddii  aappppoossiittaa  sseeggnnaalleettiiccaa  

rriippoorrttaannttee  iill  pprreevviissttoo  ssiimmbboolloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  bbeenn  vviissiibbiillee  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  lloorroo  iimmmmeeddiiaattaa  

iiddeennttiiffiiccaazziioonnee..  

EE’’  vviieettaattaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeellllee  ccaabbiinnee  ppeerr  iill  ppeerrnnoottttaammeennttoo  ee  ppeerr  aallttrree  aattttiivviittàà  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  

aattttiinneennttii  llaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  ccoonn  ll’’eesscclluussiioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  llooccaallii  ddii  sseerrvviizziioo..  II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  

ccoonnttrroollllaarree  llee  iinnssttaallllaazziioonnii,,  pprriimmaa  ddeellllaa  cchhiiuussuurraa  sseerraallee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  bbaallnneeaarree,,  ppeerr  aacccceerrttaarree  

ll’’aasssseennzzaa  ddii  ppeerrssoonnee  nneellllee  ccaabbiinnee..  

TTuuttttee  llee  bbeevvaannddee,,  nnoonn  ccoonnssuummaattee  nneeii  bbaarr  ee  rriissttoorraannttii  ssiittii  ssuullllaa  ssppiiaaggggiiaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  vveenndduuttee  iinn  

ccoonnffeezziioonnii  ddii  ppllaassttiiccaa  oo  aalllluummiinniioo  ee  rriissppeettttaarree  llee  ddiirreettttiivvee  ddeellllaa  ccoommppeetteennttee  AAuuttoorriittàà  ssaanniittaarriiaa..  

II  ccoonncceessssiioonnaarrii  ee  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  iinn  ggeenneerree  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  sseeggnnaallaarree  

tteemmppeessttiivvaammeennttee  aallll’’AAuuttoorriittàà  mmaarriittttiimmaa  ccoommppeetteennttee  ee//oo  FFoorrzzee  ddii  PPoolliizziiaa  eevveennttuuaallii  iinncciiddeennttii  cchhee  ssii  

ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarree  ssuull  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ee  nneeggllii  ssppeecccchhii  aaccqquueeii  aannttiissttaannttii..  

PPeerr  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  bbaallnneeaarree  ii  ccoonncceessssiioonnaarrii  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  mmeetttteerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee    

ggrraattuuiittaammeennttee  aallllee  ppeerrssoonnee  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii  ggllii  aappppoossiittii  aauussiillii  ssppeecciiaallii  ((sseeddiiaa  ppeerr  iill  ttrraassppoorrttoo  ddii    

ddiissaabbiillii  ee  aannzziiaannii  aaddaattttaa  aall  mmaarree));;  aa  ttaall  ffiinnee  ooggnnii  ssttaabbiilliimmeennttoo  bbaallnneeaarree  ddoovvrràà  eesssseerree  ddoottaattoo  ddii  

aallmmeennoo  uunn  aauussiilliioo  aallllaa  bbaallnneeaazziioonnee..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeellllaa  ccoossttaa  nnoonn  

ccoonnsseennttee  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprreeddeettttii  aauussiillii,,  pprreevviioo  aacccceerrttaammeennttoo  ee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

CCoommuunnee..  

  

  RReevvooccaa,,  ddeeccaaddeennzzaa  ee  ssoossppeennssiioonnee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  

LLaa  ccoonncceessssiioonnee  ppuuòò  eesssseerree  rreevvooccaattaa,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  oovvvveerroo  ddiicchhiiaarraattaa  ddeeccaadduuttaa,,  aall  rriiccoorrrreerree  

ddeellllee  cciirrccoossttaannzzee  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  4422  ee  4477  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee..  

LLaa  ccoonncceessssiioonnee  èè  ccoommuunnqquuee  rreevvooccaattaa,,  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmoommeennttoo,,  ppeerr  ssoopprraavvvveennuuttee  rraaggiioonnii  ddii  

ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee,,  ppeerr  ccoonnddaannnnee  rreellaattiivvee  aa  rreeaattii  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  uunn  

ddaannnnoo  nnoonn  rriimmeeddiiaabbiillee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  aall  vveerriiffiiccaarrssii  ddeeggllii  eevveennttii  cchhee  nnee  aavvrreebbbbeerroo  ddeetteerrmmiinnaattoo  iill  

ddiinniieeggoo..  IInn  ccaassoo  ddii  rreevvooccaa  ppeerr  ssoopprraavvvveennuuttee  rraaggiioonnii  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  ssoorrggee  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  

rreessttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa  ppaarrttee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ppaaggaattoo  ee  nnoonn  uuttiilliizzzzaattoo,,  nnoonncchhéé  iill  ddiirriittttoo  

ddii  pprreecceeddeennzzaa,,  aa  ppaarriittàà  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  pprreecceeddeennttee  ""ccoonnccoorrssoo  ddii  ddoommaannddee"",,  ssuullllaa  

ccoonncceessssiioonnee  ddii  nnuuoovvee  aarreeee..  

LL’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddii  lleeggggee  ee  ddeeii  CCoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  ddii  llaavvoorroo  

ssttiippuullaattii  ddaallllee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ccoommppaarraattiivvaammeennttee  ppiiùù  rraapppprreesseennttaattiivvee  ssuull  ppiiaannoo  nnaazziioonnaallee  

ccoommppoorrttaa,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeeffiinniittiivvoo  iinn  sseeddee  ggiiuurriissddiizziioonnaallee,,  llaa  ddiiffffiiddaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
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ccoommppeetteennttii  uuffffiiccii  aa  rreeggoollaarriizzzzaarree  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo  nneell  tteerrmmiinnee  ppeerreennttoorriioo  ddii  nnoovvaannttaa  

ggiioorrnnii..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  ootttteemmppeerraannzzaa,,  llaa  ccoonncceessssiioonnee  èè  ddiicchhiiaarraattaa  ddeeccaadduuttaa..  

LL’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  èè  tteemmppoorraanneeaammeennttee  lliimmiittaattoo  oo  ssoossppeessoo  ppeerr  ssppeecciiaallii  mmoottiivvii  ddii  iinntteerreessssee  

ppuubbbblliiccoo  oo  aallttrree  mmoottiivvaattee  eessiiggeennzzee..  IIll  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ccoommppoorrttaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  

AAvvvveerrssoo  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  aaddoottttaattii  ddaall  CCoommuunnii  ggllii  iinntteerreessssaattii  ppoossssoonnoo  pprroodduurrrree  rriiccoorrssoo  aall  SSeettttoorree  

ddeemmaanniioo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa..  

  

  AAffffiiddaammeennttoo  iinn  ggeessttiioonnee  ––  SSuubb--iinnggrreessssoo  

LL’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  4455  bbiiss  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  èè  rriillaasscciiaattaa,,  

pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ppuunnttoo  ""DDoommaannddaa  ddii  ccoonncceessssiioonnee""::  

aa))  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  sseeccoonnddaarriiee  ddii  bbaarr,,  ddii  rriissttoorraazziioonnee,,  ddii  ppuulliizziiaa  ee  ssaallvvaammeennttoo;;  

bb))  ppeerr  ll’’iinntteerraa  aattttiivviittàà  ooggggeettttoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  lliimmiittaattaammeennttee  aadd  uunn’’uunniiccaa  ssttaaggiioonnee  

bbaallnneeaarree  ee  ppeerr  uunnaa  vvoollttaa  ssoollttaannttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  dduurraattaa  oorrddiinnaarriiaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee..  

LL’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  ssuubb--iinnggrreessssoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  4466  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  èè  rriillaasscciiaattaa,,  

pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii,,  ee  ddii  qquueellllii  ddii  iiddoonneeiittàà  tteeccnniiccaa  eedd  eeccoonnoommiiccaa,,  lliimmiittaattaammeennttee  aa  uunnaa  ssoollaa  

vvoollttaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aarreeaa  ccoonncceessssaa,,  ppeerr  ooggnnii  aarrccoo  tteemmppoorraallee  ddii  aannnnii  sseeii..  

SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  iill  ccaassoo  ddii  ccuuii  aallll’’uullttiimmoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  4466  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  ee  ddii  

ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ttrraa  ccoonniiuuggii  ee  ppaarreennttii  ffiinnoo  aall  22°°  ggrraaddoo..  

  

  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  eexx  aarrttiiccoolloo  5555  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  

AAlllloo  ssccooppoo  ddii  aassssiiccuurraarree  iill  lliibbeerroo  aacccceessssoo  aall  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo,,  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  eexx  aarrttiiccoolloo  5555  ddeell  

ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  vveennggoonnoo  rriillaasscciiaattee  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  llee  pprreevviissiioonnii  ddeell  

PPRRCC  ee  ddeeii  PPCCCC..  

II  rreellaattiivvii  ppaarreerrii  eesspprreessssii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  ee  ddaall  CCoommuunnee,,  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  ggiioorrnnii  nnoovvaannttaa  ddaallllaa  rriicchhiieessttaa,,  

ssoonnoo  vviinnccoollaannttii  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee..  

  

  VViiggiillaannzzaa  

FFeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  mmaarriittttiimmaa  ddiisscciipplliinnaattee  ddaall  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  ee  ddaall  

rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  vviiggiillaannzzaa  ssuullll’’uussoo  iinn  

ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ee  ddeellllee  zzoonnee  ddeell  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee  ssoonnoo  eesseerrcciittaattee  

aanncchhee  ddaallllaa  RReeggiioonnee,,  ddaallllee  PPrroovviinnccee  ee  ddaaii  CCoommuunnii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  ccoommppeetteennzzee..  
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LLee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  iinnddiivviidduuaannoo  aappppoossiittoo  ppeerrssoonnaallee  ccuuii  aattttrriibbuuiirree,,  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  llaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  

UUffffiicciiaallee  ee  AAggeennttee  ddii  PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa..  

CChhiiuunnqquuee,,  ffrraa  ggllii  oorrggaannii  ddii  ppoolliizziiaa  iinnddiiccaattii  aaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii,,  aacccceerrttii  cchhee  ssuullllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  

mmaarriittttiimmee  oo  ssuullllee  zzoonnee  ddii  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ssoonnoo  ssttaattee  eesseegguuiittee  ooppeerree  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattee  

oo  cchhee  llee  aarreeee  oo  llee  zzoonnee  sstteessssee  ssoonnoo  uuttiilliizzzzaattee  sseennzzaa  ttiittoolloo  oo  iinn  ddiiffffoorrmmiittàà  ddaall  ttiittoolloo  ccoonncceessssoorriioo,,  nnee  ddàà  

ccoommuunniiccaazziioonnee  aallllaa  ccoommppeetteennttee  aauuttoorriittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  ppeerr  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  pprreevviissttii  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  

5544  ee  5555  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  aallllaa  ccoommppeetteennttee  aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa..  

AAllll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  5544  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  nnaavviiggaazziioonnee  pprroovvvveeddoonnoo,,  iinn  

ddaannnnoo,,  iill  CCoommuunnee  ee,,  nneeii  ccaassii  ddii  ccoonnccllaammaattaa  iinneerrzziiaa,,  llaa  RReeggiioonnee  aattttrraavveerrssoo  llee  pprroopprriiee  ssttrruuttttuurree..  

NNeellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  pprroovvvveeddeerrvvii  ddiirreettttaammeennttee,,  llaa  RReeggiioonnee  ssii  aavvvvaallee  ddeellll’’aauuttoorriittàà  mmiilliittaarree..  

LLaa  RReeggiioonnee  vveerriiffiiccaa  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  mmeeddiiaannttee  iill  ccoonnttrroolllloo  aa  

ccaammppiioonnee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ee  ddeellllee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  rriillaasscciiaattee..  

IInnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ccoonnttrroolllloo  aa  ccaammppiioonnee,,  llaa  RReeggiioonnee  eeffffeettttuuaa  vveerriiffiicchhee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  

ooggnniiqquuaallvvoollttaa  vveennggaa  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  iirrrreeggoollaarriittàà  oo  ddii  iinnaaddeemmppiieennzzee..  

NNeeii  ccaassii  ddii  aacccceerrttaattaa  iinneerrzziiaa  oo  iinnaaddeemmppiieennzzaa  ddeell  CCoommuunnee,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeellll’’AAsssseessssoorree  ccoommppeetteennttee,,  

iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  rreeggiioonnaallee,,  pprreevviiaa  ddiiffffiiddaa  aadd  aaddeemmppiieerree,,  nnoommiinnaa,,  ccoonn  pprroopprriioo  ddeeccrreettoo,,  uunn  

CCoommmmiissssaarriioo  aadd  aaccttaa..  

  

AArrtt..  66..33  --  RRiillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  ssuu  aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  pprreecceeddeennttee  ccoonncceessssiioonnee  

PPeerr  ttaallii  aarreeee  iill  PPCCCC  ddeevvee  pprreevveeddeerree  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ffiissssee  eevveennttuuaallmmeennttee  eessiisstteennttii  iinn  

ooppeerree  ffaacciillmmeennttee  aammoovviibbiillii,,  ee  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllee  sstteessssee  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  PPRRCC..  

  

AArrtt..  77  --  IInntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo  

NNeell  PPCCCC  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttii  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  

ccoonntteenniimmeennttoo  ee  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  

aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ppeerr::    

  llaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ssppiiaaggggee,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  rriippaasscciimmeennttii  aarrttiiffiicciiaallii;;  

  llaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ccoonn  iinntteerrvveennttii  ddii  ttuutteellaa  ee  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  dduunnaa  

lliittoorraanneeaa;;  

  llaa  rriiccaarriiccaa  ee  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllee  ooppeerree  ddii  ddiiffeessaa  eessiisstteennttii;;  

  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  aasssseettttii  ccoossttiieerrii  aall  ffiinnee  ddii  aavveerree  uunnaa  mmaaggggiioorree  nnaattuurraalliittàà,,  aanncchhee  ccoonn  rriimmoozziioonnee  ddii  

ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  eessiisstteennttii..  
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AAll  ffiinnee  ddii  pprrooggrraammmmaarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo,,  ii  CCoommuunnii  pprroovvvveeddoonnoo  aall  

mmoonniittoorraaggggiioo  llooccaallee  ddeellllaa  ccoossttaa,,  cchhee  ssii  aaffffiiaannccaa  aa  qquueelllloo  ggeenneerraallee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  rreeggiioonnaallee..  

II  ddaattii  ddeessuunnttii  ddaallll’’aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ppoossssoonnoo  aallttrreessìì  ccoonnsseennttiirree  llaa  rriiccllaassssiiffiiccaazziioonnee,,  llaaddddoovvee  ssee  

nnee  pprreesseennttiinnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii,,  ddeeii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ee  ddii  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeeffiinniittii  ddaall  

PPRRCC..  

TTuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  ccoonn  mmeettooddii  ee  tteeccnniicchhee  ttaallii  

ddaa  mmiinniimmiizzzzaarree  ll’’iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee,,  ppeerrsseegguueennddoo  --  aanncchhee  nneell  lluunnggoo  ppeerriiooddoo  --  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  uunnaa  

ggeenneerraallee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  ee  llaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  aaccqquuaattiiccii..  

  

AArrtt..  88..11  --  AArreeee  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ppeerr  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  

LLee  aarreeee  ccoonncceeddiibbiillii  aaii  ffiinnii  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvii,,  qquuaallii  ggllii  SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ee  llee  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  

SSeerrvviizzii,,  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ddeell  PPCCCC..  

IIll  PPCCCC,,  aavvuuttoo  rriigguuaarrddoo  ddeeggllii  uuttiilliizzzzii  ggiiàà  eessiisstteennttii,,  iinnddiiccaa  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddeeii  ssiinnggoollii  lloottttii  

ccoonncceeddiibbiillii,,  sseeccoonnddoo  mmoodduullii  nnoonn  ffrraazziioonnaabbiillii  iill  ccuuii  ffrroonnttee  mmaarree  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  2200  mm..  ee  

nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeeii  115500  mmll  ((rreettttiiffiiccaa  ddeellllee  iissttrruuzziioonnii  ooppeerraattiivvee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  DD..DD..  

nn..001166//22001122))..  

NNeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoonncceeddiibbiillii  ddeevvee  pprreevveeddeerrssii  eedd  aassssiiccuurraarrssii  ll''eessiisstteennzzaa  ddii  ffaassccee  ddii  

ssppiiaaggggiiaa  ((ccoorrrriiddooii))  oorrttooggoonnaallii  aall  mmaarree  ((FFOO)),,  ddeessttiinnaattee  aa  ggaarraannttiirree  iill  lliibbeerroo  ppaassssaaggggiioo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

ttrraa  dduuee  ccoonncceessssiioonnii  ccoonnttiigguuee,,  ddii  llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  55  mm,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  ttrraannssiittoo  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  

ssooccccoorrssoo..  

LLaa  ppuulliizziiaa  ee  llaa  lloorroo  iinnffrraassttrruuttttuurraazziioonnee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  aaddeegguuaattii,,  cchhee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  aappppoorrttiinnoo  aallccuunnaa  

mmooddiiffiiccaa  ppeerrmmaanneennttee  aalllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii,,  ssoonnoo  ppoossttii  aa  ccaarriiccoo  ddeeii  ccoonncceessssiioonnaarrii  ccoonnffiinnaannttii,,  iill  ccuuii  

oobbbblliiggoo  èè  ddaa  iinnddiiccaarrssii  nneellll’’aattttoo  ccoonncceessssoorriioo,,  ccoommpprreessii  llaa  mmooddaalliittàà  ee  ii  tteemmppii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  

PPeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  rraaggiioonnii  ccoonnnneessssee  aallllaa  ssppeecciiffiicciittàà  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  ssii  ppoossssoonnoo  pprreevveeddeerree  ccoonncceessssiioonnii  

ccoonnttiigguuee,,  ppuurrcchhéé  vveennggaannoo  ccoommuunnqquuee  aassssiiccuurraattii  aacccceessssii  ccoonn  llaa  rriiccoorrrreennzzaa  ddii  aallmmeennoo  115500  mm..  

NNeellllee  aarreeee  ccoonncceeddiibbiillii  ddeevvee  pprreevveeddeerrssii  eedd  aassssiiccuurraarrssii  ll''eessiisstteennzzaa  ddii  ffaassccee  ppaarraalllleellee  ((FFPP))  aall  mmaarree  aa  ccuuii  

ccoorrrriissppoonnddoonnoo  ssppeecciiffiicchhee  ffuunnzziioonnii..  LLaa  pprriimmaa  ((FFPP//11))  ddii  pprrooffoonnddiittàà  tteeoorriiccaa  ppaarrii  aa  55  mmll  ddaallllaa  lliinneeaa  

eesstteerrnnaa  ddii  bbaattttiiggiiaa  èè  ddeessttiinnaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  aall  lliibbeerroo  ttrraannssiittoo  ppeeddoonnaallee  lluunnggoo  llaa  ssppiiaaggggiiaa;;  llaa  

sseeccoonnddaa  ((FFPP//22))  èè  ddeessttiinnaattaa  aallllaa  ppoossaa  ddii  oommbbrreelllloonnii  ee  ssddrraaiioo  ee  aallllaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddii  

sseerrvviizziioo;;  llaa  tteerrzzaa  ((FFPP//33))  iinntteessaa  ccoommee  ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  33  mmll,,  aanncchhee  

aattttrreezzzzaabbiillee  ccoonn  ppeeddaannee,,  èè  ddeessttiinnaattaa  aallllaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  vveerrddee  ((ccoonn  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  eesssseennzzee  cchhee  

nnoonn  pprroodduuccaannoo  aalltteerraazziioonnii  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  nnaattuurraallii  ee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccaannoo  oossttaaccoolloo  aallllaa  vviissuuaallee  ddeell  

mmaarree))  ee  aall  lliibbeerroo  ttrraannssiittoo,,  aanncchhee  cciiccllaabbiillee..  
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AAll  ffiinnee  ddeellllaa  uunniiffoorrmmiittàà  ee  ddeellllaa  ttrraannssiittaabbiilliittàà  ccoonn  mmeezzzzii  ddii  ssooccccoorrssoo,,  iill  PPCCCC  iinnddiiccaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee  ddeellllee  ppeeddaannee,,  ddaa  uubbiiccaarrssii  nneellllaa  ffaasscciiaa  FFPP//33  ee  FFOO..    

LL’’uussoo  ddeellllee  ffaassccee  ddii  ssppiiaaggggiiaa  FFPP//11,,  FFPP//33  ee  FFOO  èè  sseemmpprree  lliibbeerroo  ee  ggrraattuuiittoo..  

QQuuaalloorraa  nnoonn  eessiissttaannoo  aacccceessssii  ppuubbbblliiccii  aa  ddiissttaannzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  115500  mm,,  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  hhaa  

ll’’oobbbblliiggoo  ddii  aassssiiccuurraarree  iill  lliibbeerroo  aacccceessssoo  aallllaa  bbaattttiiggiiaa  aattttrraavveerrssoo  aappppoossiittii  ccoorrrriiddooii,,  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llee  

eessiiggeennzzee  ddeeii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  uuttiilliizzzzaabbiillii  aanncchhee  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  

bbaallnneeaarree..  

  

AArrtt..  88..22  --  IInntteerrvveennttii  eeddiilliizzii  

LLee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeettttaattee  ddaall  PPCCCC  ddeevvoonnoo  ddiisscciipplliinnaarree  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà  

eeddiilliizziiaa  ee//oo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  aanncchhee  mmooddeessttaa,,  rreeaalliizzzzaabbiillee  ssuull  ddeemmaanniioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

ccoonncceessssiioonnaarriioo..  

IInn  aaggggiiuunnttaa  aallllee  ccoonnddiizziioonnii,,  aaii  lliimmiittii  eedd  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ggiiàà  pprreevviissttii  ddaaii  pprreesseennttii  ccrriitteerrii,,  iill  PPCCCC  ppuuòò  

ssttaabbiilliirrnnee  aallttrrii  ppiiùù  rreessttrriittttiivvii,,  ppeerr  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ttiippoollooggiiaa  ccoonncceessssoorriiaa  oovvvveerroo  ppeerr  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ttrraattttoo  

ddii  ccoossttaa..  

GGllii  iinntteerrvveennttii  ccoonnsseennttiittii,,  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  ssppiiaaggggiiaa,,  qquuaallii  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii,,  llee  ddooccccee,,  iill  

cchhiioossccoo--bbaarr--rriissttoorroo,,  llaa  ddiirreezziioonnee,,  iill  ddeeppoossiittoo  aattttrreezzzzaattuurree,,  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aallllee  sseegguueennttii  ttiippoollooggiiee  ddii  

iinntteerrvveennttoo::  

11..  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa,,  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ee  aaddeegguuaammeennttoo  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriioo  ee  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  

ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  bbaallnneeaarrii  eessiisstteennttii;;  

22..  aammpplliiaammeennttoo  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  bbaallnneeaarrii  eessiisstteennttii;;  

33..  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii..  

  

AArrtt..  88..33  --  MMaannuuffaattttii  

PPeerr  mmaannuuffaattttoo  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  ooggnnii  ssttrruuttttuurraa  ddeessttiinnaattaa  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  ssppiiaaggggiiaa,,  qquuaallii::  

11..  ccaabbiinnee  ssppoogglliiaattooii;;  

22..  ddeeppoossiittoo  sseeddiiee,,  oommbbrreelllloonnii  eedd  aarrrreeddii  ddii  ssppiiaaggggiiaa;;  

33..  cchhiioossccoo  ppeerr  bbaarr  ee  rriissttoorroo;;  

44..  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii;;  

55..  ddooccccee;;  

66..  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo..  

GGllii  sstteessssii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddii  ““ffaacciillee  rriimmoozziioonnee””,,  ee,,  qquuiinnddii,,  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  iill  sseemmpplliiccee  aasssseemmbbllaaggggiioo  ddii  
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eelleemmeennttii  ccoommppoonniibbiillii,,  iinntteeggrraallmmeennttee  rreeccuuppeerraabbiillii,,  sseennzzaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  cceemmeennttaannttii  ddii  qquuaallssiiaassii  

ggeenneerree,,  ee  mmaanntteennuuttii  iinn  ssiittoo  aanncchhee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  mmaaggggiioorree  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  eessttiivvaa..  

II  mmaannuuffaattttii  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  ddii  ssppiiaaggggiiaa  nnoonn  ppoossssoonnoo  ssuuppeerraarree  ii  sseegguueennttii  lliimmiittii::  

11))  mmaassssiimmoo  55%%  ppeerr  ccoonncceessssiioonnii  ffiinnoo  aallllaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ddii  mmqq..  22000000;;  

22))  uulltteerriioorree  33%%  ppeerr  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  mmqq..  22000011  ee  55000000;;  

33))  uulltteerriioorree  11%%  ppeerr  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ssuuppeerriioorree  aa  55000011,,  ffiinnoo  aa  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  mmqq..  1100..000000..  

IIll  PPCCCC  ssttaabbiilliissccee  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uubbiiccaazziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo::  

11..  cchhee  ssoonnoo  ddaa  pprreevveeddeerrssii,,  iinn  lliinneeaa  ddii  mmaassssiimmaa,,  nneellllee  vviicciinnaannzzee  ddeellll’’iinnggrreessssoo  aallllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  

ee,,  ccoommuunnqquuee,,  iill  ppiiùù  ddiissttaannttee  ppoossssiibbiillee  ddaallllaa  bbaattttiiggiiaa  oonnddee  eevviittaarree  ddaannnnii  ccaauussaattii  ddaa  eevveennttuuaallii  

mmaarreeggggiiaattee  ee  ccoossttiittuuiirree  eessssii  sstteessssii  ccoorrppii  rriifflleetttteennttii;;  

22..  cchhee  ddeevvoonnoo  ddiissppoorrssii,,  pprreeffeerriibbiillmmeennttee,,  aavveennddoo  llaa  ddiimmeennssiioonnee  mmiinniimmaa  ppaarraalllleellaa  aallllaa  lliinneeaa  ddii  

rriivvaa,,  iinn  mmooddoo  ddaa  rriidduurrrree  ll’’oossttaaccoolloo  aallllaa  lliibbeerraa  vviissuuaallee  ddeell  mmaarree;;  

33..  cchhee  llaa  bbaarrrriieerraa  vviissiivvaa  nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  iill  1155%%  ddeell  ffrroonnttee  ccoonncceessssoo;;  

44..  cchhee  èè  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  iinntteerreessssaarree  iill  ssiisstteemmaa  dduunnaallee..  

IInn  ttaall  sseennssoo,,  iinn  aarrmmoonniiaa  aallllee  nnoorrmmee  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee,,  ddeevvoonnoo  pprreevveeddeerrssii  aalltteezzzzee  mmaassssiimmee,,  

ccoommuunnqquuee  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  44,,0000  mm  ddaall  ppiiaannoo  oorrddiinnaarriioo  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa..  

IIll  PPCCCC  iinnddiiccaa  ssppeecciiffiicchhee  ttiippoollooggiiee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ee  ccoolloorrii,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccuurraa  

ddeellll’’eesstteettiiccaa,,  ddeellll’’uunniiffoorrmmiittàà,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo--aammbbiieennttaallee..  

LLaaddddoovvee  ooccccoorrrraa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ggllii  aasssseettttii  iiddrrooggeeoollooggiiccii,,  ddeevvee  pprreevveeddeerrssii  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

mmaannuuffaattttii  ddiissttaaccccaattii  ddaall  ppiiaannoo  ddeellll’’aarreenniillee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  eevveennttii  mmeetteeoo  mmaarriinnii  ppiiùù  ssffaavvoorreevvoollii..  

II  mmaannuuffaattttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aasssseerrvviittii  ddaa  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  aanncchh’’eessssii  ddii  ttiippoo  pprreeccaarriioo..  

  

AArrtt..  88..44..  --  SSttrruuttttuurree  oommbbrreeggggiiaannttii  

PPeerr  ssttrruuttttuurraa  oommbbrreeggggiiaannttee  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  qquuaallssiiaassii  ssttrruuttttuurraa,,  ddii  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee,,  ddeessttiinnaattaa  

eesscclluussiivvaammeennttee  aall  rriippaarroo  ddaallll’’iirrrraaggggiiaammeennttoo  ssoollaarree..  LLaa  sstteessssaa  ddeevvee  aavveerree  ccooppeerrttuurraa  ddii  ttiippoo  pprreeccaarriioo  

((iinnccaannnnuucccciiaattoo,,  tteellii  ffrraannggiissoollee,,  ppeerrggoollaattoo,,  eecccc..))  eedd  eesssseerree  ttoottaallmmeennttee  aappeerrttaa  ssuuii  llaattii  nnoonn  aaddiiaacceennttii  

aa  mmaannuuffaattttii..  

LLaa  ccoonnssiisstteennzzaa  aasssseennttiibbiillee  ddeellllee  sstteessssee  nnoonn  ppuuòò  ssuuppeerraarree  iill  5500%%  ddeeii  lliimmiittii  ffiissssaattii  ppeerr  ii  mmaannuuffaattttii,,  

ccoommpprreessaa  qquueellllaa  ddaa  ooccccuuppaarree  ccoonn  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ggaazzeebboo..  

IIll  PPCCCC  iinnddiiccaa  ssppeecciiffiicchhee  ttiippoollooggiiee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ee  ccoolloorrii,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccuurraa  

ddeellll’’eesstteettiiccaa,,  ddeellll’’uunniiffoorrmmiittàà,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  --  aammbbiieennttaallee..  
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AArrtt..  88..55  --  CCaammmmiinnaammeennttii  

CCoonnssiissttoonnoo  iinn  eelleemmeennttii  rriimmoovviibbiillii  ppooggggiiaattii  iinn  

ssiittoo  ppeerr  uussii  ppeeddoonnaallii  ((FFPP//22,,  FFPP//33  ee  FFOO))  ee  

aanncchhee  cciiccllaabbiillii  ((FFPP//33))  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  ggaarraannttiirree  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ffaacciilliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  

mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ppeerr  ll’’oorrddiinnaattoo  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii,,  aanncchhee  

ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii..  

II  ccaammmmiinnaammeennttii,,  ddaa  rreeaalliizzzzaarrssii  iinn  lleeggnnoo  ee//oo  mmaatteerriiaallee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

sseemmpplliicceemmeennttee  aappppooggggiiaattii  ssuullll’’aarreenniillee,,  sseennzzaa  aallccuunn  vviinnccoolloo,,  eedd  aavveerree  uunnaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ccoommpplleessssiivvaa  

ffuunnzziioonnaallee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  

LLee  ddoogghhee  vveennggoonnoo  aasssseemmbbllaattee  ccoonn  ffeerrrraammeennttaa  cclliippss  oo  vviittii  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx  ee  ssoottttooppoossttee  ttrraattttaammeennttoo  

ccoonn  oolliioo  pprrootteettttiivvoo..  

  

AArrtt..  88..66  --  RReecciinnzziioonnii  ee  ooppeerree  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  

EE’’  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii..  

EE’’  ccoonnsseennttiittaa,,  iinnvveeccee,,  llaa  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  FFPP//33  lluunnggoo  iill  llaattoo  eesstteerrnnoo  mmeeddiiaannttee  ssttrruuttttuurraa  ccoonn  

ppaalleettttii  iinn  lleeggnnoo  ccoommuunnqquuee  oorrddiittii,,  ddeellll’’aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  mm..  11,,5500..  

EE’’  oobbbblliiggaattoorriioo  ddeelliimmiittaarree,,  aall  ffiinnee  ddeellllaa  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  ii  ffrroonnttii  llaatteerraallii  ccoonn  

ssiinnggoollii  ppaalleettttii  ccoolllleeggaattii  ccoonn  uunn  rriiccoorrssoo  iinn  ccoorrddaa..  

EE’’  aallttrreessìì  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattaa  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo..  

  

AArrtt..  88..77  --  EEccoo--ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  

IIll  PPCCCC  pprroommuuoovvee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii  aall  ffiinnee  ddii  ppeerrsseegguuiirree  uunnoo  

ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ddeell  ttuurriissmmoo  cchhee  ddaa  uunn  llaattoo  ccoonnsseennttaa  ddii  pprreesseerrvvaarree  ll’’eeccoossiisstteemmaa  ee  ddaallll’’aallttrraa  

ppeerrmmeettttaa  aaii  ggeessttoorrii  ddii  rreeaalliizzzzaarree  rriissppaarrmmii  ddii  ssppeessaa  ((ssiiaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeeii  ccoossttii  ssiiaa  

aattttrraavveerrssoo  ll’’aacccceessssoo  aaii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ee  ccoonnttrriibbuuttii  ppuubbbblliiccii))..  

LLaa  ggeessttiioonnee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  ppuuòò  eesssseerree  aattttuuaattaa  ttrraammiittee  ttrree  ddiiffffeerreennttii,,  mmaa  

pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ccoonntteessttuuaallii,,  ssttrruummeennttii  ddii  aazziioonnee::  

  iill  rriissppaarrmmiioo  ddeellllee  rriissoorrssee  iiddrriicchhee;;  

  iill  rriissppaarrmmiioo  ddeellllee  rriissoorrssee  eenneerrggeettiicchhee;;  

  llee  mmooddaalliittàà  ggeessttiioonnaallii..  

IIll  pprriimmoo  oobbiieettttiivvoo  ppuuòò  eesssseerree  rraaggggiiuunnttoo::  
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aa..  aattttrraavveerrssoo  iill  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  aaccqquuee  ggrriiggiiee  pprroovveenniieennttii  ddaallllee  ddooccccee  eedd  iill  lloorroo  rriiuuttiilliizzzzoo,,  pprreevviiaa  

ddeeccaannttaazziioonnee  ee  ffiillttrraazziioonnee,,  ppeerr  ssccaarriicchhii  ddeeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee  ppeerr  aallttrrii  uussii  ccoonnsseennttiittii;;    

bb..  aattttrraavveerrssoo  ll’’iissttaallllaazziioonnee  nneellllee  ddooccccee  ddeeii  rriidduuttttoorrii  ddii  fflluussssoo;;  

cc..  mmeeddiiaannttee  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallee  ddiivvuullggaattiivvoo  cchhee  iinnffoorrmmii  ii  ttuurriissttii  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  aaddoottttaattii  

ppeerr  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ccoonnssuummii  iiddrriiccii  ee  cchhee  llii  iinnvviittii  aa  uunn  uussoo  ppaarrssiimmoonniioossoo  ddeellll’’aaccqquuaa..  

IIll  sseeccoonnddoo  oobbiieettttiivvoo::  

aa..  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  ppaannnneellllii  ssoollaarrii  tteerrmmiiccii  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  iill  rriissccaallddaammeennttoo  ddeellll’’aaccqquuaa  

ddeessttiinnaattaa  aaii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii,,  aallllee  ddooccccee  ee  aall  cchhiioossccoo––bbaarr––rriissttoorroo;;  

bb..  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ppaannnneellllii  ffoottoovvoollttaaiiccii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ccoonn  llaa  

qquuaallee  iinntteeggrraarree  qquueellllaa  ffoorrnniittaa  ddaallllaa  rreettee;;  

cc..  mmeeddiiaannttee  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoonnssuummii  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  tteemmppoorriizzzzaattoorrii,,  ddiissppoossiittiivvii  eelleettttrriiccii  aa  

bbaassssoo  ccoonnssuummoo,,  eecccc..  

IIll  tteerrzzoo  oobbiieettttiivvoo::  

aa..  aattttrraavveerrssoo  llaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  ddii  rriiffiiuuttoo  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  pprrooddoottttee  ssuullllee  

ssppiiaaggggee;;  

bb..  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  iinnffoo––ppooiinntt  oovvee  rreeppeerriirree  ii  ddaattii  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  

bbaallnneeaazziioonnee,,  ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoo––mmaarriinnee  ddeellllaa  zzoonnaa  ee  ssuullllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppoolllliinnii,,  nnoonncchhéé  

rriicceevveerree  ccoonnssiiggllii  ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddaa  tteenneerree  ppeerr  iill  rriissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ddeellllee  rriissoorrssee  

nnaattuurraallii..  

IIll  PPCCCC  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeellllee  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii,,  pprreevveeddee  ppaarraammeettrrii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  iinn  ffaavvoorree  ddii  pprrooggeettttii  cchhee  ccoonnccoorrrraannoo  aall  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  pprreeddeettttee  ffiinnaalliittàà..  

  

AArrtt..  88..88  --  BBaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

TTuuttttee  llee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii  ddeevvoonnoo  aassssiiccuurraarree  llaa  lloorroo  ppiieennaa  vviissiittaabbiilliittàà  ee  ll’’aacccceessssoo  aall  mmaarree,,  aanncchhee  aallllee  

ppeerrssoonnee  ccoonn  rriiddoottttaa  oo  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiaa..    

AA  ttaall  ffiinnee,,  iill  PPCCCC  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeellllee  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii,,  pprreevveeddee  

ppaarraammeettrrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  ffaavvoorree  ddii  pprrooggeettttii  cchhee  ffaavvoorriissccaannoo  uunnaa  mmiigglliioorree  ffrruuiibbiilliittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  

bbaallnneeaarrii  aaii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii..  

  

AArrtt..  88..99  --  VVeerrddee  oorrnnaammeennttaallee  

IIll  PPCCCC  pprreevveeddee  llaa  ppoossaa  aa  ddiimmoorraa  ddii  vveerrddee,,  aanncchhee  ddii  nnaattuurraa  aarrbbuussttiivvaa,,  oollttrree  cchhee  nneellllaa  ffaasscciiaa  FFPP//33,,  iinn  

pprroossssiimmiittàà  ddeellllee  ddeelliimmiittaazziioonnii,,  aanncchhee  nneellllaa  ffaasscciiaa  FFPP//22,,  pprreevvaalleenntteemmeennttee  nneellll’’iimmmmeeddiiaattoo  iinnttoorrnnoo  
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ddeellllaa  ““zzoonnaa  sseerrvviizzii””,,  sseemmpprree  cchhee  ttaallii  ssiisstteemmaazziioonnii  ssii  iinntteeggrriinnoo  ccoonn  ll’’aasssseettttoo  mmoorrffoollooggiiccoo  ee  

vveeggeettaazziioonnaallee  ddeellllaa  zzoonnaa  ee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccaannoo  oossttaaccoolloo  aallllaa  lliibbeerraa  vviissuuaallee  ddeell  mmaarree..  

  

AArrtt..  88..1100  --  CCaarrtteellllii  ee  mmaannuuffaattttii  ppuubbbblliicciittaarrii  

IIll  PPCCCC  ddiisscciipplliinnaa  ll’’aappppoossiizziioonnee  ddii  ccaarrtteellllii  ee//oo  mmaannuuffaattttii  ppuubbbblliicciittaarrii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  nnoonn  ddeevvoonnoo  

pprreeggiiuuddiiccaarree  llaa  lliibbeerraa  vviissuuaallee  ddeell  mmaarree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iinnddiiccaannddoo  iill  mmaatteerriiaallee,,  llaa  ffoorrmmaa,,  llee  

ddiimmeennssiioonnii,,  llaa  rreellaattiivvaa  aallllooccaazziioonnee,,  ee  qquuaannttoo  aallttrroo  nneecceessssaarriioo  aadd  aassssiiccuurraarree  ll’’uunniiffoorrmmiittàà..  

  

AArrtt..  88..1111  --  AAcccceessssiibbiilliittàà  ee  ssiisstteemmaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  

IIll  PPCCCC,,  ppeerr  uunn  mmiigglliioorree  iinnsseerriimmeennttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  bbaallnneeaarrii,,  ppeerr  aattttuuaarree  uunn’’aaddeegguuaattaa  

aacccceessssiibbiilliittàà  aallllee  sstteessssee,,  nnoonncchhéé  ppeerr  uunnaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee,,  iinnddiivviidduuaa  llee  ooppeerree  

cchhee  ccoonnffiigguurraannoo  iill  qquuaaddrroo  ddii  qquueellllee  aaffffeerreennttii  aallllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeeggllii  aarreenniillii,,  qquuaallii  aadd  eesseemmppiioo::  

  llee  aarreeee  aa  vveerrddee;;  

  ii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaabbiillii..  

II  pprrooggeettttii  ddeevvoonnoo  aassssiiccuurraarree  uunn’’aaddeegguuaattaa  oommooggeenneeiittàà  ddeellllee  ssoolluuzziioonnii  ttiippoollooggiicchhee,,  ddiimmeennssiioonnaallii  ee  

ffoorrmmaallii  ppeerr  ttrraattttii  oommooggeenneeii  ddeeffiinniittii  nneellllaa  sstteessssaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoommuunnaallee..  

  

AArrtt..  88..1122  --  AArreeee  nnoonn  ooggggeettttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  

SSii  ddiissttiinngguuoonnoo  iinn::  

  SSppiiaaggggiiaa  LLiibbeerraa  ((SSLL))  

  AArreeee  CCoommpplleemmeennttaarrii  ((AACC))..  

LLee  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoommpprreennddoonnoo  ttuuttttee  qquueellllee  aarreeee  iinn  ccuuii  ll’’aacccceessssoo,,  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ee  llaa  bbaallnneeaazziioonnee,,  èè  

ccoonnsseennttiittoo  aa  ttuuttttii  ggllii  uutteennttii..  IInn  ttaallii  ssppiiaaggggee  èè  ppeerrmmeessssaa  llaa  ssoollaa  ssoossttaa  ppeerr  llaa  bbaallnneeaazziioonnee  ee  ttuuttttee  llee  

aattttiivviittàà  ddii  ssvvaaggoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llaa  qquuiieettee  ppuubbbblliiccaa..  

11..  SSuullllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  mmaarriittttiimmee  èè  AASSSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE  VVIIEETTAATTOO::  

aa))  ccaammppeeggggiiaarree  ccoonn  tteennddee,,  rroouulloottttee,,  ccaammppeerr  eedd  aallttrree  aattttrreezzzzaattuurree  oo  iinnssttaallllaazziioonnii  iimmppiieeggaattee  aa  ttaall  

ffiinnee,,  nnoonncchhéé  ppeerrnnoottttaarree,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllee  aarreeee  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  ddeessttiinnaattee  ccoonn  rreeggoollaarree  ttiittoolloo  

aabbiilliittaattiivvoo;;  

bb))  aabbbbaannddoonnaarree  aa  tteerrrraa  oo  iinn  mmaarree  rriiffiiuuttii  ddii  qquuaalluunnqquuee  ggeenneerree,,  qquuaallii  ccaarrttaa,,  ffaazzzzoolleettttii,,  llaattttiinnee,,  

mmoozzzziiccoonnii  ddii  ssiiggaarreettttee  ee  aavvaannzzii  ddii  cciibboo,,  ssiiaa  ppuurree  ccoonntteennuuttii  iinn  bbuussttee;;  

cc))  rreeaalliizzzzaarree  ooppeerree,,  oovvvveerroo  iinnssttaallllaarree  ssttrruuttttuurree  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa,,  sseennzzaa  llee  pprreevveennttiivvee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  

ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttii,,  oovvee  pprreevviissttee  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee;;  
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dd))  ccrreeaarree  iinn  qquuaallssiivvoogglliiaa  mmaanniieerraa  iimmppeeddiimmeennttii  pprreeggiiuuddiizziieevvoollii  aallllaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  

ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii;;  

ee))  iill  ttrraannssiittoo  ee  llaa  ssoossttaa  ddii  aauuttoommeezzzzii,,  mmoottoocciicclleettttee,,  cciicclloommoottoorrii  ee  vveeiiccoollii  ddii  ooggnnii  ggeenneerree,,  aadd  

eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  ddii  ssooccccoorrssoo,,  ddii  sseerrvviizziioo  ddeellllee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee  oo  ddii  ppuubbbblliicchhee  

aammmmiinniissttrraazziioonnii//eennttii  ccoonn  ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  iinn  aarreeee  ddeemmaanniiaallii,,  ddii  qquueellllii  aaddooppeerraattii  ppeerr  llaa  

ppuulliizziiaa  ee  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellllee  ssppiiaaggggee,,  ppeerr  ii  tteemmppii  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarrii  aallllee  rreellaattiivvee  

ooppeerraazziioonnii,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aauussiillii  uuttiilliizzzzaattii  ddaaii  ddiissaabbiillii  aattttii  aa  ccoonnsseennttiirree  aauuttoonnoommiiaa  nneeii  lloorroo  

ssppoossttaammeennttii;;  iill  ddiivviieettoo  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  aallllee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  ddeessttiinnaattee  aa  ppaarrcchheeggggiioo  ee  aa  vviiaabbiilliittàà  

aappppoossiittaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattee;;  

ff))  eeffffeettttuuaarree  rriippaarraazziioonnii  ssuu  aappppaarraattii  mmoottoorree  oo  llaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  aallllee  iimmbbaarrccaazziioonnii  ee  aa  nnaattaannttii  

iinn  ggeenneerree  iinn  vviioollaazziioonnee  aallllee  nnoorrmmee  aammbbiieennttaallii;;  

gg))  aacccceennddeerree  ffuuoocchhii  oo  ffaarree  uussoo  ddii  ffoorrnneellllii  eedd  aalllleessttiirree  ppiicc--nniicc  ccoonn  ttaavvoolliinnii  ee  sseeddiiee  iinn  aarreeee  nnoonn  aalllloo  

ssccooppoo  rriisseerrvvaattee;;  

hh))  ll’’uussoo  ddeeii  mmeezzzzii  cciinnggoollaattii  ssuuggllii  ssccooggllii;;  

ii))  qquuaallssiiaassii  aattttiivviittàà  oo  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  ppoossssaa  ddaannnneeggggiiaarree  ii  ccoorrddoonnii  dduunnoossii  ee  ggllii  hhaabbiittaatt  

nnaattuurraallii  iivvii  eessiisstteennttii;;  

jj))  uuttiilliizzzzaarree  aattttrreezzzzaattuurree  bbaallnneeaarrii  ddooppoo  iill  ttrraammoonnttoo;;  

kk))  llaasscciiaarree  iinn  ssoossttaa  nnaattaannttii  ffuuoorrii  ddaaggllii  ssppaazzii  aauuttoorriizzzzaattii  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  ddeessttiinnaattii  aallllee  

ooppeerraazziioonnii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ee  ssaallvvaattaaggggiioo;;  

ll))  llaasscciiaarree  ssuullllee  ssppiiaaggggee  lliibbeerree,,  oollttrree  iill  ttrraammoonnttoo  ddeell  ssoollee,,  oommbbrreelllloonnii,,  lleettttiinnii,,  sseeddiiee  ssddrraaiioo,,  tteennddee  oo  

aallttrree  aattttrreezzzzaattuurree  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattee;;  

mm))  oorrggaanniizzzzaarree  ffeessttee,,  aanniimmaazziioonnii  eedd  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  

bbaallnneeaarrii,,  sseennzzaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnii,,  nnuullllaa  oossttaa  eedd  aallttrrii  pprroovvvveeddiimmeennttii  pprreevviissttii  ddaa  nnoorrmmaattiivvee  ssppeecciiffiicchhee,,  

iivvii  ccoommpprreessee  qquueellllee  rreellaattiivvee  aallll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo;;  

nn))  ooccccuuppaarree  ccoonn  oommbbrreelllloonnii,,  sseeddiiee  oo  ssddrraaiioo,,  nnaattaannttii  ee//oo  aallttrree  aattttrreezzzzaattuurree  mmoobbiillii  eedd  ooggggeettttii  ddii  

qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  llaa  ffaasscciiaa  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ((bbaattttiiggiiaa)),,  aammppiiaa  nnoonn  mmeennoo  ddii  mmeettrrii  55,,  ddeessttiinnaattaa  

eesscclluussiivvaammeennttee  aall  lliibbeerroo  ttrraannssiittoo  ccoonn  ddiivviieettoo  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa;;  

  ii  mmeezzzzii  ddii  ssooccccoorrssoo,,  oovvee  ppeerr  rraaggiioonnii  ooggggeettttiivvee  nnoonn  ppoossssaannoo  ssoossttaarree  ––  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ––  iinn  

aaccqquuaa  oo  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  aarreenniillee  aa  rriiddoossssoo  ddeellllaa  bbaattttiiggiiaa,,  ssoonnoo  eesscclluussii  ddaall  pprreecceeddeennttee  

ddiivviieettoo;;  

  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ffrroonnttiissttaa  èè  tteennuuttoo  aa  rriissppeettttaarree  ee  aa  ffaarr  oosssseerrvvaarree  llaa  pprreeddeettttaa  pprreessccrriizziioonnee;;  

  llee  ddiissttaannzzee  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssoonnoo  rriiffeerriittee  aall  lliivveelllloo  mmeeddiioo  ddeell  mmaarree  ee  nnoonn  aallllaa  lliinneeaa  ddii  bbaassssaa  

mmaarreeaa;;  
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oo))  ssoossttaarree  nneeii  ccoorrrriiddooii  ddii  llaanncciioo  oovvvveerroo  aattttrraavveerrssaarrllii  aa  nnuuoottoo;;  

pp))  oorrmmeeggggiiaarree  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  iimmbbaarrccaazziioonnee  ee//oo  nnaattaannttee  nneeii  ccoorrrriiddooii  mmeeddeessiimmii;;  

qq))  pprraattiiccaarree  qquuaallssiiaassii  ggiiooccoo  ((ccaallcciioo,,  tteennnniiss  ddaa  ssppiiaaggggiiaa,,  ppaallllaavvoolloo,,  bbooccccee,,  bbaasskkeett,,  eecccc..)),,  ssiiaa  aa  tteerrrraa  

cchhee  iinn  aaccqquuaa,,  cchhee  ppoossssaa  aarrrreeccaarree  ppeerriiccoolloo,,  ddaannnnoo  oo  mmoolleessttiiaa  aallllee  ppeerrssoonnee,,  ttuurrbbaattiivvaa  ddeellllaa  

qquuiieettee  ppuubbbblliiccaa,,  nnoonncchhéé  nnooccuummeennttoo  aallll’’iiggiieennee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

rr))  ii  ssuuddddeettttii  ggiioocchhii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  nneellllee  zzoonnee  aallll’’uuooppoo  aattttrreezzzzaattee  oo  aa  cciiòò  ddeessttiinnaattee  ddaaii  ssiinnggoollii  

ccoonncceessssiioonnaarrii  ssuuii  qquuaallii  ggrraavvaa,,  ccoommuunnqquuee,,  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ssttiippuullaarree  aappppoossiittaa  ppoolliizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa;;  

ss))  ccoonndduurrrree  oo  ffaarr  ppeerrmmaanneerree  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  aanniimmaallee,,  aanncchhee  ssee  mmuunniittoo  ddii  mmuusseerruuoollaa  ee  gguuiinnzzaagglliioo,,  

iinn    aarreeee  nnoonn  aappppoossiittaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattee,,  aattttrreezzzzaattee  ee  sseeggnnaallaattee,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  

cciinnooffiillee  ddii  ssaallvvaattaaggggiioo  rriiccoonnoosscciiuuttee,,  ddeeii  ccaannii  gguuiiddaa  ppeerr  ii  nnoonn  vveeddeennttii  ee,,  nneellllee  ssoollee  oorree  ddii  

cchhiiuussuurraa,,  ddeeii  ccaannii  ccoonnddoottttii  aall  gguuiinnzzaagglliioo  ddaall  ppeerrssoonnaallee  aaddddeettttoo  aallllaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  bbaallnneeaarree..  SSii  

ppoottrràà  aauuttoorriizzzzaarree  ii  ccoonncceessssiioonnaarrii  cchhee  lloo  rriicchhiieeddoonnoo,,  aadd  aattttrreezzzzaarree  ccoonn  ooppeerree  lleeggggeerree  ee  ddii  ffaacciillee  

rriimmoozziioonnee,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ppeerriimmeettrroo  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  aappppoossiittee  aarreeee  ppeerr  aanniimmaallii  dd’’aaffffeezziioonnee  ((ccaannii  

ee  ggaattttii))  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaaggllii  aappppoossiittii  rreeggoollaammeennttii,,  aaddoottttaattii  ddaaii  ccoommuunnii,,  ee  ddaaii  sseerrvviizzii  

vveetteerriinnaarrii  ddeellllee  AAAA..SSSS..LLLL..  ccoommppeetteennttii  ppeerr  tteerrrriittoorriioo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  ttaallii  zzoonnee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

ddoottaattee  ddii  aacccceessssoo  iinnddiippeennddeennttee  ee  iinnddiivviidduuaattee  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  aarrrreeccaarree  ddaannnnii  ee  ddiissttuurrbbii  

aallll’’uutteennzzaa  cciirrccoossttaannttee..  IInn  ddeettttee  aarreeee  ggllii  aanniimmaallii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  tteennuuttii  sseemmpprree  aall  gguuiinnzzaagglliioo..  

LL’’aacccceessssoo  èè  ccoommuunnqquuee  ccoonnsseennttiittoo  ssoolloo  aa  ccaannii  cchhee  mmaanniiffeessttaannoo  uunn  aassppeettttoo  ssaannoo  ee  ssiiaannoo  iinn  

ppoosssseessssoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  nnoonn  aanntteerriioorree  aa  mmeessii  sseeii..  IIll  ttiittoollaarree  ddii  ooggnnii  ccoonncceessssiioonnee  

ddeemmaanniiaallee  ppoottrràà  ccoonnsseennttiirree  ll’’aacccceessssoo,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroopprriioo  ssttaabbiilliimmeennttoo  bbaallnneeaarree,,  ddii  aanniimmaallii  

dd’’aaffffeezziioonnee  ddii  ppiiccccoollaa  ttaagglliiaa,,  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llee  vvaacccciinnaazziioonnii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  pprreevviissttee,,  ssoottttoo  uunnoo  

oo  ppiiùù  oommbbrreelllloonnii  ppoossttii  iinn  zzoonnaa  rreettrroossttaannttee  oovvvveerroo  iinn  ppoossiizziioonnee  ttaallee  ddaa  nnoonn  aarrrreeccaarree  ddiissttuurrbboo  oo  

ddiissaaggiioo  aaggllii  aallttrrii  uutteennttii..  GGllii  aanniimmaallii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppoorrttaattii  iinn  bbrraacccciioo  ffiinnoo  aallll’’oommbbrreelllloonnee  

aasssseeggnnaattoo  ee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  sseemmpprree  mmaanntteennuuttii  aall  gguuiinnzzaagglliioo  ssoottttoo  ll’’oommbbrreelllloonnee..  II  rriissppeettttiivvii  

pprroopprriieettaarrii  ddoovvrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  aassssiiccuurraarree  ll’’aassppeettttoo  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriioo,,  ssiiaa  aa  ttuutteellaa  ddeellll’’aanniimmaallee  

sstteessssoo,,  ccoonn  cciiòò  ccoommpprreennddeennddoo  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  iinn  ssiittoo  ddeell  mmiinniimmoo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  

ddeell  mmeeddeessiimmoo,,  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aallllaa  ppuulliizziiaa  ddeellll’’aarreeaa  ooccccuuppaattaa  iivvii  ccoommpprreessoo  ll’’aassppoorrttoo  ddii  

mmaatteerriiaallii  iinnqquuiinnaannttii..  RReessttaa  iinntteessoo  cchhee  ii  ppaaddrroonnii  ddeeggllii  aanniimmaallii  ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellll’’aanniimmaallee  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ddii  lleeggggee,,  ccoommee  ssppeecciiffiiccaattoo  ddaallll’’aarrtt..  22005522  ddeell  

CCooddiiccee  CCiivviillee;;  

tt))  tteenneerree  aadd  aallttoo  vvoolluummee  aappppaarreecccchhii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ssoonnoorraa,,  nnoonncchhéé  ffaarree  uussoo  ddeeggllii  sstteessssii  ttrraa  llee  oorree  

1133,,3300  ee  llee  oorree  1166,,0000,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeggllii  aavvvviissii  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  ddiirraammaattii  mmeeddiiaannttee  aallttooppaarrllaannttii;;  

èè  aallttrreessìì  ffaattttoo  ddiivviieettoo  aassssoolluuttoo  aallll’’uussoo  ddii  aappppaarreecccchhii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ssoonnoorraa  ddiirreettttaammeennttee  
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ssuullll’’aarreenniillee,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  tteemmppoo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  oollttrree  qquuaattttrroo  

oorree  ccoommpplleessssiivvee  aall  ggiioorrnnoo,,  ddaa  iinnddiiccaarree  nneellll’’aallbboo  ddeell  lliiddoo,,  nneellllaa  ““NNOORRMMAA  EETTIICCAA””,,  ddaa  ddeessttiinnaarree  

aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ggiioocchhii  eedd  aattttiivviittàà  lluuddiiccoo--mmoottoorriiee..  GGllii  aappppaarreecccchhii  ssoonnoorrii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

ppoossiizziioonnaattii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddaallllaa  bbaattttiiggiiaa  ee  llaa  sstteessssaa  nnoonn  ppoottrràà  mmaaii  eesssseerree  ooccccuuppaattaa  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  

ddeellllee  pprreeddeettttee  aattttiivviittàà..  II  lliivveellllii  ddii  iinntteennssiittàà  aaccuussttiiccaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmooddeerraattii  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  

aarrrreeccaarree  ddiissttuurrbboo  aallll’’uutteennzzaa  bbaallnneeaarree  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  rriissppeettttaarree  ii  lliimmiittii  ddii  zzoonniizzzzaazziioonnee  aaccuussttiiccaa  

ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  1122  ffeebbbbrraaiioo  22000022,,  nn..  33;;  

uu))  eesseerrcciittaarree  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  ((ccoommmmeerrcciioo  iinn  ffoorrmmaa  ffiissssaa  oo  iittiinneerraannttee,,  ppuubbbblliicciittàà,,  aattttiivviittàà  

pprroommoozziioonnaallii,,  eecccc..  )),,  oorrggaanniizzzzaarree  ggiioocchhii,,  mmaanniiffeessttaazziioonnii  rriiccrreeaattiivvee  oo  ssppeettttaaccoollii  ppiirrootteeccnniiccii  sseennzzaa  

ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’UUffffiicciioo  ccoommuunnaallee  ccoommppeetteennttee  ((ddaa  rriicchhiieeddeerrssii  aallmmeennoo  1155  ggiioorrnnii  pprriimmaa))..  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa  èè  ppoossssiibbiillee  ssvvoollggeerree  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

rriiccrreeaattiivvee  eedd  oorrggaanniizzzzaarree  ggiioocchhii  eedd  aattttiivviittàà  ddii  ssvvaaggoo  ddeessttiinnaattee  aaii  cclliieennttii  ddeelllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo  cchhee  

nnoonn  ccoommppoorrttiinnoo  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ee  nnoonn  nneecceessssiittiinnoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  aallttrraa  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;  

vv))  ssoorrvvoollaarree  llee  ssppiiaaggggee  ccoonn  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  vveelliivvoolloo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  SSooccccoorrssoo  ee  ddii  

PPoolliizziiaa,,  aallllaa  qquuoottaa  pprreessccrriittttaa  ddaallllaa  AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee;;  

ww))  eeffffeettttuuaarree  llaa  ppuubbbblliicciittàà,,  ssiiaa  ssuullllee  ssppiiaaggggee  cchhee  nneelllloo  ssppeecccchhiioo  aaccqquueeoo  rriisseerrvvaattoo  aaii  bbaaggnnaannttii,,  

mmeeddiiaannttee  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee  iill  llaanncciioo,,  aanncchhee  aa  mmeezzzzoo  ddii  aaeerreeii,,  ddii  mmaatteerriiaallee  ppuubbbblliicciittaarriioo  nnoonncchhéé  

ll’’iimmppiieeggoo  ddii  mmeeggaaffoonnii,,  ddii  aallttooppaarrllaannttii  ee  ddii  aannaalloogghhii  mmeezzzzii  ddii  pprrooppaaggaannddaa  aaccuussttiiccaa;;  

xx))  ssppoossttaarree,,  ooccccuullttaarree  oo  ddaannnneeggggiiaarree  sseeggnnaallii  ffiissssii  oo  ggaalllleeggggiiaannttii  ((bbooee,,  ggaavviitteellllii,,  eecccc..))  ppoossttii  aa  ttuutteellaa  

ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iinnccoolluummiittàà  ee  ssaalluuttee;;  

yy))  eeffffeettttuuaarree  llaavvoorrii  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee//oo  iinntteerrvveennttii  ssooggggeettttii  aa  ttiittoolloo  aabbiilliittaattiivvii  ddii  nnaattuurraa  

eeddiilliizziiaa  cchhee  iinntteerreessssiinnoo  ooppeerree  ddii  ddiiffffiicciillee  rriimmoozziioonnee,,  ssaallvvoo  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  sstteessssoo  nnoonn  ssiiaa  

ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  qquueessttee  uullttiimmee  ccoonn  ooppeerree  ddii  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee;;  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  

aappeerrttuurraa  oobbbblliiggaattoorriioo  ssii  ppuuòò  aauuttoorriizzzzaarree  ii  ssoollii  llaavvoorrii  nneecceessssaarrii  aall  rriipprriissttiinnoo  ddeell  ccoorrrreettttoo  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddaannnneeggggiiaattii  aa  sseegguuiittoo  ddii  eevveennttii  eecccceezziioonnaallii  ee//oo  

nnoonn  pprreevveeddiibbiillii..  

zz))  ll’’aassppoorrttaazziioonnee  ddeellllee  aallgghhee,,  iinn  qquuaannttoo  ““rriippaasscciimmeennttoo””  nnaattuurraallee  ddeellllee  ssppiiaaggggee;;  ttuuttttaavviiaa  ppeerr  

rraaggiioonnii  eesscclluussiivvaammeennttee  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  ee  oovvee  nnoonn  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  ll’’iinnssaabbbbiiaammeennttoo  ddeellllee  sstteessssee  aall  

ppiieeddee  dduunnaarree,,  ll’’aassppoorrttaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  mmeeddiiaannttee  ccoonnffeerriimmeennttoo  iinn  lluuoogghhii  ddii  

ssttooccccaaggggiioo,,  ssee  pprreevviissttii  oo,,  iinn  mmaannccaannzzaa,,  iinn  ddiissccaarriiccaa;;  

22..  NNeellllee  aarreeee  lliibbeerree,,  èè  ppoossssiibbiillee  ssvvoollggeerree  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  bbrreevvee  dduurraattaa  ee  rriisseerrvvaattee  aallllaa  ppuubbbblliiccaa  ee  

lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee  ((ggiioocchhii,,  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ssppoorrttiivvee,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ccuullttuurraallii,,  ssppeettttaaccoollii,,  eecccc..)),,  ddii  dduurraattaa  
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iinnffeerriioorree  oo  ppaarrii  aa  3300  ggiioorrnnii,,  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoommuunnee  ccoommppeetteennttee  nnoonn  rriinnnnoovvaabbiillee,,  aaii  

sseennssii  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddiirriiggeennzziiaallee  nn..  223333  ddeell  2244--0044--22001177  ((110088//DDIIRR//22001177//0000223333)),,  ppeerr  iill  tteemmppoo  

ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee;;  nneeggllii  ssppaazzii  aallll’’uuooppoo  aattttrreezzzzaattii  

ddoovvrràà  eesssseerree  sseeggnnaallaattaa  iinn  mmooddoo  vviissiibbiillee,,  ccoonn  aappppoossiittaa  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ttrraaddoottttaa  aanncchhee  nneellllee  

lliinngguuee  ffrraanncceessee,,  iinngglleessee  ee  tteeddeessccoo,,  llaa  pprreevviissttaa  ““ppuubbbblliiccaa  ee  lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee””;;  iinn  mmaannccaannzzaa  

ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aannddrràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rreevvooccaattaa..  

SSuullllee  ssppiiaaggggee  lliibbeerree  ll’’iiggiieennee,,  llaa  ppuulliizziiaa,,  llaa  rraaccccoollttaa  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  nnoonncchhéé  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee  ddii  pprriimmoo  

ssooccccoorrssoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aassssiiccuurraattii  ddaall  CCoommuunnee..  

IIll  CCoommuunnee  hhaa  aallttrreessìì  ll’’oobbbblliiggoo,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  ddii  ttuutteellaa  aammbbiieennttaallee::  

aa..  ddii  rreennddeerree  ppeerrffeettttaammeennttee  ffrruuiibbiillii,,  aanncchhee  aaii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  ggllii  aacccceessssii  ppuubbbblliiccii  aall  

mmaarree  eessiisstteennttii,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ccoossttaannttee  ppuulliizziiaa  ppeerr  llaa  lloorroo  rreeggoollaarree  ppeerrccoorrrriibbiilliittàà;;  

bb..  ddii  pprreeddiissppoorrrree,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccoonnccrreettaa  ffrruuiibbiilliittàà,,  aanncchhee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  

aabbiillii,,  iiddoonneeii  ppeerrccoorrssii  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aallllaa  bbaattttiiggiiaa,,  ccoonn  aappppoossiittee  ppeeddaannee  mmoobbiillii;;  

cc..  ddii  ccoonnsseennttiirree  iill  lliibbeerroo  aacccceessssoo  aallll’’aarreenniillee  aadd  iinntteerrvvaallllii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  115500  mm,,  qquuaalloorraa  vvii  ssiiaannoo  

ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  aa  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo;;  

dd..  ddii  iissttaallllaarree  ssuuffffiicciieennttii  eedd  iiddoonneeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ccoonn  ssttrruuttttuurree  ddii  ffaacciillee  aammoovviibbiilliittàà  ee  llee  ppoossttaazziioonnii  

ddii  ssaallvvaattaaggggiioo  aa  mmaarree,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aafffflluussssoo  ddeeii  bbaaggnnaannttii..  

LLee  aarreeee  ccoommpplleemmeennttaarrii  ssoonnoo  qquueeggllii  ssppaazzii  ccoommpprreessii  nneeii  vvaarrii  aammbbiittii  nnoonn  ddii  aarreenniillee  ssuu  ccuuii  èè  pprreevviissttaa  

ll’’aallllooccaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ddii  ssuuppppoorrttoo  aall  ttuurriissmmoo..  SSii  ddiissttiinngguuoonnoo  qquueellllee  ddeessttiinnaattee  aa  ppaarrcchheeggggiioo  

((AACC//11)),,  qquueellllee  ddeessttiinnaattee  aall  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ((AACC//22)),,  qquueellllee  ddeessttiinnaattee  aa  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  ee  aa  

pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo  ((AACC//33)),,  nnoonncchhéé  qquueellllee  ddeessttiinnaattee  aa  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ee  aa  ssttrruuttttuurree  ((pprreeccaarriiee))  ppeerr  iill  

tteemmppoo  lliibbeerroo  iinn  pprreeccaarriioo  ((AACC//44))..  

  

  AArrtt..  88..1133  --  AArreeee  ddii  rriilleevvaannttee  pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo  eedd  aammbbiieennttaallee  

IIll  PPCCCC  ddeeffiinniissccee  llee  aarreeee  ddaa  ttuutteellaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ppeerr  iill  lloorroo  pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo  ee  aammbbiieennttaallee,,  aanncchhee  

ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquueellllee  ddeeii  ssiisstteemmii  dduunnaallii  ee  qquueellllee  ccllaassssiiffiiccaattee  aadd  eelleevvaattaa  ccrriittiicciittàà  ee  aadd  eelleevvaattaa  

sseennssiibbiilliittàà  ppeerr  llee  qquuaallii  nnoonn  èè  iippoottiizzzzaabbiillee  uunnaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee..  

TTaallii  aarreeee  ssoonnoo  rriisseerrvvaattee  aallllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellll’’hhaabbiittaatt  oorriiggiinnaarriioo  rreessiidduuoo,,  oo  iinn  ccoorrssoo  ddii  rriipprriissttiinnoo,,  

ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa,,  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  sscciieennttiiffiiccaa  ee  ddiiddaattttiiccaa  ee  ddii  ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aattttuuaallee  

ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo..  

GGllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  ddaa  ddeeffiinniirree  nneell  PPCCCC,,  ddeevvoonnoo  

aasssseeccoonnddaarree  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  ppeeccuulliiaarrii  ccaarraatttteerriissttiicchhee  nnaattuurraallii,,  qquuaallii  ii  ccoorrddoonnii  dduunnaallii  ee  llaa  
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vveeggeettaazziioonnee  lliittoorraanneeaa,,  ee  pprrooppoorrrree  ffoorrmmee  ddii  ggeessttiioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  aanncchhee  aaffffiiddaattee  aa  ccooooppeerraattiivvee  oo  

aassssoocciiaazziioonnii  ccoonn  ccoommpprroovvaattaa  eessppeerriieennzzaa  nneell  sseettttoorree..  

IInn  ttaallii  aarreeee  èè  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  ooggnnii  iinntteerrvveennttoo  eeddiilliizziioo..  

  

AArrtt..  88..1144  --  DDiisscciipplliinnaarree  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarrrreeddoo  uurrbbaannoo  ddeeii  ""ddeehhoorrss""  

88..1144..11..  ffiinnaalliittàà  

88..1144..11..11..  CCoonn  iill  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  iinntteennddee  ddiisscciipplliinnaarree    

ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  ee  ssttrruuttttuurree  pprreeccaarriiee,,  cc..dd..  ““DDEEHHOORRSS””,,  iinneerreennttii  ll’’aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  aall  

ffiinnee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  llaa  vvooccaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa  ddeellllaa  cciittttàà  aattttrraavveerrssoo  iill  ppootteennzziiaammeennttoo  ddii  

aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ddii  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo  ee  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  eessiisstteennttii,,  ttrraammiittee  

ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  aaddeegguuaattii  ssppaazzii  eesstteerrnnii,,  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  ppeerr  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ee  

ll’’iinnttrraatttteenniimmeennttoo  ddeellllaa  cclliieenntteellaa..    

88..1144..11..22..  LL’’oobbiieettttiivvoo  èè  ddii  ffoorrnniirree  sseerrvviizzii  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo,,  mmiigglliioorraannddoo  llee  ssttrruuttttuurree  iinn  rriissppoossttaa  aallllee  

rriicchhiieessttee  ddeell  mmeerrccaattoo  ddii  uunnaa  mmaaggggiioorree  qquuaalliittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ee  ddeellllee  aarreeee  ddii  aaccccoogglliieennzzaa,,  

nnoonncchhéé  aassssiiccuurraannddoo,,  nneell  ccoonntteemmppoo,,  iill  ccoorrrreettttoo  aasssseettttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  eedd  eeddiilliizziioo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aammbbiieennttee  uurrbbaannoo..    

88..1144..11..33..  SSoonnoo  eesscclluussee  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  llee  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  ssttrruuttttuurree  mmiinniimmee  ssttaaggiioonnaallii  

ccoossttiittuuiittee  eesscclluussiivvaammeennttee  ddaa  ttaavvoollii,,  sseeddiiee  eedd  oommbbrreelllloonnii  mmoobbiillii,,  nnoonncchhéé  llee  ssttrruuttttuurree  

ooccccaassiioonnaallii  iinnssttaallllaattee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllee  ffeessttee  ppaattrroonnaallii..    

88..1144..22..  DDeeffiinniizziioonnee  ddii  ""ddeehhoorrss""    

88..1144..22..11..  AAii  ffiinnii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ““ddeehhoorrss””  ssii  iinntteennddee  llaa  ssttrruuttttuurraa    

pprreeccaarriiaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  uunn  iinnssiieemmee  ddii  eelleemmeennttii  mmoobbiillii  ppoossttii  iinn  mmooddoo  ffuunnzziioonnaallee  eedd  

aarrmmoonniiccoo  ssuulllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  oo  pprriivvaattoo..    

88..1144..22..22..  PPeerr  ssppaazziioo  pprriivvaattoo  ssii  iinntteennddee  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  ccuuii  ll’’eesseerrcceennttee  aabbbbiiaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà;;  ssee  

ccoonnddoommiinniiaallee,,  ll’’uussoo  rreessttaa  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  rreellaattiivvaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoonnddoommiinniioo..    

88..1144..22..33..  II  ddeehhoorrss  ssoonnoo  rriiggoorroossaammeennttee  ddeessttiinnaattii  aadd  uunn  uussoo  lliimmiittaattoo  nneell  tteemmppoo  ee  vvoollttii  aa  

ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  nneellll’’aarrccoo  tteemmppoorraallee  ddeellllaa  lloorroo  dduurraattaa;;  

ddeevvoonnoo,,  qquuiinnddii,,  eesssseerree  ccoolllleeggaattii  aadd  uunn’’aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  

qquuaallii::  bbaarr,,  ggeellaatteerriiee,,  rriissttoorraannttii,,  ppiizzzzeerriiee,,  ppaassttiicccceerriiee,,  bbiirrrreerriiee  ee  ssiimmiillii,,  sseennzzaa  ccrreeaarree  uunn  

iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  iinnsseeddiiaattiivvaa..    

88..1144..22..44..  TTaallii  ssttrruuttttuurree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssmmoonnttaabbiillii  ee  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ee  nnoonn  ddeevvoonnoo  

pprreevveeddeerree  aallccuunnaa  iinnffiissssiioonnee  aall  ssuuoolloo,,  iinn  qquuaannttoo  ddiirreettttee  aa  ssooddddiissffaarree  eessiiggeennzzee  mmeerraammeennttee  

tteemmppoorraanneeee..  LLaaddddoovvee  nnoonn  aallttrriimmeennttii  ppoossssiibbiillee,,  llee  ssttrruuttttuurree  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ffiissssaattee  aall  ssuuoolloo  
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mmeeddiiaannttee  aappppoossiittii  ssiisstteemmii  ddii  aannccoorraaggggiioo  cchhee  nnoonn  rriicchhiieeddaannoo  eessccaavvaazziioonnii  oo  mmaannoommiissssiioonnii  

ppeerrmmaanneennttii,,      ssiiaa  dduurraannttee  llaa  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  cchhee  dduurraannttee  llaa  rriimmoozziioonnee..  CCoonntteessttuuaallmmeennttee  

aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree,,  ll’’eesseerrcceennttee  ddoovvrràà  pprroovvvveeddeerree  aall  ppeerrffeettttoo  rriipprriissttiinnoo  ddeellll’’aarreeaa  

iinntteerreessssaattaa..    

88..1144..22..55..  II  ““ddeehhoorrss””,,  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  tteemmppoorraallee,,  ssii  ddiissttiinngguuoonnoo  iinn::    

88..1144..22..55..11..  ddeehhoorrss  tteemmppoorraanneeii,,  ssee  rriicchhiieessttii  eedd  aauuttoorriizzzzaattii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ccoommpplleessssiivvoo  

iinnffeerriioorree  aallll’’aannnnoo  ssoollaarree,,  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  118800  ggiioorrnnii,,  ee  ccoommuunnqquuee  nneell  ppeerriiooddoo  

ccoommpprreessoo  ttrraa  iill  11°°  aapprriillee  eedd  iill  3311  oottttoobbrree  ccoonn  eevveennttuuaallii  iinntteerrrruuzziioonnii  ppeerr  ppeerriiooddii  ddii  

dduurraattaa  mmiinniimmaa  ddii  6600  ggiioorrnnii;;    

88..1144..22..55..22..  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttii,,  ssee  rriicchhiieessttii  eedd  aauuttoorriizzzzaattii  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aadd  

uunn  aannnnoo,,  aa  ffaarr  ddaattaa  ddaall  ggiioorrnnoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellllaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  

tteemmppoorraanneeaa  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  oo  pprriivvaattoo,,  cchhee  ssii  iinntteennddee  rriinnnnoovvaattoo  ppeerr  lloo  sstteessssoo  

ppeerriiooddoo  tteemmppoorraallee  ee  ffiinnoo  aall  mmaassssiimmoo  ddii  cciinnqquuee  aannnnii,,  qquuaalloorraa  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  6600  

ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  

ccoommuunnaallee  ccoommppeetteennttee  nnoonn  aabbbbiiaa  ccoommuunniiccaattoo  aallll’’iinntteerreessssaattoo  ffoorrmmaallee  ee  mmoottiivvaattoo  

ddiinniieeggoo;;  iill  rriinnnnoovvoo  ssii  iinntteennddee  ccoonncceessssoo  pprreevviiaa  pprreesseennttaazziioonnee  aallll’’UUffffiicciioo  ccoommuunnaallee  

ccoommppeetteennttee  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa  ddii  aavvvveennuuttoo  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  TTOOSSAAPP  ddaa  ccoonnsseeggnnaarree  aall  

mmeeddeessiimmoo  uuffffiicciioo  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  

uunniittaammeennttee  aallllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddii  ttuuttttii  ii  

pprreessuuppppoossttii  ee  ccoonnddiizziioonnii  iinnsseerriittii  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..    

88..1144..22..66..  II  ““ddeehhoorrss””,,  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssttrruuttttuurraallee,,  ssii  ddiissttiinngguuoonnoo  iinn  ““cchhiiuussii””  ee  ““aappeerrttii””..  SSoonnoo  

ddeeffiinniittii  ddeehhoorrss  cchhiiuussii  llee  ssttrruuttttuurree  ccoommpplleettaammeennttee  cchhiiuussee  ssuu  ttuuttttii  ii  llaattii  ee  ccoolllleeggaattee  aallll’’aattttiivviittàà  

ccoommmmeerrcciiaallee..  SSoonnoo  ddeeffiinniittii  ddeehhoorrss  aappeerrttii  llee  ssttrruuttttuurree  ppaarrzziiaallmmeennttee  cchhiiuussee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo;;  ppeerr  ddeettttee  ssttrruuttttuurree  llee  cchhiiuussuurree  llaatteerraallii  nnoonn  ddeevvoonnoo  aavveerree  aalltteezzzzaa  

ssuuppeerriioorree  aa  ccmm  116600  eedd  iill  lleemmbboo  ssuuppeerriioorree  ddeellllaa  ccooppeerrttuurraa,,  rriissvvoollttoo  ccoommpprreessoo,,  nnoonn  ddeevvee  

aavveerree  aalltteezzzzaa  iinnffeerriioorree  aa  ccmm  222200  ddaall  ppaavviimmeennttoo;;  ll’’iinntteerrssttiizziioo  rreessiidduuaallee  ddoovvrràà  eesssseerree  ddii  

ddiimmeennssiioonnee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  ccmm  6600  ee  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  cchhiiuussoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo..    

88..1144..22..77..  PPeerr  ii  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttii  cchhiiuussii,,  nnoonncchhéé  ppeerr  ii  llooccaallii  aadd  eessssii  ccoolllleeggaattii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ggaarraannttiittii  ii  ccoorrrreettttii  lliivveellllii  mmiiccrroocclliimmaattiiccii  aanncchhee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  aaddeegguuaattee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  

eelleettttrroommeeccccaanniicchhee..        

88..1144..33..  AAssppeettttii  nnoorrmmaattiivvii  

88..1144..33..11..  LLee  ssttrruuttttuurree  pprreeccaarriiee  cc..dd..  ddeehhoorrss,,  ssiiaa  tteemmppoorraanneeee  cchhee  ppeerrmmaanneennttii,,  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aall  
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pprreevveennttiivvoo  rriillaasscciioo  ddii  ttiittoolloo  aabbiilliittaattiivvoo  iinn  bboolllloo    ddeennoommiinnaattoo  ““AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeehhoorrss  ppeerr  

ooccccuuppaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo//pprriivvaattoo””,,    

sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  aarrttiiccoollii..    

88..1144..33..22..  II  mmaannuuffaattttii  rreeaalliizzzzaattii  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  oo  ccooppeerrttaa,,  nnéé  vvoolluummee,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aallllee  NNoorrmmee  TTeeccnniicchhee  ddii  PP..RR..GG..  eedd  aall  RReeggoollaammeennttoo  EEddiilliizziioo..    

88..1144..33..33..  LLaa  lloorroo  iinnssttaallllaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  eesseegguuiittaa  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee  ddeell  pprreesseennttee  

RReeggoollaammeennttoo  ee  --  nneeii  lliimmiittii,,  ddeerroogghhee  ee  mmooddaalliittàà  ddaa  eessssoo  pprreevviissttii  --  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  

pprreevviissttoo  ddaall  CCooddiiccee  CCiivviillee,,  ddaall  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa,,  ddaall  vviiggeennttee  RReeggoollaammeennttoo  CCoommuunnaallee  

ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  eedd  aarreeee  ppuubbbblliicchhee,,  ddaall  vviiggeennttee  RReeggoollaammeennttoo  CCoommuunnaallee  ddii  

IIggiieennee  PPuubbbblliiccaa..    

88..1144..33..44..  LL’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  qquueessttee  ssttrruuttttuurree  nnoonn  ddeevvee  ccoommppoorrttaarree  mmooddiiffiicchhee  aall  ffaabbbbrriiccaattoo  

pprriinncciippaallee  ppeerr  aaddeegguuaammeennttii  aa  nnoorrmmaattiivvee  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  vviiggeennttii..  NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttee  ssttrruuttttuurree  vveennggaannoo  iinnssttaallllaattii    iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  oo  iimmppiiaannttii  rruummoorroossii,,  

ddoovvrràà  eesssseerree  pprreesseennttaattoo  uunn  pprrooggeettttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  oo  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  

aaccuussttiiccoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee..    

88..1144..44..  llooccaalliizzzzaazziioonnee  

88..1144..44..11..  II  mmaannuuffaattttii  pprreeccaarrii  cc..dd..  ddeehhoorrss,,  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  22,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnssttaallllaattii  

iinn  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cceennttrroo  aabbiittaattoo  oo  iinn  tteerrrriittoorriioo  aappeerrttoo,,  aa  sseerrvviizziioo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ddii  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo  oo  ccoommuunnqquuee  aaddiibbiittee  aa  pprreeppaarraazziioonnee  ee//oo  

vveennddiittaa  ddii  aalliimmeennttii,,  ffaattttii  ssaallvvii  ii  rreeqquuiissiittii  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarrii  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’aalllleeggaattoo  ““AA””  aallllaa  

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GG..RR..  PPuugglliiaa  44  lluugglliioo  22000077,,  nn..  11007777,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattaa  ddaallllaa  ssuucccceessssiivvaa  

DDeelliibbeerraazziioonnee  44  aaggoossttoo  22000099,,  nn..  11449977..  

88..1144..44..22..  LLee  aarreeee  ooccccuuppaattee,,  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iimmppeeddiissccaannoo  llaa  lliibbeerraa  vviissuuaallee,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  

rriiccaaddeerree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ttrriiaannggoollii  ddii  vviissiibbiilliittàà  ddeellllee  iinntteerrsseezziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1188,,  ccoommmmaa  

22,,  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa..  NNeellllee  zzoonnee  ddii  rriilleevvaannzzaa  ssttoorriiccoo--aammbbiieennttaallee,,  oovvvveerroo  qquuaannddoo  

ssuussssiissttaannoo  ppaarrttiiccoollaarrii  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommeettrriicchhee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  èè  aammmmeessssaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  

ddeeii  mmaarrcciiaappiieeddii  oovvvveerroo,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  qquueessttii,,  ddeeggllii  ssppaazzii  pprroossppiicciieennttii  ll’’eesseerrcciizziioo,,  iivvii  

ccoommpprreessaa  llaa  ppuubbbblliiccaa  vviiaa,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaa  ggaarraannttiittoo  uunnoo  ssppaazziioo  aaddeegguuaattoo  ppeerr  llaa  

cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  ppeeddoonnii  ee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  lliimmiittaattaa  oo  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiaa,,  

ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  mmeegglliioo  pprreecciissaattoo..    

88..1144..44..33..  IInn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo,,  vvaannnnoo  oosssseerrvvaattii  ii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::    

88..1144..44..33..11..  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinnssttaallllaarree  ddeehhoorrss,,  oo  ppaarrttii  ddii  eessssii,,  ssee  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerrllii  

ddaallll’’iinnggrreessssoo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo,,  ccuuii  ssoonnoo  aannnneessssii,,  èè  nneecceessssaarriioo  ll’’aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddii  
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ssttrraaddee  ssooggggeettttee  aall  ttrraannssiittoo  ddeeii  vveeiiccoollii,,  ssaallvvoo  cchhee  llaa  ssttrraaddaa  ssii  ttrroovvii  iinn  uunn’’aarreeaa  

ppeeddoonnaalliizzzzaattaa  oo  cchhee  iill  ttrraaffffiiccoo  ssiiaa  ssttaattoo  iinntteerrddeettttoo  nneellllee  oorree  iinn  ccuuii  ssii  eesspplliiccaa  ll’’aattttiivviittàà;;    

88..1144..44..33..22..  llee  ssttrruuttttuurree  nnoonn  ddeevvoonnoo  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  rreettii  tteeccnniicchhee  oo  eelleemmeennttii  ddii  sseerrvviizziioo  

((qquuaallii,,  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  ee  nnoonn  eessaauussttiivvoo,,  cchhiiuussiinnii,,  ggrriigglliiee,,  ccaaddiittooiiee,,  iiddrraannttii,,  

qquuaaddrrii  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  sseeggnnaalleettiiccaa  vveerrttiiccaallee  eedd  oorriizzzzoonnttaallee,,  ttooppoonnoommaassttiiccaa,,  

iilllluummiinnaazziioonnee,,  eecccc..)),,  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  lliimmiittaarrnnee  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  oo  llaa  

mmaannuutteennzziioonnee;;    

88..1144..44..33..33..  llee  ssttrruuttttuurree  ee  ii  mmaannuuffaattttii  ddeeii  ddeehhoorrss  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoollllooccaattii  ee  rreeaalliizzzzaattii  ppeerr  

ppootteerr  rreessiisstteerree  aallllee  aazziioonnii  ddeeggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii;;  qquuaalluunnqquuee  ddaannnnoo  oo  iinncciiddeennttee  aa  

ppeerrssoonnee  oo  ccoossee  ssaarràà  aa  ttoottaallee  ccaarriiccoo  ddeellll’’iinntteessttaattaarriioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  rreessttaannddoo  iill  

CCoommuunnee  eessoonneerraattoo  ddaa  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssiiaa  cciivviillee  cchhee  ppeennaallee;;    

88..1144..44..33..44..  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinnssttaallllaarree  ddeehhoorrss,,  oo  ppaarrttii  ddii  eessssii,,  aanncchhee  ssuu  sseeddee  ssttrraaddaallee  aaddiibbiittaa  

aall  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree,,  pprreevviioo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  CCoommaannddoo  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  

cciirrccaa  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddii  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee  pprreevviiaa  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  

aaddeegguuaattaa  sseeggnnaallaazziioonnee  lluummiinnoossaa  ((aarrtt..  2211  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa));;    

88..1144..44..33..55..  ll’’aarreeaa  ooccccuuppaattaa  ddaaii  ddeehhoorrss  nnoonn  ddeevvee  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llaa  ffeerrmmaattaa  ddeeii  mmeezzzzii  

ppuubbbblliiccii;;    

88..1144..44..33..66..  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinnssttaallllaarree  ddeehhoorrss,,  oo  ppaarrttii  ddii  eessssii,,  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ccoossttiittuuiittee  

ddaa  pprraattii  ee//oo  aaiiuuoollee;;  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  ddeehhoorrss  iinn  vviilllleettttee  ppuubbbblliicchhee,,  

pprreesseennttii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ccoommmmeerrcciiaallee,,    llaa  ccuuii  ddiissttaannzzaa  nnoonn  ssiiaa  ssuuppeerriioorree  aa  

mmeettrrii  1155,,  ppuurrcchhéé  ddoottaattee  ddii  iiddoonneeee  ppaavviimmeennttaazziioonnii  eedd  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  rreessttii  

ccoonnsseennttiittoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ppeeddoonnaallee;;    

88..1144..44..33..77..  èè  ccoonnsseennttiittaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeeii  ddeehhoorrss  ssuu  zzoonnee  aaddiibbiittee  aallllaa  ssoossttaa  ddeeii  vveeiiccoollii,,  

lliibbeerraa  oo  aa  ppaaggaammeennttoo,,  iinn  mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  3300%%  ddeellll’’aarreeaa  ddii  ppaarrcchheeggggiioo;;    

88..1144..44..33..88..  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinnssttaallllaarree  ddeehhoorrss  aa  mmeennoo  ddii  mm..  55,,0000  ddaallllee  iinntteerrsseezziioonnii  vviiaarriiee,,  

ssaallvvoo  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ddii  oossttaaccoolloo  aallllee  vviissuuaallii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  ii  vveeiiccoollii  ((aarrtt..  2200  ddeell  

CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa));;    

88..1144..44..33..99..  èè  aammmmeessssaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeeii  mmaarrcciiaappiieeddii,,  ppuurrcchhéé  ssiiaa  llaasscciiaattoo  lliibbeerroo  ppeerr  ii  

fflluussssii  ppeeddoonnaallii  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  nnoorrmmaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  11,,5500;;  iinn  ddeerrooggaa,,  qquuaannddoo  

ssuussssiissttaannoo  ppaarrttiiccoollaarrii  eessiiggeennzzee  oo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommeettrriicchhee  oodd  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

ddeellllaa  ssttrraaddaa  oo  ddeell  mmaarrcciiaappiieeddii,,  èè  ppoossssiibbiillee  llaasscciiaarree  uunnoo  ssppaazziioo  rriiddoottttoo,,  ppuurrcchhéé  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  11,,0000,,    nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  88  ddeell  DD..MM..  nn..  223366//8899,,  

oonnddee  ccoonnsseennttiirree  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  lliimmiittaattaa  oo  iimmppeeddiittaa  ccaappaacciittàà  
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mmoottoorriiaa;;  ppeerr  ssttrruuttttuurree  aaddiiaacceennttii  aallll’’aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ii  ssuuddddeettttii  ssppaazzii  ppeeddoonnaallii  

ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii,,  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo,,  ccoonn  ppeeddaannee  rreemmoovviibbiillii  iinn  lleeggnnoo  

iinnssttaallllaattee  lluunnggoo  iill  ppeerriimmeettrroo  eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssttrraaddaallii;;    

88..1144..44..33..1100..  èè  sseemmpprree  ccoonnsseennttiittaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeeii  ddeehhoorrss  iinn  aarreeee  ppeeddoonnaallii  ee  ZZ..TT..LL..,,  aanncchhee  

iinn  aattttaaccccoo  aallllee  ppaarreettii  eesstteerrnnee  ddeell  llooccaallee,,  ppuurrcchhéé  ssuull    ccoonnttrraappppoossttoo  llaattoo  lliibbeerroo  ddeell  

ddeehhoorrss  ssiiaa  ggaarraannttiittoo  uunn  ppaassssaaggggiioo  ppeeddoonnaallee  ddii  llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  11,,0000,,  iinn  

oosssseeqquuiioo  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  ggiiàà  cciittaattoo  DD..MM..  nn..  223366//8899;;  ssee  pprreevviissttoo  ee  nneecceessssaarriioo  iill  

ttrraannssiittoo  vveeiiccoollaarree,,  ssaarraannnnoo  iinnvveeccee  ggaarraannttiittii,,  iinn  aaggggiiuunnttaa  aaii  pprreecceeddeennttii,,  ii  rreellaattiivvii  ee  

nneecceessssaarrii  ssppaazzii;;    

88..1144..44..33..1111..  qquuaalloorraa  iill  ffrroonnttee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo  aabbbbiiaa  uunnaa    lluunngghheezzzzaa  lliimmiittaattaa,,  llaa  

ccoollllooccaazziioonnee  ddeeii  ttaavvoolliinnii  ppuuòò  eesssseerree  pprroolluunnggaattaa  nneeggllii  ssppaazzii  ffrroonntteeggggiiaannttii  ggllii  eesseerrcciizzii  

aaddiiaacceennttii  oo  aacccceessssii  ddii  aallttrree  pprroopprriieettàà,,  ssaallvvoo  iill  nnuullllaa  oossttaa  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddeeii  mmeeddeessiimmii  

eesseerrcciizzii  oo  aacccceessssii  ee  nneeii  lliimmiittii  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  aauuttoorriizzzzaattoo;;    

88..1144..44..33..1122..  ii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  aanncchhee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aa  cchhiioosscchhii  eessiisstteennttii,,  ppuurrcchhéé  aa  

ddiissttaannzzaa  ddaa  qquueessttii  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  22,,0000  eedd  iinn  ppoossiizziioonnee  ttaallee  ddaa  nnoonn  lliimmiittaarrnnee  

ll’’eesseerrcciizziioo;;  èè  ccoonnsseennttiittaa  uunnaa  ddiissttaannzzaa  iinnffeerriioorree,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  eessssaa  ssiiaa  

ffoorrmmaallmmeennttee  ccoonnccoorrddaattaa  ccoonn  ll’’eesseerrcceennttee  ddeell  cchhiioossccoo    ee  ssiiaa  ggaarraannttiittoo  iill  ttrraannssiittoo  

ppeeddoonnaallee;;    

88..1144..44..33..1133..  qquuaalloorraa  iill  ddeehhoorrss  ssiiaa  ddaa  iinnssttaallllaarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  oo  iinn  aaddiiaacceennzzaa  

aadd  iimmmmoobbiillii  iinntteerreessssaattii  ddaa  vviinnccoollii  mmoonnuummeennttaallii,,  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rreessttaa  ssuubboorrddiinnaattaa  

aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee,,  aa  ccuurraa  ddeell  rriicchhiieeddeennttee,,  ddeeii  ppaarreerrii  pprreevviissttii  ddaall  DD..LLggss..  nn..  4422//22000044;;    

88..1144..44..33..1144..  ii  ddeehhoorrss  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllee  bbaarrrriieerree  

aarrcchhiitteettttoonniicchhee  ee  ddeevvoonnoo  rriissuullttaarree  aacccceessssiibbiillii  aaii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  ffaattttee  

ssaallvvee  llee  ddeerroogghhee  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee  nn..  1133//8899  ee  ss..mm..ii..;;    

88..1144..44..33..1155..  ii  ddeehhoorrss  aauuttoorriizzzzaattii  ddoovvrraannnnoo,,  aa  ccuurraa  ee  ssppeessee  ddeell  ttiittoollaarree  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

ppuubbbblliiccoo,,  eesssseerree  rriimmoossssii,,  qquuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  llaavvoorrii  ddii  

ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  oo  qquuaalloorraa  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddeecciiddaa  ddii  oorrggaanniizzzzaarree  

uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssuull  lluuooggoo  ddaa  eessssii  ooccccuuppaattoo..    

88..1144..55..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ssuuppeerrffiiccii  ddiimmeennssiioonnaallii  

88..1144..55..11..11..  II  mmaannuuffaattttii  pprreeccaarrii  cc..dd..  ddeehhoorrss,,  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  eedd  

uubbiiccaattii  ccoonn  ii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  44,,  ppoottrraannnnoo  ooccccuuppaarree  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  

aall  ddooppppiioo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  nneettttaa  ddii  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo  eessiisstteennttee,,  ssiiaa  cchhee  rriiccaaddaannoo  ssuu  

ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  cchhee  ssuu  ssuuoolloo  pprriivvaattoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aall  ffiinnee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ggllii  ssppaazzii  
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ppuubbbblliiccii  pprreeeessiisstteennttii,,  nnoonncchhéé  ii  bbeennii  ccuullttuurraallii  iivvii  iinnssiisstteennttii,,  ii  mmaannuuffaattttii  pprreeccaarrii  rriiccaaddeennttii  

ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  nnoonn  ppoottrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  ooccccuuppaarree  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ssuuppeerriioorree  aa  

mmqq..  8800..    

88..1144..55..11..22..  II  ssuuddddeettttii  lliimmiittii  ssoonnoo  rriiddoottttii  aall  5500%%  ppeerr  iinnsseeddiiaammeennttii  iinn  vviillllee  ee  vviilllleettttee  ppuubbbblliicchhee..    

88..1144..55..11..33..  EEvveennttuuaallii  iinntteerrvveennttii  ssuucccceessssiivvii  aall  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  vvoollttii  aa  rriidduurrrree  ssuu  

ppaarrttee  ddeellll’’iimmmmoobbiillee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoommppoorrtteerraannnnoo  llaa  

ccoonnsseegguueennttee  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeeii  ddeehhoorrss  sstteessssii..    

88..1144..55..11..44..  LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttiippoollooggiicchhee  ee  ddii  mmaatteerriiaallee  ddeeii  ddeehhoorrss  ddoovvrraannnnoo  ccoonnffoorrmmaarrssii  

aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  sseegguueennttii;;  ppoossssoonnoo  ddeerrooggaarree  llee  ssttrruuttttuurree  rreeaalliizzzzaattee  

iinn  ssppaazzii  pprriivvaattii,,  qquuaalloorraa  nnoonn  vviissiibbiillii  ddaa  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii..    

88..1144..55..11..55..  II  ddeehhoorrss,,  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  uubbiiccaattii  ccoonn  ii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  

44,,  ppoottrraannnnoo  aavveerree  uunnaa  eesstteennssiioonnee,,  oovvvveerroo  uunn  nnuummeerroo  ddii  ccooppeerrttii,,  cchhee  rriissppeettttiinnoo  llee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  DD..GG..RR..  nn..  11007777//22000077  ee  ss..mm..ii..  ppeerr  ggllii  eesseerrcciizzii  ddii  BBaarr,,  PPiizzzzeerriiee,,  

FFrriiggggiittoorriiee  oovvvveerroo  RRiissttoorraannttii..    

88..1144..66..  TTiippoollooggiiee,,  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ee  mmaatteerriiaallii  

88..1144..66..11..11..  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee  ddeeii  ddeehhoorrss,,  sseemmpplliicceemmeennttee  aannccoorraattaa  aall  ssuuoolloo  ee//oo  aallllee  

ppaarreettii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ccoonn  ggaannccii  eedd  aattttaacccchhii  aammoovviibbiillii  ee//oo  ccoonn  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  

rreessiisstteennttee,,  ddoovvrràà  eesssseerree  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  aauuttoonnoommaa;;  ssaarraannnnoo  ccoonnsseennttiittii  vviinnccoollii  

ssttrruuttttuurraallii  ddii  aattttaaccccoo  aallll’’eeddiiffiicciioo  eessiisstteennttee,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  nnoonn  ssii  aarrrreecchhii  

pprreeggiiuuddiizziioo  ee  ccoommpprroommiissssiioonnee  aallllaa  ssuuaa  ssttrruuttttuurraa,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

ssiissmmiiccaa..    

88..1144..66..11..22..  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeeii  ddeehhoorrss  ppoottrràà  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  

ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  oo  iinn  lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo,,  cceerrccaannddoo  ddii  uunniiffoorrmmaarrssii  aa  eevveennttuuaallii  ssttrruuttttuurree  

pprreeeessiisstteennttii,,  ppuurrcchhéé  ccoonnffoorrmmii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..66..11..33..  LLee  ssttrruuttttuurree  aa  ccaarraatttteerree  ssttaaggiioonnaallee  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  ddii  ttiippoo  

lleeggggeerroo  nneeii  sseegguueennttii  ccoolloorrii::  ccoorrddaa,,  bbiiaannccoo  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..    

88..1144..66..11..44..  LLee  ssttrruuttttuurree  aa  ccaarraatttteerree  ppeerrmmaanneennttee  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ccooppeerrttuurree  ddii  ttiippoo  

rriiggiiddoo,,  uunniiffoorrmmii  aaii  mmaatteerriiaallii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ccoommuunnqquuee  nneeii  ccoolloorrii  ccoorrddaa  oo  bbiiaannccoo;;  llee  

ppaannnneellllaattuurree  llaatteerraallii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  iinn  vveettrroo,,  pplleexxiiggllaassss  oo  mmaatteerriiaallii  

ppllaassttiiccii  ddii  ttiippoo  ttrraassppaarreennttee,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesseegguuiirree  ooppeerree  mmuurraarriiee..  LLee  

ssttrruuttttuurree  ccoossìì  rreeaalliizzzzaattee  ddoovvrraannnnoo  ggaarraannttiirree    iiddoonneeee  ccoonnddiizziioonnii  mmiiccrroocclliimmaattiicchhee  

iinntteerrnnee..    
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88..1144..66..11..55..  DDoovvrràà  eesssseerree  pprreevviissttaa  llaa  rreeggoollaarree  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee,,  nnoonncchhéé  llaa  

lloorroo  ccaannaalliizzzzaazziioonnee  ee  ddeefflluussssoo..    

88..1144..66..11..66..  LL’’eevveennttuuaallee  ppaavviimmeennttaazziioonnee,,  aaggggiiuunnttiivvaa  ee  ssoovvrraappppoossttaa  aa  qquueellllaa  eessiisstteennttee,,  

ddoovvrràà  eesssseerree  ffaacciillmmeennttee  aammoovviibbiillee  ee  ccoommuunnqquuee  ttaallee  cchhee  llaa  ssuuaa  iinnssttaallllaazziioonnee  ee  

rriimmoozziioonnee  nnoonn  aarrrreecchhii  ddaannnnii  ddii  qquuaalluunnqquuee  ggeenneerree  ee  ttiippoo  aallllee  ppaavviimmeennttaazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee  eessiisstteennttii..    

88..1144..66..11..77..  II  mmaannuuffaattttii  nnoonn  ddoovvrraannnnoo  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llee  ppoorrttee  iinnddiivviidduuaattee  aanncchhee  ccoommee  vviiaa  

ddii  eessooddoo..    

88..1144..66..11..88..  IInn  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii  ddiissttaannttii  mmeennoo  ddii  mm..  66,,0000  ffrraa  ddii  lloorroo,,  ddeevvee  

eesssseerree  pprreevviissttaa  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  uunniittaarriiaa  cchhee  tteennggaa  ccoonnttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  pprreeeessiisstteennttii,,  

aadd  eessssee  uunniiffoorrmmaannddoossii  ppuurrcchhéé  ccoonnffoorrmmii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..66..11..99..  TTuuttttii  ii  ddeehhoorrss  ppeerr  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ddeelliimmiittaattii  

ppeerriimmeettrraallmmeennttee  ccoonn  ssiisstteemmii  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  DD..GG..RR..  nn..  

11007777//22000077  ee  ss..mm..ii..    

88..1144..66..11..1100..    LLee  ttiippoollooggiiee  aammmmiissssiibbiillii  nneellllee  vvaarriiee  zzoonnee  ddeell  CCoommuunnee  ssoonnoo  ccoossìì  ddeeffiinniittee..    

88..1144..66..11..1100..11..  OOmmbbrreelllloonnii..    

88..1144..66..11..1100..11..11..  DDii  ffoorrmmaa  rroottoonnddaa,,  qquuaaddrraattaa  oo  rreettttaannggoollaarree,,  ddiissppoossttii  ssiinnggoollaarrmmeennttee  oo  

iinn  sseerriiee..    LLaa  ttiippoollooggiiaa  ccoonnsseennttiittaa  èè  qquueellllaa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  

ccoonn  ppaalloo  cceennttrraallee  oo  llaatteerraallee,,  iinn  lleeggnnoo  oo  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  ddii  

ccoolloorree  ggrraaffiittee,,  ee  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  iinn  tteelloo  ooppaaccoo,,  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa,,  ddii  ccoolloorree  

bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo,,  pprriivvoo  ddii  mmeessssaaggggii  ppuubbbblliicciittaarrii  ddiivveerrssii  

ddaallll’’iinnsseeggnnaa  ddii  eesseerrcciizziioo,,  ssaallvvoo  cchhee  ttaallee  mmeessssaaggggiioo  vveennggaa  rreeaalliizzzzaattoo  

ccoolloorree  ssuu  ccoolloorree..  RReessttaa  ffeerrmmoo  ll’’oobbbblliiggoo,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunnaa  sstteessssaa  aarreeaa  

lliimmiittrrooffaa  ee  bbeenn  ddeeffiinniittaa  ddaa  uunnoo  ssppaazziioo  uurrbbaannoo  qquuaassii  aa  ccoonnffoorrmmaarree  uunnaa  

ppiiaazzzzaa,,    ddii  uunniiffoorrmmaarrssii  iinn  ttuuttttee  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  mmaatteerriiaallii..    

NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’aabbbbaassssaammeennttoo  ddeell  tteelloo  ddii  ffaallddaa  oo  ddeellllee  eevveennttuuaallii  

mmaannttoovvaannee,,  ccoommpprreessii  ii  rriissvvoollttii,,  aall  ddii  ssoottttoo  ddii  mmtt..  22,,2200  ddaall  ppiiaannoo  ddii  

ccaallppeessttiioo  ddeell  mmaarrcciiaappiieeddee..      

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..66..11..1100..22..  TTeennddee  aallllaa  RRoommaannaa..    

CCoossttiittuuiittee  ddaa  uunn  tteelloo  rriiccaaddeennttee,,  ffiissssaattoo  aallllaa  ppaarreettee  ttrraammiittee  rruulllloo  ddii  

aavvvvoollggiimmeennttoo  ee  ssoosstteennuuttoo  ssuu  llaattoo  ooppppoossttoo  ddaa  uunnaa  bbaarrrraa  ffiissssaattaa  aa  

mmoonnttaannttii  ddii  aappppooggggii  aall  ssuuoolloo,,  ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  
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ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee..  LLaa  ppoossiizziioonnee  ddeell  rruulllloo  aavvvvoollggiittoorree  ddeevvee  eesssseerree  

pprreevviissttaa  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllee  aappeerrttuurree  oo  ddeellllee  aarrccaattee    ee,,  qquuaalloorraa  eessiissttaannoo,,  

ddeellllee  ccoorrnniiccii  ddeellllee  sstteessssee..      

IIll  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeevvee  eesssseerree  ooppaaccoo,,  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  bbiiaannccoo,,  

ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..    

NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  ttaallii  tteennddee  iinn  aattttaaccccoo  aadd  eeddiiffiiccii  vviinnccoollaattii..      

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..66..11..1100..33..  TTeennddee  aa  ppaannttaalleerraa..    

88..1144..66..11..1100..33..11..  TTaallii  tteennddee  ppoossssoonnoo  eesssseerree::  

aa))  ccoonn  mmeeccccaanniissmmoo  aa  bbrraacccceettttii  rroottaannttii,,  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  

ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee;;      

bb))  ccoonn  mmeeccccaanniissmmoo  aa  bbrraaccccii  eesstteennssiibbiillii,,  sseemmpprree  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  

aa  ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee..    

AAmmbbeedduuee  llee  ttiippoollooggiiee  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  ddaa  uunnoo  oo  ppiiùù  tteellii  rreettrraattttiillii,,  

sseemmpplliicceemmeennttee  aaggggaanncciiaattii  aallllaa  ffaacccciiaattaa,,  pprriivvii  ddii  ppuunnttii  ddii  aappppooggggiioo  aall  

ssuuoolloo..  EE’’  nneecceessssaarriioo  rriissppeettttaarree  sseemmpprree  ccrriitteerrii  ddii  ssiimmmmeettrriiaa  rriissppeettttoo  aallllee  

aappeerrttuurree  oo  aallllee  ccaammppiittuurree  eessiisstteennttii  ssuullllee  ffaacccciiaattee..  IIll  ppuunnttoo  ddii  aaggggaanncciioo  

ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttoo  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllee  ccooppeerrttuurree  ee,,  qquuaalloorraa  eessiissttaannoo,,  

ddeellllee  ccoorrnniiccii  sstteessssee..  IIll  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ee  ggllii  eevveennttuuaallii  tteellii  vveerrttiiccaallii  

llaatteerraallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  

mmoorroo..    

NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  ttaallii  tteennddee  iinn  aattttaaccccoo  aadd  eeddiiffiiccii  vviinnccoollaattii..      

LL’’iimmppiieeggoo  ddii  ttaallii  ddeehhoorrss  èè  aammmmeessssoo  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  uurrbbaannoo,,  ttrraannnnee  

cchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ppoorrttiiccaattii..    

88..1144..66..11..1100..44..  SSttrruuttttuurree  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  aa  uunnaa  oo  aa  ddooppppiiaa  ffaallddaa..    

88..1144..66..11..1100..44..11..  SSii  pprreesseennttaannoo  ccoonn  dduuee  ssoolluuzziioonnii,,  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  lleeggnnoo  ddii  

cciilliieeggiioo  oo  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  mmeeddiiaannttee::      

aa))  mmoonnttaannttii  cceennttrraallii  ddii  ssoosstteeggnnoo;;      

bb))  mmoonnttaannttii  ppeerriimmeettrraallii  eedd  eevveennttuuaallii  cchhiiuussuurree  ssuuii  ttiimmppaannii  ddeeii  

rriimmaanneennttii  llaattii  mmiinnoorrii..    

IIll  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeevvee  eesssseerree  ooppaaccoo,,  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa    ddii  ccoolloorree  bbiiaannccoo,,  

ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..  LLee  ssttrruuttttuurree  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddoottaattee  ddii  tteellii  llaatteerraallii  
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aa  ttuuttttaa  aalltteezzzzaa,,  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeell  ttiippoo  ttrraassppaarreennttee,,  ffaacciillmmeennttee  

rreettrraaiibbiillii  ee  ddoottaattii  ddii  ggaannccii  aammoovviibbiillii..    

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  iinn  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..66..11..1100..55..  SSttrruuttttuurree  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  aa  vveellaa..    

88..1144..66..11..1100..55..11..  LLaa  ccooppeerrttuurraa  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  tteelloo  ooppaaccoo,,  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  

bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo,,  ccoonn  mmoonnttaannttii  ddii  aappppooggggiioo  aall  ssuuoolloo  iinn  

lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo  oo  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerree  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee..  NNeell  

ccaassoo  cchhee  llaa  ssttrruuttttuurraa  rriissuullttii  aaddddoossssaattaa  aadd  uunnaa  ppaarreettee,,  iill  ppuunnttoo  ddii  

aaggggaanncciioo  ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttoo  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllee  aappeerrttuurree  ee,,  qquuaalloorraa  

eessiissttaannoo,,  ddeellllee  ccoorrnniiccii  ddeellllee  sstteessssee..      

NNoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  llee  mmaannttoovvaannee  llaatteerraallii..      

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  aammmmeessssii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..66..11..1100..66..  SSttrruuttttuurree  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  aa  ddooppppiiaa  ccaappoottttiinnaa..    

88..1144..66..11..1100..66..11..  SSii  pprreesseennttaannoo  ccoonn  dduuee  ssoolluuzziioonnii,,  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  

ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee::      

aa))  ccoonn  mmoonnttaannttii  cceennttrraallii  ee  vvoollttaa  ddii  ffoorrmmaa  sseemmiicciilliinnddrriiccaa  aappeerrttaa  oo  

cchhiiuussaa  iinn  tteessttaattaa;;  

bb))  ccoonn  mmoonnttaannttii  ppeerriimmeettrraallii  ee  vvoollttaa  sseemmiicciilliinnddrriiccaa  aappeerrttaa  oo  cchhiiuussaa  iinn  

tteessttaattaa..      

NNoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  rreeaalliizzzzaazziioonnii  ccoonn  lliinneeaa  ddii  ccoollmmoo  ppeerrppeennddiiccoollaarree  

aallllaa  ffaacccciiaattaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  oo  aallll’’aassssee  vviiaarriioo,,  nnéé  sseeqquueennzzee  ddii  eelleemmeennttii  

mmoodduullaarrii  aaccccoossttaattii  aaii  llaattii  mmaaggggiioorrii..          

IIll  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ee  ggllii  eevveennttuuaallii  tteellii  vveerrttiiccaallii  llaatteerraallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ooppaacchhii,,  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..    

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  aadd  eecccceezziioonnee  

ddeell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo..    

88..1144..66..11..1100..77..  SSttrruuttttuurree  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  aa  ppaaddiigglliioonnee..    

88..1144..66..11..1100..77..11..  SSii  pprreesseennttaannoo,,  ddii  mmaassssiimmaa,,  ccoonn  dduuee  ssoolluuzziioonnii::      

aa))  aa  ppiiccccoollii  mmoodduullii  ddii  ppiiaannttaa  qquuaaddrraattaa  ee  ccooppeerrttuurraa  aa  ppiirraammiiddee,,  ccoonn  

ssttrruuttttuurraa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  ee//oo  iinn  

lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo;;      

bb))  aa  ppiiaannttaa  vvaarriiaa,,  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerree  ddii  
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ccoolloorree  ggrraaffiittee  ee//oo  iinn  lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo,,  aa  mmoonnttaannttii  ppeerriimmeettrraallii  ee  

ccooppeerrttuurraa  nneerrvvaattaa  ee//oo  tteessaa..      

IIll  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ee  ggllii  eevveennttuuaallii  tteellii  vveerrttiiccaallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ooppaacchhii,,  

iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..    

EE’’  ccoonnsseennttiittaa  llaa  cchhiiuussuurraa  ppaarrzziiaallee  ddeeii  llaattii  ccoonn  tteellii  vveerrttiiccaallii  aa  ttuuttttaa  

aalltteezzzzaa  ddeell  ttiippoo  ttrraassppaarreennttee,,  ffaacciillmmeennttee  rreettrraaiibbiillii  ccoonn  ggaannccii  aammoovviibbiillii  ee  

pprriivvii  ddii  ffiinneessttrraattuurree,,  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeellllee  cchhiiuussuurree  ddeeggllii  aacccceessssii  ee  ddeeii  llaattii  

ffrroonntteeggggiiaannttii  ii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii..      

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  aadd  eecccceezziioonnee  

ddeell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo..    

88..1144..66..11..1100..88..  CCooppeerrttuurraa  aa  ggaazzeebboo..    

88..1144..66..11..1100..88..11..  CCoonn  ssttrruuttttuurraa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  ee//oo  iinn  

lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo,,  ccoonn  tteelloo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ooppaaccoo  iinn  ttiinnttaa  uunniittaa  ddii  ccoolloorree  

bbiiaannccoo,,  ccoorrddaa  oo  tteessttaa  ddii  mmoorroo..    

NNoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  llee  mmaannttoovvaannee..    

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  aammmmeessssii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..66..11..1100..99..  SSttrruuttttuurraa  tteelleessccooppiiccaa  eesstteennssiibbiillee..    

88..1144..66..11..1100..99..11..  CCoonn  ssttrruuttttuurraa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  ee//oo  iinn  

lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo,,  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  iinn  pplleexxiiggllaassss  oo  vveettrroo  aannttiissffoonnddaammeennttoo  ddii  

ccoolloorree  ttrraassppaarreennttee..    

LLaa  ccooppeerrttuurraa  ddeellll’’eelleemmeennttoo  ppiiùù  bbaassssoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ppoossttaa  aadd  

uunn’’aalltteezzzzaa  iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  22,,2200  ddaall  ppiiaannoo  ddii  ccaallppeessttiioo..    

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  aammmmeessssii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..        

88..1144..66..11..1100..1100..  SSeeddiiee  ee  aarrrreeddii..    

88..1144..66..11..1100..1100..11..  LLee  sseeddiiee,,  ii  ttaavvoollii  ee  ggllii  aarrrreeddii  eesstteerrnnii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinn  aacccciiaaiioo,,  

lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo  oo  mmaatteerriiaallee  ttrraassppaarreennttee..  SSoonnoo  vviieettaattii  ttaavvoollii,,  sseeddiiee  ee  

aarrrreeddii  iinn  mmaatteerriiee  ppllaassttiicchhee  nnoonn  ttrraassppaarreennttii  ee  ssiimmiillaarrii..    

88..1144..66..11..1100..1111..  PPaarraavveennttii..    

88..1144..66..11..1100..1111..11..  ÈÈ  ccoonnsseennttiittaa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ppaarraavveennttii  vveerrttiiccaallii  aauuttooppoorrttaannttii,,  

ccoossttiittuuiittii  ddaa  eelleemmeennttii  mmoodduullaarrii  ddii  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddaa  tteerrrraa  ppaarrii  aa  ccmm  116600..  

IIll  lleemmbboo  iinnffeerriioorree  ddeellllee  ccooppeerrttuurree,,  rriissvvoollttoo  ccoommpprreessoo,,  nnoonn  ddeevvee  aavveerree  

aalltteezzzzaa  iinnffeerriioorree  aa  ccmm  222200  ddaall  ppaavviimmeennttoo  ee  ll’’iinntteerrssttiizziioo  ttrraa  iill  ppaarraavveennttoo  ee  llee  
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ccooppeerrttuurree,,  ddii  ddiimmeennssiioonnee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  ccmm  6600  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  

ddiissppoossttoo,,  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  cchhiiuussoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo..    

LLaa  ssttrruuttttuurraa  ppoorrttaannttee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo  aa  

ppoollvveerrii  ddii  ccoolloorree  ggrraaffiittee  oo  iinn  lleeggnnoo  ddii  cciilliieeggiioo,,  cceerrccaannddoo  ddii  uunniiffoorrmmaarrssii  aa  

eevveennttuuaallii  ssttrruuttttuurree  pprreeeessiisstteennttii..  LLee  ppaannnneellllaattuurree  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

ttrraassppaarreennttii  ((nnoonn  ccoolloorraattee))  iinn  mmaatteerriiaallee  ppllaassttiiccoo  oo  iinn  EETTFFEE  oo  iinn  vveettrroo  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa..    

II  ppaarraavveennttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ffaacciillmmeennttee  rreemmoovviibbiillii  ee  ssttaabbiillmmeennttee  aappppooggggiiaattii  

aall  ssuuoolloo  eennttrroo  iill  ppeerriimmeettrroo  ddeellll’’aarreeaa  ccoonncceessssaa..  LLee  ppaannnneellllaattuurree  iinn  

mmaatteerriiaallee  ttrraassppaarreennttee  nnoonn  ddeevvoonnoo  rriippoorrttaarree  iill  llooggoo  oo  iill  nnoommee  ddeellll’’aattttiivviittàà  

ccoommmmeerrcciiaallee..  SSoonnoo,,    aallttrreessìì,,  vviieettaattee  ssuullllee  ppaannnneellllaattuurree  ttrraassppaarreennttii  llee  ssccrriittttee  

ppuubbbblliicciittaarriiee  oo  ddiisseeggnnii  ddii  aallccuunn  ggeenneerree..    

ÈÈ  vviieettaattoo  ll’’aannccoorraaggggiioo  aallllee  mmuurraattuurree  ddeeii  pprroossppeettttii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  oo  aall  ssuuoolloo  

ddeeii  ppaarraavveennttii..    

TTaallii  ddeehhoorrss  ssoonnoo  aammmmeessssii  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    

88..1144..77..  PPrroocceedduurraa    

88..1144..77..11..11..  LLaa  ddoommaannddaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddeehhoorrss  ddeevvee  eesssseerree  rreeddaattttaa  iinn  bboolllloo,,  

iinnddiirriizzzzaattaa  aa  ““CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  AArreeaa  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  LLLL..PPPP..  ––  PPiiaazzzzaa  BBaarroonnee  VViittoo  

BBaarrddoosscciiaa  ss..nn..cc..  ––  7744002200  --  TToorrrriicceellllaa””,,  ee  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ssoottttoo  

eelleennccaattaa..  

aa))  DDaattii  ggeenneerraallii::    

  ggeenneerraalliittàà  ccoommpplleettee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee;;    

  ccooddiiccee  ffiissccaallee  oo  nnuummeerroo  ddii  ppaarrttiittaa  IIVVAA;;  

  uubbiiccaazziioonnee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  iill  qquuaallee  vviieennee  rriicchhiieessttoo  iill  

ddeehhoorrss;;    

  ddaattii  ddeellllaa  lliicceennzzaa  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  rreellaattiivvaa  aallll’’eesseerrcciizziioo  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattoo;;    

  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa  tteemmppoorraanneeaa  oo  ppeerrmmaanneennttee  ee  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  

ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo..    

bb))  EEllaabboorraattii  ggrraaffiiccii  iinn  qquuaattttrroo  ccooppiiee,,  aa  ffiirrmmaa  ddii  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo,,  ccoonntteenneennttii::    

  eessttrraattttoo  ddii  PP..RR..GG..  iinn  ssccaallaa  11::55000000;;    

  ppllaanniimmeettrriiaa  ddii  zzoonnaa  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  ssccaallaa  11::550000    oo,,  ddiivveerrssaammeennttee,,  nnoonn  iinnffeerriioorree  

aallllaa  ssccaallaa  11::22000000;;    
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  ppllaanniimmeettrriiaa  iinn  ssccaallaa  11::110000  rraapppprreesseennttaannttee  lloo  ssttaattoo    ddii  ffaattttoo  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa  

((iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  qquuoottee  ppllaannoo--aallttiimmeettrriicchhee  ddeeii  ppiiaannii  ee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  ccaallppeessttiioo,,  

ddeeii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  ee  vveeiiccoollaarrii,,  ddeeii  cchhiiuussiinnii  ee  ddeellllee  ccaaddiittooiiee,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  

aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  ddeellllee  ddiisscciipplliinnee  ddii  ssoossttaa  ee  ddeellllee  ffeerrmmaattee  ddeeii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii))  ccoonn  

ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ooccccuuppaattaa  ddaall  nnuuoovvoo  ddeehhoorrss  mmeeddiiaannttee  ttrraatttteeggggiioo  eedd  

iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  ddeell  ffrroonnttee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattoo;;      

  ppiiaannttaa  ccoonn  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  aarrrreeddii,,  llee  eevveennttuuaallii  ddeelliimmiittaazziioonnii  ee  llaa  pprrooiieezziioonnee  

ddeellll’’eevveennttuuaallee  ccooppeerrttuurraa;;  

  sseezziioonnee  ccoonn  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  aalltteezzzzee  ddeell  mmaannuuffaattttoo  ee  ddeell  pprrooffiilloo  ddeellllaa  

ppaavviimmeennttaazziioonnee  eessiisstteennttee;;    

  pprroossppeettttii  ccoonn  llaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddii  ooggnnii  llaattoo  ddeell    mmaannuuffaattttoo  ee  ddeellllaa  ffaacccciiaattaa  

ddeellll’’eeddiiffiicciioo  aaddiiaacceennttee;;    

  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonn  iilllluussttrraazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddeeccoorraattiivvii,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeellllee  ffiinniittuurree,,  

ddeeii  ccoolloorrii  ee  ddeellllee  eesssseennzzee  aarrbboorreeee..    

cc))  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ((ffoorrmmaattoo  mmiinniimmoo  1100  xx  1133))  aa  ccoolloorrii  ddeell  lluuooggoo  

iinntteerreessssaattoo  ddaallllaa  iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ddeehhoorrss..    

dd))  dd))  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa,,  aa  ffiirrmmaa  ddeell  tteeccnniiccoo  pprrooggeettttiissttaa,,  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ddeessccrriizziioonnee  

ddeeii  llaavvoorrii  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa    ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  pprrooggeettttoo  

aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..    

ee))  DDooccuummeennttaazziioonnee  aa  ccoolloorrii  ddeellll’’aarrrreeddoo  pprreesscceellttoo  ee  ccaammppiioonnaattuurraa  ddeellllaa  

ccooppeerrttuurraa..    

ff))  NNuullllaa--oossttaa  ddeell//ddeeii  pprroopprriieettaarriioo//ii  ((oo  ddeellll’’aammmmiinniissttrraattoorree)),,  qquuaalloorraa  llaa  ssttrruuttttuurraa  

vveennggaa  ppoossttaa  aa  ccoonnttaattttoo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  oo  ssiiaa  iinnsseeddiiaattaa  ssuu  ppaarrttii  ccoommuunnii  ddeell  

ccoonnddoommiinniioo..    

gg))  NNuullllaa  oossttaa  ddeell  ttiittoollaarree  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  oo  aacccceessssoo  aaddiiaacceennttii,,  ssee  ll’’aarreeaa  ooccccuuppaattaa  

ssccoonnffiinnaa  iill  ttrraattttoo  ffrroonntteeggggiiaannttee  ll’’eesseerrcciizziioo..    

hh))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  nnoottoorriioo  uunniillaatteerraallee  ccoonntteenneennttee::    

  iimmppeeggnnoo  aallllaa  ccoossttaannttee  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddeelllloo  ssppaazziioo  aasssseeggnnaattoo;;    

  iimmppeeggnnoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  TT..OO..SS..AA..PP..  aannnnuuaallee  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  ddii  lleeggggee;;    

  iimmppeeggnnoo  aall  ppaaggaammeennttoo,,  eennttrroo  iill  3311  ggeennnnaaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ddeell  ccaannoonnee  

rriiccooggnniittoorriioo  nneell  ccaassoo  ddii  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttee;;    

  oobbbblliiggoo,,  nneell  ccaassoo  ddii  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttee,,  ddii  uuttiilliizzzzoo  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  

dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo;;    
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  iimmppeeggnnoo  aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  eennttrroo  3300  gggg..  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  cceessssaazziioonnee  

ddeellll’’aattttiivviittàà;;    

  iimmppeeggnnoo,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  aarrrreeddii  eedd  eevveennttuuaallii  oommbbrreelllloonnii  eennttrroo  

ii  tteerrmmiinnii  ddii  vvaalliiddiittàà,,  nneell  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  rriinnnnoovvoo;;    

  iimmppeeggnnoo,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  rriimmoozziioonnee,,  ddii  rriimmeessssaa  iinn  pprriissttiinnoo  ddeell  ssuuoolloo  nneelllloo  ssttaattoo  

oorriiggiinnaarriioo;;    

  oobbbblliiggoo  ddii  aaddeegguuaattaa  ee  ccoossttaannttee  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeeii  

mmaannuuffaattttii  ee  ppuulliizziiaa  ddeeggllii  ssppaazzii,,  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssuuoolloo  

ppuubbbblliiccoo;;    

  iimmppeeggnnoo  aa  nnoonn  ddeessttiinnaarree  iill  ddeehhoorrss  ee//oo  ii  rreellaattiivvii  ssppaazzii  aadd  uussii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  

aauuttoorriizzzzaattii;;    

  iimmppeeggnnoo  aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii,,  qquuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  

iinntteerrvveenniirree  ssuull  ssuuoolloo  oo  nneell  ssoottttoossuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà;;    

  oobbbblliiggoo  ddii  aassssuummeerree  aa  pprroopprriioo  ccaarriiccoo  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  aa  ppeerrssoonnee  oo  ccoossee  ccaauussaattii  

ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ddeehhoorrss,,  eessoonneerraannddoo  iill  ccoommuunnee  ddaa  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee  ee  

ppeennaallee..    

ii))  AAsssseevveerraazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddii  tteeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  cciirrccaa  llaa  rreessiisstteennzzaa  ee  llaa  ssttaabbiilliittàà  ddeellllaa  

ssttrruuttttuurraa  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ppuubbbblliiccaa,,  nnoonncchhéé  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellllaa  sstteessssaa  aallllaa  lleeggggee  

nn..  1133//8899  ((oo  eevveennttuuaallii  ddeerroogghhee))  ee    llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  aallllee  lleeggggii  

iinn  mmaatteerriiaa..                  

jj))  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  aaccuussttiiccoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  

nneellllaa  ssoollaa  iippootteessii  iinn  ccuuii  vveennggaannoo  iinnssttaallllaattii  iimmppiiaannttii  rruummoorroossii..    

88..1144..77..11..22..  AAdd  aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee  ddeellll’’iinntteerraa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa,,  eennttrroo  ii  

ssuucccceessssiivvii  3300  ggiioorrnnii  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’AArreeaa  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  LLLL..PPPP..    ccoonnvvooccaa  uunnaa  

ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  1144  ee  sseegggg..  ddeellllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900,,  nn..  224411  

ee  ss..mm..ii..,,  ppeerr  ll’’eessaammee  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  iissttaannzzee..  AA  ttaallee  ccoonnffeerreennzzaa  ppaarrtteecciippaannoo  ddii  ddiirriittttoo::  iill  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’AArreeaa  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  LLLL..PPPP..  oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo,,  iill  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellll’’AArreeaa  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo  ee  iill  DDiirriiggeennttee  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  

PPrreevveennzziioonnee  ddeellll’’AASSLL//BBAA  oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo,,  ppiiùù  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  aallttrrii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  iill  

ccuuii  ppaarreerree  èè  nneecceessssaarriioo  aallll’’eessaammee  ddeellll’’iissttaannzzaa,,  qquuaalloorraa  qquueessttoo  nnoonn  ffoossssee  ggiiàà  

aalllleeggaattoo..  IInn  sseeddee  ddii  ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ddiissppoossttee  aanncchhee  llee  mmiissuurree  

aattttee  aa  ggaarraannttiirree  ll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  66,,  ccoommmmaa  88..    



Piano comunale delle coste  
Torricel la (TA) 

 

Egidio CAPUTO architetto - via Rosario, 8  – 74020 - Torricella (TA) - tel 099.9573781 – fax 099.9573781 - Cell. : 339.6663799 - e-mail: egidio.caputo@gmail.com, arketipo8@gmail.com, 

egidio.caputo@archiworldpec.it 

 

Mariangela CHIEGO ingegnere - via Tornito, 4  – 74020 - Maruggio (TA) - tel 099.676680 – fax 099.676680 - Cell. : 349.8787467 - e-mail: mariangelachiego@libero.it, mariangela.chiego@ingpec.eu 

 

 

 

 

 

88..1144..77..11..33..    IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ffaavvoorreevvoollee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  vviieennee  ffoorrmmaalliizzzzaattoo  ccoonn  

ll’’eemmaannaazziioonnee  eennttrroo  ii  ssuucccceessssiivvii  1155  ggiioorrnnii,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’AArreeaa  

UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  LLLL..PPPP..,,  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  33,,  iinn  

bboolllloo,,  ddaa  rriittiirraarrssii  pprreevviioo  ppaaggaammeennttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  1100..  

88..1144..77..11..44..  LLaa  mmaannccaannzzaa  aanncchhee  ddii  uunnoo  ssoolloo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ttrraa  qquueellllii  iinnddiiccaattii  nneell  pprreesseennttee  

aarrttiiccoolloo  ccoossttiittuuiissccee  iimmpprroocceeddiibbiilliittàà  ddeellll’’iissttaannzzaa  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  èè  pprrooddoottttoo..  

UUlltteerriioorree  ddooccuummeennttaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  rriicchhiieessttaa  pprriimmaa  oo  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  

ddii  sseerrvviizzii,,  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  ttiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo..    

88..1144..77..11..55..  AA  ffiinnee  llaavvoorrii  ssii  ddoovvrràà  pprreesseennttaarree  aall  CCoommuunnee  llaa  rreellaattiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  

ccoorrrreeddaattaa  ddii  aallmmeennoo  44  ffoottoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ccoossìì  ccoommee  rreeaalliizzzzaattaa  eedd  iinnsseerriittaa  

nneellll’’aammbbiieennttee  uurrbbaannoo..  IIll  CCoommuunnee  ppoottrràà  ccoonnttrroollllaarree,,  iinn  ooggnnii  tteemmppoo,,  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  

ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  eesseegguuiittaa  aall  pprrooggeettttoo  aauuttoorriizzzzaattoo..    

88..1144..88..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ccoonnddiizziioonnii  

88..1144..88..11..11..  LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ssii  rriisseerrvvaa  ccoommuunnqquuee    iill  ddiirriittttoo  ddii  ddiissppoorrrree  llaa  

rriimmoozziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  oo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaall  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  aauuttoorriizzzzaattee,,  iinn  

qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ee  ssuu  sseemmpplliiccee  aavvvviissoo::    

aa))  ppeerr  ccoonnccllaammaattaa  ccaarreennzzaa  ddeelllloo  ssttaattoo  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriioo,,  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  

ssttrruuttttuurraa  oo  ddiissddoorroo  ddeellllaa  sstteessssaa  ppeerr  aasssseennzzaa  ddii  mmaannuutteennzziioonnee;;        

bb))  ppeerr  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ddoovvuuttoo  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssuuoolloo  

ppuubbbblliiccoo;;    

cc))  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  tteemmppoorraanneeee  oo  ddeeffiinniittiivvee,,  qquuaallee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  

iinntteerrvveennttoo  ssuullll’’aarreeaa  ppuubbbblliiccaa,,  sseennzzaa  cchhee  iill  ssooggggeettttoo  aauuttoorriizzzzaattoo  ppoossssaa  rriicchhiieeddeerree  

rriissaarrcciimmeennttii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  ee  ttiippoo,,  ccoonn  llaa  ssoollaa  eecccceezziioonnee  ddeellll’’aalliiqquuoottaa  ddeellllaa  

ttaassssaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  tteemmppoo  ddii  nnoonn  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo..    

88..1144..88..11..22..  LLee  rriicchhiieessttee  ddii  rriinnnnoovvoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  rriillaasscciiaattee  ssaarraannnnoo  

aaccccoollttee  pprreevviioo  ccoonnttrroolllloo  ddii  aavvvveennuuttoo  ppaaggaammeennttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  

aarrtt..  1100,,  ddoovvuuttii  ppeerr  llaa  pprreecceeddeennttee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..    

88..1144..99..  TTeemmppoorraalliittàà    

88..1144..99..11..11..  IIll  tteerrmmiinnee  ddii  vvaalliiddiittàà  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ppeerr  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ttaallii  

ssttrruuttttuurree  tteemmppoorraanneeee,,  ccoolllleeggaattee  aadd  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccoo  eesseerrcciizziioo,,  ppoottrràà  aavveerree,,  ssuu  

rriicchhiieessttaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo,,  llaa  sseegguueennttee  dduurraattaa::    

aa))  ddeehhoorrss  tteemmppoorraanneeoo::  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  mmaassssiimmoo  ddii  sseeii  mmeessii  nneellll’’aannnnoo  ssoollaarree  nneeii  

mmooddii  ee  nneeii  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  22,,  ccoommmmaa  55;;  
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bb))  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttee::  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  sseeii  mmeessii  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  ddooddiiccii    mmeessii,,  aa  

ffaarr  ddaattaa  ddaall  rriillaasscciioo  ddeellllaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  iill  rriinnnnoovvoo  aannnnuuaallee  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22,,  ccoommmmaa  55,,  lleetttteerraa  bb)),,  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..99..11..22..  UUnnaa  nnuuoovvaa  iissttaannzzaa  ddii  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  ppeerr  

llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ddeehhoorrss  tteemmppoorraanneeii  oo  ppeerrmmaanneennttii  ssccaadduuttii  ee  nnoonn  rriinnnnoovvaattii  nneeii  tteerrmmiinnii  ddii  

ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa  11  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ee  aallll’’aarrtt..  22,,  ccoommmmaa  55,,  ddeell  

pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..  ÈÈ  ccoommuunnqquuee  nneecceessssaarriiaa  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  

iissttaannzzaa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ccoorrrreeddaattaa  ddii  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  pprreevviissttii  ddaall  pprreesseennttee  

RReeggoollaammeennttoo  iinn  ccaassoo  ddii  ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttii  rriinnnnoovvaattii  ffiinnoo  aall  ppeerriiooddoo  mmaassssiimmoo  ddii  

cciinnqquuee  aannnnii,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22,,  ccoommmmaa  55,,  lleetttteerraa  bb)),,  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  ee  

ssccaadduuttii  aall  tteerrmmiinnee  ddii  ttaallee  ppeerriiooddoo  mmaassssiimmoo..    

88..1144..99..11..33..  LL’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  èè  ccoolllleeggaattaa  aallllaa  dduurraattaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoonnnneessssaa;;  cceessssaattaa  

ll’’aattttiivviittàà,,  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeeccaaddee  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeevvee  eesssseerree  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  rriimmoossssaa..      

88..1144..99..11..44..  PPeerr  ii  ““ddeehhoorrss  ppeerrmmaanneennttii””  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  rriillaasscciiaattaa  ffiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  

mmaassssiimmoo  ddii  cciinnqquuee  aannnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriillaasscciioo  ddeellllaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee    sstteessssaa,,  ppuurrcchhéé  iill  

ttiittoollaarree  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  aa  ccuuii  èè  aannnneessssoo  iill  ddeehhoorrss  nnoonn  ccoommuunniicchhii  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  

ssttrruuttttuurraa  ee  ppeerrmmaannggaannoo  ii  rreeqquuiissiittii  ee  llee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  iill  rriillaasscciioo      

ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee..    

88..1144..99..11..55..  PPeerr  llee  aattttiivviittàà  ddii  ttiippoo  ssttaaggiioonnaallee  llee  ssttrruuttttuurree  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  rriimmoossssee  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  mmaannccaattoo  uuttiilliizzzzoo..    

88..1144..1100..  oonneerroossiittàà  

88..1144..1100..11..  LLee  ssttrruuttttuurree  ddeehhoorrss,,  ssiiaa  tteemmppoorraanneeee  cchhee  ppeerrmmaanneennttii,,  qquuaalloorraa  rriiccaaddaannoo  ssuu  ssuuoolloo  

ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  aassssooggggeettttaattee  aallllaa  TT..OO..SS..AA..PP..  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee  

rreeggoollaammeennttoo  vviiggeennttii  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iissttaannzzaa..    

88..1144..1100..22..  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  TT..OO..SS..AA..PP..    ppeerr  ii  ddeehhoorrss  tteemmppoorraanneeii  èè  ddoovvuuttoo  pprriimmaa  ddeell  rriillaasscciioo  

ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa..    

88..1144..1100..33..  PPeerr  llee  ssttrruuttttuurree  ppeerrmmaanneennttii  ddeettttaa  ttaassssaa  ssaarràà  vveerrssaattaa  ppeerr  iill  pprriimmoo  aannnnoo  pprriimmaa  ddeell  

rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  ppeerr  ggllii  aannnnii  ssuucccceessssiivvii,,  eennttrroo  iill  3311  ggeennnnaaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  ssuullllaa  

bbaassee  ddeeggllii  iimmppoorrttii  uunniittaarrii  ddeelliibbeerraattii..    

88..1144..1100..44..  IIll  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  --  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ttiippoollooggiiaa  ddii  pprraattiiccaa  ee  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  

ddii  ssuuoolloo  ddaa  ooccccuuppaarree,,  ppuubbbblliiccoo  oo  pprriivvaattoo  --  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  ssoommmmaa  ddii  

eeuurroo  115500,,0000  ((cceennttoocciinnqquuaannttaa//0000)),,  qquuaallee  ddiirriittttoo  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  ddeellllaa  pprraattiiccaa..    
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88..1144..1111..  oobbbblliigghhii  

88..1144..1111..11..  ÈÈ  ccuurraa  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  eesseegguuiirree  llaa  ppaavviimmeennttaazziioonnee  ee  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  

ppeeddoonnaallee  aannttiissttaannttee  llaa  ssttrruuttttuurraa,,  nnoonncchhéé  iill  rriipprriissttiinnoo  aa  rreeggoollaa  dd’’aarrttee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii  

ee  ddeellllee  ppaavviimmeennttaazziioonnii  iinn  ccaassoo  ddii  rriimmoozziioonnee  ddeell  mmaannuuffaattttoo..    

88..1144..1111..22..  SSppeettttaannoo  aall  ttiittoollaarree  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  llaa  rriimmoozziioonnee  eedd  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  mmaannuuffaattttoo  

eevveennttuuaallmmeennttee  nneecceessssaarrii,,  iinn  ccaassoo  ddii  llaavvoorrii  ddaa  eesseegguuiirrssii  nneellll’’aarreeaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  oo  

ddii  aallttrrii  ssooggggeettttii  ggeessttoorrii  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii..    

88..1144..1111..33..  QQuuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  mmaannuuffaattttoo,,  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  

aaddiibbiittoo  aadd  uussoo  iimmpprroopprriioo  ee  ddoovvrràà  eesssseerree  ssoottttooppoossttoo  aadd  ooppppoorrttuunnaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeell  pprrooggeettttoo  aapppprroovvaattoo,,  aall  ffiinnee  ddii  mmaanntteenneerrlloo  iinn  ppeerrffeettttoo  ssttaattoo  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriioo,,  

ddii  ddeeccoorroo  ee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..      

88..1144..1111..44..  TTuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuuttiivvii  ddeeii  ddeehhoorrss  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmaanntteennuuttii  sseemmpprree  iinn  oorrddiinnee,,  

ppuulliittii  ee  ffuunnzziioonnaallii..    

88..1144..1111..55..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeennaallee  ee  cciivviillee,,  ppeerr  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  aarrrreeccaattii  ssiiaa  ddaaii  mmaannuuffaattttii  cchhee  

ddaallllaa  lloorroo  mmaannccaattaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  rreessttaa  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ttiittoollaarree  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee..    

88..1144..1111..66..  QQuuaalloorraa,,  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ssuucccceessssiivvaa  ppeerrmmaanneennzzaa  eedd  uussoo  

ddeellllee  ssttrruuttttuurree,,  ssiiaannoo  pprroovvooccaattii  ddaannnnii  aallllaa  sseeddee  ssttrraaddaallee,,  aallllee  aallbbeerraattuurree,,  aall  ppaattrriimmoonniioo  

vveerrddee  oo  aallttrroo  bbeennee  ddii  pprroopprriieettàà  ppuubbbblliiccaa,,  ggllii  sstteessssii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriimmeeddiiaattii  mmeeddiiaannttee  

eesseeccuuzziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  iinntteerrvveennttii  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeellll’’aarreeaa,,  sseeccoonnddoo  llee  

iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaall  CCoommuunnee..  IInn  ccaassoo  ddii  iinneerrzziiaa,,  vvii  pprroovvvveeddeerràà  ddiirreettttaammeennttee  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ccoonn  ssppeessee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarriioo,,  oollttrree  

aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..1111..77..  QQuuaallssiiaassii  mmooddiiffiiccaa  ddaa  aappppoorrttaarree  aaii  mmaannuuffaattttii  ddiisscciipplliinnaattii  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo,,  

rreellaattiivvaa  aa  ffoorrmmee,,  ddiimmeennssiioonnii,,  uubbiiccaazziioonnee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ddoovvrràà  eesssseerree  

pprreevveennttiivvaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattaa,,  nneeii  mmooddii  ddiissppoossttii  ddaalllloo  sstteessssoo  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..1111..88..  LLaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii  eessiisstteennttii  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ssoolloo  pprreevviioo  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvaa  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  sseeccoonnddoo  llee  pprroocceedduurree  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..    

88..1144..1111..99..  LLaa  GGiiuunnttaa  ppoottrràà,,  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo,,  iinnddiivviidduuaarree  aarreeee  ee  lluuoogghhii  iinn  ccuuii  vviieettaarree  llee  

iinnssttaallllaazziioonnii  ddeeii  ddeehhoorrss..  IInn  ttaallii  lluuoogghhii  eedd  aarreeee,,  ssee  pprreesseennttii  ddeehhoorrss  ggiiàà  aauuttoorriizzzzaattii,,  ggllii  sstteessssii  

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rriimmoossssii  nneell  tteerrmmiinnee  oorrddiinnaarriioo  ddii  uunn  aannnnoo  ddaallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ssuuddddeettttoo  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  oo  iinn  uunn  tteerrmmiinnee  mmiinnoorree  ddiissppoossttoo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ppuurrcchhéé  

aammppiiaammeennttee  mmoottiivvaattoo..      
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88..1144..1111..1100..    LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeddaazziioonnee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  

ggeenneerraallee  ddii  aarrrreeddoo  uurrbbaannoo..  NNeell  ccaassoo,,  eennttrroo  336600  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  ssuuaa  aapppprroovvaazziioonnee,,  

ggllii  eesseerrcceennttii  ssoonnoo  oobbbblliiggaattii  aa  rreennddeerree  ii  ddeehhoorrss  eessiisstteennttii  ccoonnffoorrmmii  aall  ssuuddddeettttoo  pprrooggeettttoo..    

88..1144..1111..1111..  GGllii  eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii  cchhee  rreeaalliizzzzaannoo  ii  ddeehhoorrss  ddeevvoonnoo  oosssseerrvvaarree  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  

iiggiieennee  ssaanniittaarriiaa  aanncchhee  ppeerr  llee  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  ppeeddaannee  ee//oo  ppaavviimmeennttii  aaggggiiuunnttiivvii,,  ppeerr  ffaarr  ssìì  

cchhee  ggllii  sstteessssii  ssiiaannoo  ffaacciillmmeennttee  iissppeezziioonnaabbiillii  ee  cchhee  ssii    pprroovvvveeddaa  aallllaa  ssiisstteemmaattiiccaa  ppuulliizziiaa  ddeeii  

ppaavviimmeennttii  ee//oo  ddeellllee  ppeeddaannee  ssoottttoossttaannttii..    

88..1144..1122..  ggaarraannzziiee  

88..1144..1122..11..  PPrriimmaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  pprrooddoottttoo  aattttoo  uunniillaatteerraallee  ddaa  ppaarrttee  

ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ee  ppoolliizzzzaa  ffiiddeeiiuussssoorriiaa  ddeell  vvaalloorree  ddii  eeuurroo  11..000000,,0000  ((mmiillllee//0000))  aa  ggaarraannzziiaa  

ddeellll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ttuuttttii  ggllii  iimmppeeggnnii  eedd  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  nneell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo..          

88..1144..1122..22..  NNeeii  ccaassii  ddii  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  qquuaalloorraa  llaa  sstteessssaa  nnoonn  vveennggaa  rriimmoossssaa  eennttrroo  ii  

tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  nneellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  oo  nneellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriimmoozziioonnee  ddiissppoossttaa  ddaall  CCoommuunnee,,  ssii  

pprroocceeddeerràà  ccoonn  ddiiffffiiddaa  aadd  aaddeemmppiieerree  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  nnoottiiffiiccaa  ddeellll’’aattttoo,,  ddeeccoorrssii  ii  

qquuaallii  pprroovvvveeddeerràà  iill  CCoommuunnee  ccoonn  ssppeessee  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  ppaarrttee  iinnaaddeemmppiieennttee  ee  rriivvaallssaa  ssuullllaa  

ppoolliizzzzaa  ffiiddeeiiuussssoorriiaa..    

88..1144..1133..  ssaannzziioonnii  

88..1144..1133..11..  PPeerr  llaa  vviioollaazziioonnee  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  èè  aapppplliiccaattaa  llaa  ssaannzziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  ppeeccuunniiaarriiaa  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  7755  EEuurroo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  445500  EEuurroo..  IInn  

aaggggiiuunnttaa  aa  ddeettttaa  ssaannzziioonnee,,  ssii  pprroocceeddeerràà  aall  rriipprriissttiinnoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  

ll’’iinntteerrvveennttoo  rriissuullttii  nnoonn  ccoonnffoorrmmee  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  aauuttoorriizzzzaabbiillee..  

88..1144..1133..22..  IIll  mmaatteerriiaallee  eevveennttuuaallmmeennttee  rriimmoossssoo  aa  ccuurraa  ddeell  CCoommuunnee  vveerrrràà  ccoonnsseerrvvaattoo  iinn  llooccaallii  oodd  

aarreeee  iiddoonneeee,,  ccoonn  aaddddeebbiittoo  ddeellllee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ppeerr  llaa  rriimmoozziioonnee  ee  llaa  ccuussttooddiiaa..  DDeettttoo    

mmaatteerriiaallee  ssaarràà  tteennuuttoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  ppeerr  6600  ggiioorrnnii;;  ssccaadduuttoo  ttaallee  tteerrmmiinnee  ssii  

pprroovvvveeddeerràà  aadd  eemmeetttteerree  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonnffiissccaa..    

88..1144..1133..33..  NNeessssuunn  iinnddeennnniizzzzoo  èè  ddoovvuuttoo  ppeerr  iill  ddeetteerriioorraammeennttoo  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree,,  eevveennttuuaallmmeennttee  

vveerriiffiiccaattoossii  ppeerr  llee  ooppeerraazziioonnii  eesseegguuiittee  ddaall  CCoommuunnee    ddii  ssmmoonnttaaggggiioo  ee  ttrraassppoorrttoo,,  oo  ppeerr  

qquuaallssiiaassii  aallttrraa  ccaauussaa  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..    

88..1144..1133..44..  RReessttaannoo  ffeerrmmee  llee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  aallttrree  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  oo  rreeggoollaammeennttoo..    

88..1144..1133..55..  DDeellllee  ssuuddddeettttee  ooppeerraazziioonnii  ssii  ddoovvrràà  ddaarree  aattttoo  iinn  aappppoossiittoo  vveerrbbaallee  ddii  rriimmoozziioonnee,,  

rreeddaattttoo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ddeell  CCoorrppoo  ddii  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee..    

88..1144..1133..66..  NNeell  ccaassoo  ddii  ttaarrddiivvaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  99,,  ccoommmmaa  22,,  èè  

aapppplliiccaattaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddii  €€..  110000,,0000  ((cceennttoo//0000))..    
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88..1144..1133..77..  LL’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  ssoossppeessaa  qquuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioonnii::    

aa))  ggllii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  nnoonn  rriissuullttiinnoo  ccoonnffoorrmmii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee;;    

bb))  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ccoommppoorrttii  nnooccuummeennttoo  aall  ddeeccoorroo,,  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llee  

ppeerrssoonnee  ee//oo  ccoossee  ee//oo  vveennggaa  mmeennoo  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee;;    

cc))  ii  mmaannuuffaattttii  nnoonn  rriissuullttiinnoo  eesssseerree  nneellllee  mmeeddeessiimmee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeffffiicciieennzzaa  tteeccnniiccoo  

eesstteettiiccaa  ppoosssseedduuttii  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriillaasscciioo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee..      

88..1144..1133..88..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  èè  aaddoottttaattoo  ttrraammiittee  nnoottiiffiiccaa  ddii  uunn  aattttoo  ddii  ddiiffffiiddaa,,  ccoonn  

ccuuii  ssii  iinnttiimmaa  llaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  ccaauussee  cchhee  hhaannnnoo  

ddeetteerrmmiinnaattoo  llee  iirrrreeggoollaarriittàà  aacccceerrttaattee,,  nneeii  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ddiiffffiiddaa  sstteessssaa..  

88..1144..1133..99..  IInn  ccaassoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee,,  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ee  ll’’aattttiivviittàà  iivvii  eesseerrcciittaattaa  

ppoottrràà  rriipprreennddeerree  ssoolloo  aa  sseegguuiittoo  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddeeggllii  aaddeemmppiimmeennttii  eesseegguuiittii  ppeerr  llaa  

rriimmoozziioonnee  ddeellllee  iirrrreeggoollaarriittàà..    

88..1144..1144..  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii  tteemmppoorraanneeee  

88..1144..1144..11..  PPeerr  ggaarraannttiirree  uunnaa  ccoommpplleettaa  ee  ccoossttaannttee  oosssseerrvvaannzzaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  aauuttoorriizzzzaattii  eedd  

ooppeerraattii  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  ccooppiiee  ddii  ttuuttttii  ggllii  aattttii  rriillaasscciiaattii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  

tteemmppoorraanneeee  ssoonnoo  rraaccccoollttee  pprreessssoo  ll’’AArreeaa  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  LLLL..PPPP..    

88..1144..1155..  TTaassssaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  aarreeee  ee  ccaannoonnee  rriiccooggnniittoorriioo  

88..1144..1155..11..  LL’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeeii  ddeehhoorrss  ssuu  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  èè  ssooggggeettttaa  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  

TT..OO..SS..AA..PP..,,  nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  eennttiittàà  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  1100..    

88..1144..1155..22..  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ooccccuuppaattaa  ddaaii  ddeehhoorrss  ccoossttiittuuiissccee  iimmppoonniibbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  TT..AA..RR..SS..UU..,,  

lliimmiittaattaammeennttee  aall  ppeerriiooddoo  ddii  iimmppiieeggoo..    

88..1144..1166..  NNoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee  ee  ffiinnaallii  

88..1144..1166..11..  LLee  pprreesseennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ccoossttiittuuiissccoonnoo  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  eexx  nnoovvoo..      

88..1144..1166..22..  NNeeii  ccaassii  ddii  ddeehhoorrss  eessiisstteennttii,,  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  mmooddiiffiicchhee  aallll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  iinn  ccoorrssoo,,  iivvii  

ccoommpprreessaa  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ddaa  tteemmppoorraanneeoo  aa  

ppeerrmmaanneennttee  oo  vviicceevveerrssaa,,  ccoommppoorrttaa  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  ssttrruuttttuurraa  aallllee  pprreesseennttii  

ddiissppoossiizziioonnii  ee  ddeevvee,,  ppeerrttaannttoo,,  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  aappppoossiittaa  iissttaannzzaa..    

88..1144..1166..33..  RReessttaannoo  eeffffiiccaaccii  ii  ddeehhoorrss  eessiisstteennttii  ee  lleeggiittttiimmaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattii  pprriimmaa  

ddeellll’’eemmaannaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ee  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  eessaauurriittoo  ii  lloorroo  eeffffeettttii  pprriimmaa  

ddeellll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeellllee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii  aappppoorrttaattee  aalllloo  sstteessssoo..  

88..1144..1166..44..  ll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  iill  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

aallll’’AAllbboo  CCoommuunnaallee  ddeellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoonnssiilliiaarree  ddii  aapppprroovvaazziioonnee..    
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AArrtt..  99  --  CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  aattttiivviittàà  ddeell  ddiippoorrttoo  nnaauuttiiccoo  

LLee  ccoonncceessssiioonnii  ddii  zzoonnee  mmaarriinnee  ssoonnoo  aasssseennttiibbiillii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sseegguueennttii  ssttrruuttttuurree::  

  ppoonnttiillii;;  

  aapppprrooddii  ttuurriissttiiccii;;  

  ppuunnttii  ddii  oorrmmeeggggiioo..  

IIll  PPCCCC  pprreevveeddee  llaa  lloorroo  uubbiiccaazziioonnee,,  ssuullllaa  bbaassee,,  qquuaalloorraa  nneecceessssaarriioo,,  ddii  ssttuuddii  pprreelliimmiinnaarrii  mmeetteeoo--mmaarriinnii  

ee  ddii  ttrraassppoorrttoo  ssoolliiddoo..  

  

AArrtt..  99..11  --  PPoonnttiillii  

QQuueessttee  ssttrruuttttuurree  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddiiffffeerreennttii::  

  PPoonnttiillii  ggaalllleeggggiiaannttii::  ssoonnoo  ppoonnttiillii  ddii  sseerrvviizziioo  ppeerr  llaa  bbaallnneeaazziioonnee..  

  PPoonnttiillii  ddii  oorrmmeeggggiioo::  ssoonnoo  ppoonnttiillii  ggaalllleeggggiiaannttii  ddeessttiinnaattii  aallll’’oorrmmeeggggiioo  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddii  ssppeecccchhii  aaccqquueeii  ppoorrttuuaallii..  

  

AArrtt..  99..  22  --  PPoorrttii  ee  aapppprrooddii  ttuurriissttiiccii  

SSoonnoo  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  ssttrruuttttuurree  aammoovviibbiillii  eedd  iinnaammoovviibbiillii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ooppeerree  aa  tteerrrraa  ee  aa  mmaarree  aalllloo  

ssccooppoo  ddii  sseerrvviirree  uunniiccaammeennttee  oo  pprreecciippuuaammeennttee  llaa  nnaauuttiiccaa  ddaa  ddiippoorrttoo..  

IIll  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  oo  lloorroo  vvaarriiaazziioonnii  ppeerr  nnuuoovvee  rreeaalliizzzzaazziioonnii,,  aammpplliiaammeennttii  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii,,  

aaii  sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  22..1122..11999977  nn..  550099  ee  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  1177//22001155,,  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  

ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmaattiivvee..  

  

AArrtt..  99..  33  --  PPuunnttii  ddii  oorrmmeeggggiioo  

CCoommpprreennddoonnoo  llee  aarreeee  ddeemmaanniiaallii  mmaarriittttiimmee  ee  ggllii  ssppeecccchhii  aaccqquueeii  ddoottaattii  ddii  ssttrruuttttuurree  ddii  ffaacciillee  

rriimmoozziioonnee,,  ddeessttiinnaattii  aallll’’oorrmmeeggggiioo  ddii  ppiiccccoollee  iimmbbaarrccaazziioonnii  ee  nnaattaannttii  ddaa  ddiippoorrttoo..  

LLaa  lloorroo  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeevvee  aavvvveenniirree  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddeeii  vvaalloorrii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii  ee  aammbbiieennttaallii  ddeellllaa  ccoossttaa,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  ttuutteellaa  ddeeii  ffoonnddaallii,,  ddeellllee  aaccqquuee  ee  ddeeggllii  uussii  ddeell  

lliittoorraallee..  

IInn  rreellaazziioonnee  aa  ttaallee  ssppeecciiffiiccoo  aassppeettttoo,,  iill  PPCCCC  ccoommuunnaallee  ddeevvee  ccoonntteenneerree::  

  iinnddiiccaazziioonnii  qquuaannttiittaattiivvee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  ppuunnttii  ddii  oorrmmeeggggiioo;;  

  iinnddiiccaazziioonnii  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ee  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  mmaassssiimmaa  ddeell  ffoonnddaallee  ddeeii  ppuunnttii  ddii  oorrmmeeggggiioo;;  

  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  qquueellllii  eessiisstteennttii  aalllloo  ssccooppoo  ddii  rraazziioonnaalliizzzzaarree  ll’’uussoo  ddeell  mmaarree  tteerrrriittoorriiaallee..  
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AArrtt..  1100  --  CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  llaa  mmaarriiccoollttuurraa  

GGllii  iimmppiiaannttii  ddii  aaccqquuaaccoollttuurraa  mmaarriinnaa  ((aalllleevvaammeennttii  ooffff--sshhoorree))  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriissppoonnddeennttii  aaii  sseegguueennttii  

oobbiieettttiivvii::  

11..  aaddeerreennzzaa  aall  ssiisstteemmaa  ccoommuunniittaarriioo  ddii  eeccooggeessttiioonnee  ee  aauuddiitt  ((EEMMAASS))  ((RReegg..  CCEE  776611//22000011));;  

22..  pprroommoozziioonnee  ddeeggllii  aalllleevvaammeennttii  bbiioollooggiiccii  ((RReegg..  CCEEEE  22009922//9911));;  

33..  ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  llee  nnoorrmmaattiivvee  aammbbiieennttaallii::  aaccqquuaaccoollttuurraa  ssoosstteenniibbiillee,,  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ii  vviinnccoollii  

aammbbiieennttaallii  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ssiittii  NNaattuurraa  22000000  ((DDeeccrreettoo  33..99..22000022  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee  ee  

ddeellllaa  TTuutteellaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ddeell  MMaarree));;  

44..  ccooeerreennzzaa  ccoonn  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ccoommuunniittaarriiaa,,  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee  ddeell  sseettttoorree  

ppeessccaa;;  

55..  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  tteeccnniiccii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  sseelleettttiivviittàà  pprreevviissttii  ddaall  ddiirriittttoo  ccoommuunniittaarriioo..  

LLaa  lloorroo  aallllooccaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ccoommppaattiibbiillee  aallllee  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  RREEGG..  ((CCEE))  nn..11119988//22000066,,  cchhee  

iissttiittuuiissccee  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ppeerr  llaa  PPeessccaa  ((FFEEPP)),,  ee  aallllee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  aaii  PPiiaannii  ddii  ggeessttiioonnee  nnaazziioonnaallii  ee//oo  

rreeggiioonnaallii  oo  llooccaallii..  

  

AArrtt..  1111  --  NNoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee  ppeerr  ccoonncceessssiioonnii  eessiisstteennttii  

IIll  PPCCCC  pprreevveeddee  llee  nnoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee  vvoollttee  aa  ddiisscciipplliinnaarree  llee  mmooddaalliittàà  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  

lluuoogghhii  aanntteecceeddeennttee  aallllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeettttaa  llee  mmooddaalliittàà::  

11..  ppeerr  iill  rriieennttrroo  nneell  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ccoonnsseennttiittoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ““lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoonncceeddiibbiillee””  ppeerr  

SSttaabbiilliimmeennttii  BBaallnneeaarrii  ((nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  4400%%)),,  sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aallll’’1144  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  

1177//22001155;;  

22..  ppeerr  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii  pprreeeessiisstteennttii  ddii  ““ttiippoo  ssttaabbiillee””,,  qquuaallii  ooppeerree  ddii  ddiiffffiicciillee  

rriimmoozziioonnee,,  eesscclluussee  llee  ssoollee  ppeerrttiinneennzzee  ddeemmaanniiaallii,,  iinn  ““ssttrruuttttuurree  pprreeccaarriiee””,,  oovvvveerroossiiaa  ddii  ffaacciillee  

rriimmoozziioonnee;;    

33..  ppeerr  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeellllee  rreecciinnzziioonnii,,  aannccoorrcchhéé  rreeggoollaarrmmeennttee  aauuttoorriizzzzaattee,,  iinn  qquuaannttoo  ccoonnssiiddeerraattee  

pprreeggiiuuddiizziieevvoollii  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aacccceessssoo  aall  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ssttrreettttaammeennttee  ddeessttiinnaattoo  

aallll’’uussoo  ttuurriissttiiccoo  ––  rriiccrreeaattiivvoo;;    

44..  ppeerr  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  aacccceessssii  pprriivvaattii  iinn  ppuubbbblliiccii,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ffrruuiibbiilliittàà  ddeell  

ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo,,  aanncchhee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeellll’’eesspprroopprriioo;;    

55..  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  aappppoossiittee  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallllaa  ttrraassllaazziioonnee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  nnoonn  

rriinnnnoovvaabbiillii,,  iinn  qquuaannttoo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  iill  PPCCCC;;    
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66..  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  ssiiaa  ppuubbbblliicchhee  cchhee  pprriivvaattee;;    

77..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ffaassccee  ddii  ssppiiaaggggiiaa  oorrttooggoonnaallii  aall  mmaarree  ((FFOO))  ttrraa  dduuee  ccoonncceessssiioonnii  ccoonnttiigguuee  

eessiisstteennttii,,  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  55  mm,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  cceessssiioonnee  ddii  aallmmeennoo  22,,5500  mm  ddaa  ppaarrttee  

ddii  cciiaassccuunnaa  ddii  eessssee,,  ee  ddii  ffaassccee  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ppaarraalllleellee  aall  mmaarree  ((FFPP//33))  ppeerr  ii  ccaammmmiinnaammeennttii;;  

88..  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeeii  mmaannuuffaattttii  pprreeeessiisstteennttii  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  PPCCCC..  

LL’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeevvee  aavvvveenniirree  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  mmaassssiimmoo  ddii  aannnnii  dduuee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  

ddeell  PPCCCC,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeellllee  ssiinnggoollee  ffaattttiissppeecciiee  ddiivveerrssaammeennttee  nnoorrmmaattee;;  

11..  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  iinntteerrcclluussiioonnii  rriivveenniieennttii  ddaa  ccoonncceessssiioonnii  cchhee  iinnssiissttoonnoo  ssuulllloo  sstteessssoo  ffrroonnttee  

mmaarree;;    

22..  ppeerr  iill  rriieennttrroo  nneeii  ppaarraammeettrrii  ffiissssaattii  ddaallll’’aarrtt..  88..11..  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee;;  

33..  ppeerr  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ffrroonnttee  mmaarree  iinn  ccoonncceessssiioonnee,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  aarreeee  rreelliittttee  cchhee  

ccoommppoorrttaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommpplleessssiivvaa  ssuuppeerriioorree  aall  2200%%..  

  

AArrtt..  1122  --  VVaalleennzzaa  ttuurriissttiiccaa  

IIll  PPCCCC  pprroovvvveeddee  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rreellaattiivvii  aallll’’aallttaa  ee  nnoorrmmaallee  vvaalleennzzaa  ttuurriissttiiccaa,,  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  ccoonncceessssoorrii,,  sseeccoonnddoo  ii  sseegguueennttii  eelleemmeennttii::  

11..  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee,,  aammbbiieennttaallii  ee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee;;  

22..  ssvviilluuppppoo  ttuurriissttiiccoo  eessiisstteennttee;;  

33..  ssttaattoo  ddii  bbaallnneeaabbiilliittàà  ddeellllee  aaccqquuee;;  

44..  uubbiiccaazziioonnee  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ee  sseerrvviizzii  ddii  ssppiiaaggggiiaa;;  

55..  vvaalloorree  aattttuuaallee  aassssuunnttoo  ddaall  ppaarraammeettrroo  ddii  ccoonncceeddiibbiilliittàà..  

  

AArrtt..  1133  --  OOppeerree  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  ccoossttiieerraa  

LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  uunn’’ooppeerraa  mmaarriittttiimmaa  ddeevvee  eesssseerree  pprreecceedduuttaa  ddaa  ssttuuddii,,  iinnddaaggiinnii  ee  rriilliieevvii  iill  ccuuii  

lliivveelllloo  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ssaarràà  ccoommmmiissuurraattoo  aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’ooppeerraa  eedd  aallllaa  ffaassee  ddii  

pprrooggeettttaazziioonnee  sstteessssaa..  

GGllii  sstteessii  ssttuuddii  ddeevvoonnoo  rriigguuaarrddaarree::  

  llaa  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  eemmeerrssaa  ee  ddii  qquueellllaa  ssoommmmeerrssaa;;  

  iill  cclliimmaa  oonnddoossoo  ddeell  ppaarraaggggiioo;;  

  iill  rreeggiimmee  ddeellllee  ccoorrrreennttii  ccoossttiieerree..  

AAll  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  cchhee  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa  ddaallllee  ooppeerree  mmaarriittttiimmee  ddaa  rreeaalliizzzzaarrssii  iinnfflluueennzzii  ii  

ttrraattttii  ddii  lliittoorraallee  aaddiiaacceennttii,,  ggllii  ssttuuddii,,  llee  iinnddaaggiinnii  eedd  ii  rriilliieevvii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesstteessii  aallll’’iinntteerraa  UUnniittàà  

FFiissiiooggrraaffiiccaa  ((UUFF))..  
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AArrtt..  1144  --  RRiippaarrttoo  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

11..  LLee  ccoonncceessssiioonnii  ssoonnoo  ssooggggeettttee  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  nneellllaa  mmiissuurraa  ssttaabbiilliittaa  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

ssttaattaallee,,  iinnccrreemmeennttaattoo  ddeell  1100  ppeerr  cceennttoo  qquuaallee  iimmppoossttaa  rreeggiioonnaallee  aaggggiiuunnttiivvaa..  

22..  PPaarrii  iinnccrreemmeennttoo  èè  aapppplliiccaattoo  aallllee  ssoommmmee  ccoorrrriissppoossttee  ppeerr  iinnddeennnniizzzzoo..  

33..  AA  eesscclluussiioonnee  ddeell  ccaannoonnee,,  ttuuttttee  llee  iimmppoossttee  rriivveenniieennttii  ddaallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  pprreesseennttee  NNoorrmmaa  ssoonnoo  

iinnttrrooiittaattee  ddaaii  CCoommuunnii  ee  ddaallllaa  RReeggiioonnee  sseeccoonnddoo  llee  aalliiqquuoottee  ddeeffiinniittee  aall  ccoommmmaa  55..  

44..  II  CCoommuunnii  pprroovvvveeddoonnoo  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeellll’’eessaattttoo  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  ddeellll’’iimmppoossttaa  rreeggiioonnaallee  

aaggggiiuunnttiivvaa,,  ddeellllee  ssppeessee  dd’’iissttrruuttttoorriiaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1166,,  ccoommmmaa  44,,  LL..RR..  1100  aapprriillee  22001155  nn  1177,,  ddeellllee  

ssaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnsseegguueennttii  aa  vviioollaazziioonnee  aallllee  oorrddiinnaannzzee  bbaallnneeaarrii,,  nnoonncchhéé  aall  

ccoonntteennzziioossoo  ttrriibbuuttaarriioo..  

55..  PPeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ccoonnffeerriittee  èè  aasssseeggnnaattoo  aaii  CCoommuunnii  iill  7755  ppeerr  cceennttoo  ddeellll’’iimmppoossttaa  

rreeggiioonnaallee  rriissccoossssaa,,  ddeellllee  ssoommmmee  iinnttrrooiittaattee  ppeerr  ssaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnsseegguueennttii  aa  vviioollaazziioonnii  

aacccceerrttaattee  ddaaii  CCoommuunnii  aallllee  oorrddiinnaannzzee  bbaallnneeaarrii  ee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  ssppeessee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa..  

  


