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11..  PPRREEMMEESSSSAA  

  CCoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  22227733  ddeell  1133//1100//22001111  ““LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  2233  ggiiuuggnnoo  

22000066,,  nn..  1177  ––  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ––  AApppprroovvaazziioonnee””,,  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBoolllleettttiinnoo  UUffffiicciiaallee  

ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  nn..  117744  ddeell  0099//1111//22001111,,  ssii  aapppprroovvaa  iill  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  33  ddeellllaa  LL..  RR..  2233  ggiiuuggnnoo  22000066,,  nn..  1177;;  

  iill  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC))  ddeeffiinniissccee  iill  ccoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  

ccoossttiieerraa,,  ssiiaa  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoonnoosscciittiivvaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ssiiaa  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  nnoorrmmaattiivvoo  aall  

qquuaallee  ddoovvrraannnnoo  ccoonnffoorrmmaarrssii  llee  pprreevviissiioonnii  ddeeii  PPiiaannii  CCoommuunnaallii  ddeellllee  CCoossttee  ((PPCCCC));;  

  ll’’aarrtt..  44  ddeellllaa  LL..  RR..  nn..  1177//22000066  pprreevveeddeevvaa  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  qquuaattttrroo  mmeessii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee    

ddeell  PPRRCC,,  llaa  GGiiuunnttaa  ddeell  CCoommuunnee  ccoossttiieerroo  aaddoottttaassssee  iill  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  eedd  eennttrroo  ee  

nnoonn  oollttrree  3300  ggiioorrnnii    ddaall  tteerrmmiinnee  ddii  lleeggggee  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  oosssseerrvvaazziioonnii,,  iill  CCoonnssiigglliioo  

CCoommuunnaallee  aapppprroovvaavvaa  iill  PPCCCC,,  [[......]];;  

  

ppeerrttaannttoo,,  ssii  èè  rreessoo  nneecceessssaarriioo  pprroocceeddeerree  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  CCoossttee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  

LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn..  1177//22000066,,  sseeccoonnddii  ii  ccrriitteerrii,,  llee  mmooddaalliittàà  ee  llee  pprroocceedduurree  ffiissssaattii  ccoonn  llaa  rriicchhiiaammaattaa  

ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa    GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  nn..  22227733  ddeell  1133//1100//22001111;;  

  

ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee  nn..  667788  ddeell  2288//1122//22001122,,  èè  ssttaattoo  aaffffiiddaattoo  iinnccaarriiccoo  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  

aallll''aarrcchhiitteettttoo  EEggiiddiioo  CCAAPPUUTTOO  ((ppeerr  llaa  ppaarrttee  ppiiaanniiffiiccaattoorriiaa))  ee  aallll''iinngg..  MMaarriiaannggeellaa  CCHHIIEEGGOO  [[ppeerr  llaa  ppaarrttee  

ddii  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ee  ccrreeaazziioonnee  ddeeii  ffiillee  iinn  ffoorrmmaattoo  sshhaappee  ((..sshhpp))]];;    

  

ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee  nn..  558844  ddeell  3300//0088//22001166  èè  ssttaattaa  aaffffiiddaattoo  aallll''aarrcchhiitteettttoo  EEggiiddiioo  CCAAPPUUTTOO  

iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccoo  --  VV..AA..SS..,,  ddii  ccuuii  aall  TTiittoolloo  

IIII  PPaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeell  DD..  LLggss..  115522//0066  ee  ssss..mmmm..iiii..;;  

  

iinn  ddaattaa  0022//0099//22001166  èè  ssttaattaa  ffiirrmmaattaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddii  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellll''iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  llaa  

rreeddaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  SSttrraatteeggiiccoo  --  VV..AA..SS..  ddii  ccuuii  aall  TTiittoolloo  IIII  PPaarrttee  sseeccoonnddaa  

ddeell  DD..  LLggss..  115522//0066  ee  ssss..mmmm..iiii..;;    iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  4444//22001122,,  cchhee  pprreevveeddee  

ssppeecciiffiicchhee  ffoorrmmee  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ssuull  PPiiaannoo  ee  ssuull  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee,,  vviieennee  ssppeecciiffiiccaattoo  ccoommee  llaa  

ccoonnssuullttaazziioonnee  rriigguuaarrddii  ssiiaa  ii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ((mmeetttteennddoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  iill  

ppiiaannoo  ee  iill  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  aaffffiinncchhéé  ppoossssaannoo  eesspprriimmeerrssii  nneell  mmeerriittoo))  cchhee  iill  ppuubbbblliiccoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  

pprreesseennttaazziioonnee  ddii  oosssseerrvvaazziioonnii  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  PPiiaannoo  ee  ssuullll’’aalllleeggaattoo  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee..  
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LLaa  CCiirrccoollaarree  11//22001111  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  eevviiddeennzziiaa,,  aall  ppuunnttoo  33,,  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aapprriirree  uunn  ttaavvoolloo  

tteeccnniiccoo  ttrraa  ll’’AAuuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee  ((iinn  qquueessttoo  ccaassoo  iill  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa))  ee  ll’’AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  

iinn  mmaatteerriiaa  ddii  VVAASS,,  aall  ffiinnee  ddii  iimmpplleemmeennttaarree  llee  ffoorrmmee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  llee  dduuee  aauuttoorriittàà  ee  

aaccccoommppaaggnnaarree  ll’’iitteerr  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo..  

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

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

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

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

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

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

““CCoonnvveennzziioonnee  ssuullll''aacccceessssoo  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  aaii  pprroocceessssii  ddeecciissiioonnaallii  ee  

ll''aacccceessssoo  aallllaa  ggiiuussttiizziiaa  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee””,,  ffaattttaa  aadd  AAaarrhhuuss  ((DDaanniimmaarrccaa))  iill  2255  ggiiuuggnnoo  11999988..  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

aallccuunnii  ccaassii  aanncchhee  ccoonnfflliittttuuaallii  uussii..    

IIll  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PP..RR..CC..))  èè  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  ii  mmoolltteepplliiccii  ccoonnfflliittttii  cchhee  ssii  

pprreesseennttaannoo  nneellllee  aarreeee  ccoossttiieerree,,  ppeerr  ssuuppeerraarree  qquueellllaa  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  qquueeggllii  

aapppprrooccccii  ddii  ttiippoo  sseettttoorriiaallee  cchhee  rreennddoonnoo  ddiiffffiicciillee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  ppoolliittiicchhee  eeffffiiccaaccii  eedd  iinntteeggrraattee  ssuull  

ppiiaannoo  eeccoonnoommiiccoo,,  ssoocciiaallee,,  ppaaeessiissttiiccoo  ee  aammbbiieennttaallee..    

SSoolloo  uunnaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  aarreeaa  vvaassttaa  ccoommee  qquueellllaa  rraapppprreesseennttaattaa  ddaall  PP..RR..CC..  ppuuòò  tteenneerr  ccoonnttoo  ddii  ttuuttttii  
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qquueeii  pprroocceessssii  aammbbiieennttaallii,,  uurrbbaanniizzzzaattiivvii  eedd  eeccoonnoommiiccii  cchhee  pprroodduuccoonnoo  ddeeggllii  eeffffeettttii  cchhee  nnoonn  ssii  

ppoossssoonnoo  cciirrccoossccrriivveerree  iinn  aammbbiittii  bbeenn  ddeeffiinniittii..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  aattttiivviittàà  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee,,  ppeerr  ccuuii  llaa  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  hhaa  ssttiippuullaattoo  uunnaa  CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  ddeellllee  AAccqquuee  ee  ddii  

CChhiimmiiccaa  ((DDIIAACC))  --  LLaabboorraattoorriioo  ddii  RRiicceerrccaa  ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee  ppeerr  llaa  DDiiffeessaa  ddeellllee  CCoossttee  ((LLIICC))  ee  ccoonn  iill  

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  AArrcchhiitteettttuurraa  ee  UUrrbbaanniissttiiccaa  ((DDAAUU)),,  eennttrraammbbee  ssttrruuttttuurree  ddeell  PPoolliitteeccnniiccoo  ddii  BBaarrii,,  

ffoorrnniissccoonnoo::  

  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddiissppoonniibbiillii  ee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  tteeccnniiccoo––sscciieennttiiffiicchhee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  

llee  ddiinnaammiicchhee  ffiissiicchhee  iinn  aattttoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo;;    

  iill  qquuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  aammbbiieennttaallii  ee  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  uurrbbaanniissttiicchhee  ee  aammmmiinniissttrraattiivvee;;    

  llaa  ccaattaallooggaazziioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  rraazziioonnaallee  ddeeii  ddaattii;;    

  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeell  lliittoorraallee,,  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeeii  vviinnccoollii  aammbbiieennttaallii  eedd  

uurrbbaanniissttiiccii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  eevviittaannddoo  ddii  pprroommuuoovveerree  lloo  ssffrruuttttaammeennttoo  

ttuurriissttiiccoo  ddii  aallccuunnee  aarreeee  aa  rriisscchhiioo  oo,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ppeerr  ssccooppii  iinndduussttrriiaallii  ddii  aarreeee  aa  ffoorrttee  

vvooccaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa;;  

  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  ppeerr  ggaarraannttiirree  uunnaa  

ccoorrrreettttaa  ggeessttiioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  iill  ccoonnttiinnuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ccoonnoosscciittiivvoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo..    

CCoonn  ll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  IIll  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((PPRRCC)),,  ssttrruummeennttoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  

aarreeee  ddeell  DDeemmaanniioo  MMaarriittttiimmoo,,  ssii  èè  ppoottuuttoo  nnoorrmmaarree  cciirrccaa  llee  ffiinnaalliittàà  ddaa  ggaarraannttiirree  aall  ccoorrrreettttoo  eeqquuiilliibbrriioo  

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

lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo  rriiccrreeaattiivvee..  

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

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

ccoommppaattiibbiilliittàà  ee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroocceessssii  nnaattuurraallii..  IIll  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..  
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IInn  ttaall  sseennssoo  iill  PPRRCC  ffoorrnniissccee  llee  lliinneeee  gguuiiddaa,,  iinnddiirriizzzzii  ee  ccrriitteerrii  aaii  qquuaallii  ddeevvoonnoo  ccoonnffoorrmmaarrssii  ii  PPiiaannii    

CCoommuunnaallii  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  

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  
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aattttuuaallmmeennttee  ccoonnccoorrrroonnoo  aalllloo  ssqquuiilliibbrriioo  mmoorrffooddiinnaammiiccoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  

aallll’’iinntteerraa  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa..  

  

22..  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDII  SSTTUUDDIIOO    

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

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

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

tteemmppoo  iinn  aallttrree  zzoonnee  ((aanncchhee  nnoonn  ccoonnttiigguuee))  ee  iinn  mmoommeennttii  ddiivveerrssii..  QQuueessttoo  èè  ssoopprraattttuuttttoo  vveerroo  qquuaannddoo  

ssii  ppaarrllaa  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoossttiieerraa..    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  aaccccaaddee  ssuullll’’iinntteerrffaacccciiaa  tteerrrraa--mmaarree  ee  qquueelllloo  cchhee  aaccccaaddee  nneellll’’eennttrrootteerrrraa..    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uunn''uunniiccaa  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee..  LLee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee  iinnddiivviidduuaannoo  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  iinn  ccuuii  iill  ttrraassppoorrttoo  ssoolliiddoo,,  

ddoovvuuttoo  aall  mmoottoo  oonnddoossoo  ee  aallllee  ccoorrrreennttii  lliittoorraanneeee,,  èè  ccoonnffiinnaattoo..  IInn  ggeenneerree,,  qquueessttee  ssoonnoo  ddeelliimmiittaattee  ddaa  

pprroommoonnttoorrii  llee  ccuuii  ccoonnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  ccoonnsseennttoonnoo  ll’’iinnggrreessssoo  ee//oo  ll’’uusscciittaa  ddii  sseeddiimmeennttii  ddaall  ttrraattttoo  ddii  

ccoossttaa..  IInnffiinnee,,  ppeerr  uunn’’aannaalliissii  ddii  mmaaggggiioorr  ddeettttaagglliioo,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiiccaa  ssoonnoo  ssttaattee  

iinnddiivviidduuaattee  ddeellllee  ssuubb--uunniittàà  ddeelliimmiittaattee  oo  ddaa  ppiiccccoollii  pprroommoonnttoorrii  oo  ddaa  ooppeerree  aa  mmaarree  llee  ccuuii  eessttrreemmiittàà  

ssoonnoo  rreeaalliizzzzaattee  ssuu  ffoonnddaallii  ccoonn  pprrooffoonnddiittàà  iinnffeerriioorree  aa  1100  mm..    

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

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

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

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

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

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

rreeggiioonnaallii;;  qquueessttoo  eevviiddeennzziiaa  iill  ccaarraatttteerree  iinntteerrrreeggiioonnaallee  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  lliittoorraallii..  
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dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00

8134,90 17,82 129665,08 9,41 251,19 3,84

37529,75 82,21 605731,21 43,94 2605,43 39,81

0,00 0,00 0,00 0,00 802,16 12,26

VINCOLI EX L.1947/39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USI CIVICI 7016,43 15,37 153160,08 11,11 589,58 9,01

IDROGEOLOGIA 39862,00 87,32 790023,17 57,31 1483,44 22,67

GROTTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GALASSINI 45650,00 100,00 919340,38 66,69 1942,66 29,68

FAUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOSCHI 5088,00 11,15 7900,34 0,57 78,99 1,21

BIOTOPI 2285,94 5,01 17260,53 1,25 19,05 0,29

MACCHIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUE AREE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUE LINEE 0,00 0,00 0,00 0,00 4233,00 646,79

ACQUE PUNTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONE UMIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCOLI ARCHEOLOGICI 2739,99 6,00 64421,19 4,67 33,67 0,51

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE 5,00 0,11 0,00 0,00 10,00 1,53

VINCOLI ARCHITETTONICI 3,00 0,07 1,00 0,00 3,00 0,46

SEGNALAZIONI ARCHITETTONICHE 1,00 0,02 0,00 0,00 4,00 0,61

TRATTURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRULLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COLAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SCIVOLAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PG1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PG2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PG3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale

18107 39,66 375040,10 27,21 4968 75,91

2693 5,90 53048,72 3,85 205 3,13

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

25044 54,86 481329,41 34,92 1284 19,62

16002 35,05 314011,62 22,78 4810 73,49

2617 5,73 43676,71 3,17 205 3,13

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

27565 60,38 429650,13 31,17 1427 21,81

9590 21,01 197860,62 14,35 4382 66,95

10110 22,15 238452,89 17,30 346 5,28

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

26867 58,85 646634,74 46,91 1777 27,15

dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale dato assoluto percentuale

9 0,20 58 8,86

37416,00 81,96 2598,46 39,70

0,00 0,00 44,30 0,68

0,00 0,00 0,00 0,00

33739,00 73,91 2072,31 31,66

15510,00 33,98 1168,57 17,86

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,72 0,15

9817,00 21,50 551,87 8,43

156,00 0,34 177,64 2,71

0,00 0,00 0,00 0,00

Sub unità fisiografica S.U.F.7.1 Maruggio-Taranto
ml di costa 45650

kmq di fascia demaniale 1378456

ha di ambito di studio 6544,61

Vincoli Sovraordinati
ml di costa mq di fascia demaniale ha di ambito di studio

SIC

ZPS

AREE PROTETTE

ZONA1

ZONA2

ZONA3

PUTT:AMBITI ESTESI

AMBITO A

AMBITO B

AMBITO C

AMBITO D

PUTT:AMBITI DISTINTI 
BOSCHI

IDROLOGIA

VINCOLI ARCH

PAI

IFFI

FRANE

INONDAZIONE

RISCHIO

Uso del suolo 
ml di costa mq di fascia demaniale ha di ambito di studio

1975

Agricolo 

Bosco 

Zone Umide 

Territori Artificiali 

1990

Agricolo 

Bosco 

Zone Umide 

Territori Artificiali 

2000

Agricolo 

Bosco 

Zone Umide

Territori Artificiali 

abitazioni dopo 1980 (>75%)

Sistema Insediativo
ml di costa mq di fascia demaniale ha di ambito di studio

sistema storico

zone produttive

abitazioni vuote (>75%)

abitazioni prima del 1919 (>75%)

abitazioni 1919 - 1960 (>75%)

abitazioni 1960 - 1980 (>75%)

superficie urbanizzata

densità di abitanti per ettaro

alta

media

bassa

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

MMoolloo  ssoopprraafflluuttttoo  ddeell  ppoorrttoo  ddii  TTeerrmmoollii  ((MMoolliissee)),,  mmeennttrree  llaa  sseettttiimmaa  tteerrmmiinnaa  aa  CCaappoo  SSppuulliiccoo  ((CCaallaabbrriiaa))..    
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33..  QQUUAADDRROO  CCOONNOOSSCCIITTIIVVOO  DDEEII  CCAARRAATTTTEERRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  EE  DDEELLLLEE  DDIINNAAMMIICCHHEE  UURRBBAANNIISSTTIICCHHEE  EE  

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDII  SSTTUUDDIIOO    

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

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

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

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

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

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

ddiinnaammiicchhee  iinn  ccuuii  aannddaavvaannoo  aadd  iinnsseerriirrssii..    

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

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

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

ccrriittiicciittàà  ddeellll’’AAmmbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeeffiinniittoo..    

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

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

nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  ccuuii  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee..    

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

llee  aattttrreezzzzaattuurree  ttuurriissttiicchhee  ee  rriiccrreeaattiivvee..    

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

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

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

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

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

GGIISS  rreeaalliizzzzaattoo..    

SSuullllaa  ccaarrttooggrraaffiiccaa  ggeeoorreeffeerreennzziiaattaa  ssoonnoo  ssttaattii  ppooii  iinnsseerriittii  iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  ee  tteemmaattiissmmii  nneecceessssaarrii  ppeerr  

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

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

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

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

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

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

ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee,,  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa,,  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa,,  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa--cciioottttoolloossaa))..  

SSoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  ee  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii..    
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SSoonnoo  ssttaattii  ppooii  aannaalliizzzzaattii  aallttrrii  tteemmaattiissmmii  ppeerr  llaa  ccoommpprreennssiioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  tteerrrriittoorriiaallee  iinn  eessaammee,,  

pprrooddoottttii  ddaa  aallttrrii  EEnnttii,,  qquuaallii::  ddaattii  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  eeffffeettttuuaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PPOORR  PPuugglliiaa((22000000--22000066))  

((llaavvoorroo  aaffffiiddaattoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  aallll’’AATTII  ccoossttiittuuiittaa  ddaall  PPoolliitteeccnniiccoo  ddii  BBaarrii  --  LLaabboorraattoorriioo  ddii  RRiicceerrccaa  

ee  SSppeerriimmeennttaazziioonnee  ppeerr  llaa  DDiiffeessaa  ddeellllee  CCoossttee  ((LL..II..CC..)),,  ddaallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBaarrii  --  DDiippaarrttiimmeennttoo  

ddii  GGeeoollooggiiaa  ee  GGeeooffiissiiccaa  ((DD..GG..GG..))  ee  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ddii  RRiicceerrccaa  ddeellllee  AAccqquuee  ((II..RR..SS..AA..))  ddeell  CC..NN..RR....));;  ddaattii  

ssuullll’’eevvoolluuzziioonnee  ssttoorriiccaa  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa;;  rriilliieevvoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000066  ee  aall  22000077;;  ddaattii  

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

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

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

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

vveerrssaattiillee  ssttrruummeennttoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  sstteessssii..    

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

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

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

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

ccoonnttoo  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  iinn  ccuuii  aannddaavvaannoo  aadd  iinnsseerriirrssii..    

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

ssttrruuttttuurree  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  iill  ggrraaddoo  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  iill  ggrraaddoo  ddii  aannttrrooppiizzzzaazziioonnee,,  ii  rriisscchhii  

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

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

qquueellllii  aannttrrooppiiccii..    

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

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

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

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

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

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

ddeemmaanniiaallee  ee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  cchhee  ssuu  eessssaa  iinnssiissttoonnoo  iinnffoorrmmaattiizzzzaannddoo  eedd  eellaabboorraannddoo  ii  ddaattii  ddeell  SS..II..DD..  

((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  ddeell  DDeemmaanniioo))  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeeii  TTrraassppoorrttii  ee  ddeellllaa  NNaavviiggaazziioonnee  ffoorrnniittii  ddaallllaa  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa..    

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

ssoonnoo  ssttaattee  ooggggeettttoo  ddii  aannaalliissii  eedd  eellaabboorraazziioonnii  aall  ffiinnee  ddii  iinnddiivviidduuaarree::  llaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  

ssaabbbbiioossii,,  llaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ee  lloo  ssttaattoo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ssuullll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee..    
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44..  CCRRIITTIICCIITTÀÀ  AALLLL’’EERROOSSIIOONNEE  EE  SSEENNSSIIBBIILLIITTÀÀ  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  DDEELLLLAA  CCOOSSTTAA  

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

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

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

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

  

44..11..  CCRRIITTIICCIITTAA’’  AALLLL’’EERROOSSIIOONNEE  DDEEII  LLIITTOORRAALLII  SSAABBBBIIOOSSII    

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

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

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

ssaabbbbiioossaa  hhaa  uunnaa  nnootteevvoollee  sseennssiibbiilliittàà  aallll’’eerroossiioonnee..    

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

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

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

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

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

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

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

  llaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ssttoorriiccaa  ddeell  lliittoorraallee;;    

  lloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  dduunnaallii;;    

  ll’’eevvoolluuzziioonnee  rreecceennttee  ddeell  lliittoorraallee..    

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

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

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

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

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

eerroossiioonnee,,  aallttrriimmeennttii  ““00””..    

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

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

ssccoossttaammeennttoo  ffrraa  llee  dduuee  lliinneeee  èè  mmaaggggiioorree  ddii  1100  mm..  NNeellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aa  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  

iill  vvaalloorree  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree  èè  ssttaattoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ffaacceennddoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  

ssaabbbbiioossaa  iinn  aarrrreettrraammeennttoo  ee  llaa  lluunngghheezzzzaa  ttoottaallee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa..  IInnvveeccee,,  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  

ccrriittiicciittàà  aa  lliivveelllloo  ppuunnttuuaallee  èè  ssttaattoo  aattttrriibbuuiittoo  iill  vvaalloorree  ““11””  aaii  ttrraattttii  iinn  aarrrreettrraammeennttoo,,  aallttrriimmeennttii  ““00””..    
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IInnffiinnee,,  aasssseeggnnaattoo  ppeessoo  2200  aallllaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ssttoorriiccaa,,  3300  aalllloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  

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

PPeerr  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ssii  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  ttrree  ccllaassssii::    

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

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

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

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

ccrriittiicciittàà  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  ccoommuunnaallee  cchhee  ppuunnttuuaallee..    

  

44..22..  SSEENNSSIIBBIILLIITTAA’’  AAMMBBIIEENNTTAALLEE    

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

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

ddeeffiinniirrllaa..  II  ccrriitteerrii  ssoonnoo::    

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

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

  LLee  AArreeee  PPrrootteettttee;;    

  IIll  ssiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  ssttoorriiccoo;;    

  LL’’uussoo  ddeell  ssuuoolloo  aaggrriiccoolloo;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  ggeeoommoorrffoollooggiiccaa,,  ddeell  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..;;  

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ""iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa""  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  iiddrrooggeeoollooggiiccaa,,  ddeell  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..;;  

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

vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..;;  

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

vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..;;  

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

ccuullttuurraallii,,  ddeell  vviiggeennttee  PP..PP..TT..RR..;;  

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

PP..PP..TT..RR..;;  

PPeerr  ddeeffiinniirree  llaa  sseennssiibbiilliittàà  ssii  èè  ssuuddddiivviissaa  ll’’iinntteerraa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ccoommuunnaallee  iinn  ttrraattttii  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  110000  

mm  eedd  ii  ccrriitteerrii  ssoonnoo  ssttaattii  ““ppeessaattii””,,  ttrraammiittee  aannaalliissii  ggeerraarrcchhiiccaa  AAHHPP,,  pprrooppoossttaa  ddaa  TT..  LL..  SSaaaattyy  ((11998855)),,  ccoossìì  

ccoommee  eellaabboorraattoo  nneell  PP..RR..CC..  LL’’aaccrroonniimmoo  AAHHPP  ssttaa  ppeerr  AAnnaallyyttiicc  ((ssccoommppoonnee  iill  pprroobblleemmaa  nneeii  ssuuooii  

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

rraaggggiiuunnggeerree  iill  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee))..    

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

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

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

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

rriiggaa  ddeellllaa  mmaattrriiccee..  IIll  ccoonnffrroonnttoo  aavvvviieennee  ssaappeennddoo  ddii  aavveerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ooggnnuunnoo  ddeeii  ccoonnffrroonnttii  99    

vvaalloorrii  ddii  pprreeffeerreennzzaa  sseeccoonnddoo  llaa  ssccaallaa  ddii  SSaaaattyy..    

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

ggeerraarrcchhiiaa  ttrraa  ggllii  sstteessssii..    

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

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

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

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

  aasssseennzzaa  ccrriitteerriioo::  PPuunntteeggggiioo  ii--eessiimmoo  ==  00..  

  

55..  LLAA  CCOOSSTTAA  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTOORRRRIICCEELLLLAA  

DDaallllaa  ddiissaammiinnaa  eessppeerriittaa  ssuull  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  aappppaarrtteenneennttee  aall  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ((TTAA)),,  

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

mmiissttiilliinneeaa  ppaarrii  aa  mmll  44..220000,,1155,,  èè  eemmeerrssoo  uunnaa  ccoommpplleessssiittàà  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  ppeerr  uunnaa  ffaacciillee  eedd  

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

ccoossttiieerraa  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  ““iinnvvaarriiaannttii””  ((eelleemmeennttii  iiddeennttiittaarrii))  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommee  ii  cceennttrrii  aabbiittaattii  ee  llee  aarreeee  ddii  

ppaarrttiiccoollaarree  pprreeggiioo  nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  ccuuii  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee;;  ttuuttttaavviiaa  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  

ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa,,  èè  iill  ddaattoo  ddii  

ppaarrtteennzzaa  ddaall  qquuaallee  ssii  èè  ppaarrttiittii  ppeerr  uunnoo  ssttuuddiioo  aannaalliittiiccoo--ddeessccrriittttiivvoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo  ddeell  lliittoorraallee..  

DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddaattii  ddeell  GGIISS,,  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  sslliittttaattii  lluunnggoo  llee  rriissppeettttiivvee  lliinneeee  ddii  ccoossttaa  iinntteerreessssaattee  

ddaalllloo  ssttuuddiioo,,  èè  eemmeerrssoo  uunnaa  dduupplliiccee  lleettttuurraa  ddiissttiinnttaa  ddeellllaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeeii  lliittoorraallii  ssaabbbbiioossii  ee  

ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ccoossttaa..  DDaa  cciiòò  ssii  èè  ppoottuuttoo  iinnddiivviidduuaarree  ""nnoovvee  ppuunnttii  ssiinnggoollaarrii""  vviirrttuuaallii  

ssuullllaa  ssuuddddeettttaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa,,  rraapppprreesseennttaattiivvii  ddii  uunn  ccaammbbiioo  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  ddeell  lliittoorraallee,,  

ccaarraatttteerriizzzzaannddoo  oottttoo  sseeggmmeennttii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa  ttrree  lliivveellllii  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoossttiieerree..    

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

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

ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  ssiiaannoo  ssttaabbiilliizzzzaattii  
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aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ccoonnttiinnuuaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo,,  llaa  qquuaallee  ddeevvee  pprroosseegguuiirree  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  

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

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

iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo..  

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

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

ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

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

rriissppeettttiivvaammeennttee  uunnaa  qquuoottaa  pprrooggrreessssiivvaa  rriissppeettttoo  aall  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  iinnddiiccaattoo  ccoommee  zzeerroo,,  mmll  

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

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

aa    ddaattaarree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  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  

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..  

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

mmll  22668877..2288,,  hhaa  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ppaarrii  aa  mmll  22005577..5533;;  ttaallee  ttrraattttoo  ccaarraatttteerriizzzzaa  uunn  lliivveelllloo  CC22SS22..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aa  mmll  996699..5522,,  èè  ddii  lliivveelllloo  CC22SS33,,  iinn  ccuuii  iill  rriillaasscciioo  ddii  nnuuoovvee  ccoonncceessssiioonnii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  
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aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ii  ffeennoommeennii  eerroossiivvii  ssiiaannoo  ssttaabbiilliizzzzaattii  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ccoonnttiinnuuaa  ddii  

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

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

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

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

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

ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ddiivveerrssii  lliivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  

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

rriissccoonnttrraa  qquuaannttoo  sseegguuee::  

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

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

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

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

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

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

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

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

88--99  mmll  996699..5522  CC22..SS22  --  CC22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  ccrriittiicciittàà;;  SS22..  CCoossttaa  aa  mmeeddiiaa  sseennssiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

  

66..  AANNAALLIISSII  DDEELLLL''AATTTTUUAALLEE  SSIISSTTEEMMAA  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  EE  DDII  MMOOBBIILLIITTAA''  

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

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

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

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

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

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

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

ccoommee  ccoonnssuueettuuddiinnee  ddeeggllii  aannnnii  sseettttaannttaa  eedd  oottttaannttaa,,  rreeaalliizzzzaannddoo  ccoossttrruuzziioonnii  lleeggiittttiimmaattee  iinn  sseeccoonnddoo  

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

iinntteerrvveennttii  qquuaalliittaattiivvii  ppeerr  ll''uuttiilliizzzzoo  ttuurriissttiiccoo  ddeellllaa  ccoossttaa..  TTuuttttaavviiaa,,  ccoonn  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..UU..GG..  iinn  ccoorrssoo  ddii  

ssttuuddiioo,,  ssii  ddoovvrràà  iinntteerrvveenniirree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  aazziioonnii  rraaddiiccaallii  ee  ddii  ffoorrttee  iimmppaattttoo,,  ppeerr  aalllleeggggeerriirree  ll''aattttuuaallee  

ppeessoo  vvoolluummeettrriiccoo  cchhee  ggrraavvaa  lluunnggoo  ll''aassssee  lliittoorraallee..  IInnffaattttii,,  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo  èè  ffoorrtteemmeennttee  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  nnuucclleeii  uurrbbaannii  aallttaammeennttee  aannttrrooppiizzzzaattii  ccoonn  ccaarreennzzee  ((oo  aaddddiirriittttuurraa  aasssseennzzee))  ddii  

ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii,,  iinntteerrvvaallllaattii  ddaa  vvuuoottii  uurrbbaannii,,  iinn  ccuuii  ll''aattttuuaallee  PP..RR..GG..  hhaa  ttiippiizzzzaattoo  ccoonn  zzoonnee  

""bbiiaanncchhee""  oo  ccoommee  ""vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo""..  DDuunnqquuee  llaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  eennttrroo  ii  
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330000  mmll  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  èè  ddaattaa  ddaa  uunnaa  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddii  sseeccoonnddee  ccaassee,,  ssccaarrssaammeennttee  ddoottaattee  ddii  

sseerrvviizzii  ee  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii,,  eedd  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  ""iimmpprroovvvviissaattaa"",,  rriissuullttaannttee  ppiiùù  ddaall  bbuuoonn  sseennssoo  ddeeggllii  

aabbuussiivvii,,  cchhee  ddaa  uunnoo  ssttuuddiioo  vviiaarriioo  vveerroo  ee  pprroopprriioo..  IIll  rriissuullttaattoo  ddii  qquueessttoo  ""uussoo""  iinnccoonnttrroollllaattoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  

hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  iimmpprroonnttaattaa  ssuu  uunn''aarrtteerriiaa  pprriinncciippaallee  ddaattaa  ddaallllaa  LLiittoorraanneeaa,,  eedd  uunn  ssiisstteemmaa  

ddii  vviiee  ppeerrppeennddiiccoollaarrii  aadd  eessssaa  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  iill  ccaasseeggggiiaattoo;;  nneell  ddiimmeennssiioonnaarree  iill  vviiggeennttee  PP..RR..GG..  

ssoonnoo  ssttaattii  ccaallccoollaattii  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  iinnsseerriittii  nneellllaa  mmaappppaattuurraa  ppiiùù  ccoommee  eessiiggeennzzaa  aaccccaaddeemmiiccaa,,  cchhee  

nnoonn  ccoommee  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee  ddii  uunnoo  ssttuuddiioo  oorrggaanniiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  AAllllaa  lluuccee  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo,,  ssii  eevviinnccee  

ccoommee  llaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  rriissuullttaa  iinnaaddeegguuaattaa  rriissppeettttoo  ll''eelleevvaattoo  ttrraaffffiiccoo  ggrraavvaannttee  nnaattuurraallmmeennttee  nneell  

ppeerriiooddoo  eessttiivvoo  lluunnggoo  llaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  aarrrriivvaannddoo  aadd  uunnaa  ddeennssiittàà  iinntteennssaa  rriissppeettttoo  llaa  ccaappaacciittàà  

rriicceettttiivvaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  aa  cciiòò  vvaa  aaggggiiuunnttoo  ll''aasssseennzzaa  oo  ll''iinnaaddeegguuaattoo  nnuummeerroo  ddii  ppoossttii  aa  ppaarrcchheeggggiioo  

rriissppeettttoo  aallllee  eessiiggeennzzee  eeffffeettttiivvee  ddeeggllii  aabbiittaannttii//bbaaggnnaannttii..  IInnoollttrree  ggllii  ssttaannddaarrddss  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrcchheeggggii  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseeddiiaattii  iinn  ppuunnttii  iinnaaddeegguuaattii  ppeerr  aassssoollvveerree  aallllaa  ffuunnzziioonnee  iinn  

ffoorrmmaa  oottttiimmaallee,,  oollttrree  aadd  eesssseerree  ssttaattii  ccoonncceeppiittii  iinn  ffoorrmmaa  ee  ddiimmeennssiioonnii  iinnaaddeegguuaattee  rriissppeettttoo  aallllaa  rreeaallee  

eessiiggeennzzaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ((mmaa  ssoolloo  ppeerr  rriissppoonnddeerree  iinn  mmaanniieerraa  aasseettttiiccaa  aall  ccaallccoolloo  tteeoorriiccoo  cchhee  llaa  

rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  rriicchhiieeddeevvaa  nneell  ccaallccoollaarree  ggllii  ssttaannddaarrddss  ccoommee  ddaa  DD..MM..  11444444//11996688))..  DDaa  qquuaannttoo  

ssoopprraa  ddeessccrriittttoo  ssii  ppuuòò  ccoonncclluuddeerree  ccoommee  iill  lliittoorraallee  hhaa  uunnaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  pprreesseennttaannddoo  

""ddeebboolleezzzzaa""  ddii  ssvviinnccoolloo  ee  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeell  fflluussssoo  vveeiiccoollaarree,,  ssppeecciiee  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  mmaaggggiioorr  iinntteennssiittàà  

iinnsseeddiiaattiivvaa  ddeeii  bbaaggnnaannttii..  IInnoollttrree  ttaallee  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo  èè  rreessoo  aannccoorrcchhéé  iinneeffffiiccaaccee  ddaa  uunnaa  ssccaarrssaa  

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

ssppaazziiaallee  qquuaannttoo  ppeerr  llee  qquuaannttiiffiiccaazziioonnii  ddiimmeennssiioonnaallii;;  ttuuttttaavviiaa  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  ccoommee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  

PP..RR..GG..  ssoonnoo  ssttaattee  ddiissaatttteessee,,  vviissttoo  cchhee  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  pprrooggrraammmmaattii,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  aallccuunnoo,,  

ccoommee  nnoorrmmaallmmeennttee  aaccccaaddee  nneellllaa  llooggiiccaa  ffaalllliimmeennttaarree  ddeellllaa  vveecccchhiiaa  iimmppoossttaazziioonnee  vviinnccoolliissttiiccaa  

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

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

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

aaii  ffiinnii  ttuurriissttiiccii..    

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

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

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

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

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

aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  pprreevviissiioonnee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  eedd  eesseeccuuttiivvaa  ddeell  PPCCCC,,  cchhee  ii  ttiittoollaarrii  ddeellllee  ffuuttuurree  

ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ppootteesssseerroo  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ee  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  pprroovvvveeddeerree  ddaapppprriimmaa  
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aallllaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  ppoossttii  aa  ppaarrcchheeggggiioo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii,,  ee  mmaaggaarrii  rreeaalliizzzzaarree  ggllii  ssttaannddaarrddss  

aa  ppaarrcchheeggggiioo  aadd  ooggggii  iinneessiisstteennttii  mmeeddiiaannttee  aaccccoorrddii  ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  ii  pprroopprriieettaarrii  ddeeii  tteerrrreennii  ssuuii  

qquuaallii  aattttuuaallmmeennttee  iinnssiissttee  iill  vviinnccoolloo  ddii  ppaarrcchheeggggiioo;;  ttaallee  ssoolluuzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  rriissoollvveerree  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  nnoonn  rreeaalliizzzzaattii  

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

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''ooppeerraa,,  ee    iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  ggaarraannttiirree  aaii  ccoonncceessssiioonnaarrii  uunn  sseerrvviizziioo  aaii  ppootteennzziiaallii  

cclliieennttii  cchhee  uussuuffrruuiirreebbbbeerroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddaa  rreeaalliizzzzaarree..  

  

77..  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEEII  VVIINNCCOOLLII  

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

PP..PP..TT..RR..  ((DDeelliibbeerraa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBUURRPP  nn..  4400  ddeell  2233..0033..22001155)) aallllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  

ddeettttoo,,  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  aallll''aannaalliissii  ppuunnttuuaallee  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  vviinnccoolloo  rriissccoonnttrraattoo  lluunnggoo  llaa  ffaasscciiaa  lliittoorraallee..  

  

77..11..  IILL  PP..PP..TT..RR..  

CCoonnssiiddeerraattoo  lloo  ssttaattoo  ddeellll''iitteerr  pprroocceedduurraallee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..PP..TT..RR..  ..  ((DDeelliibbeerraa  ddii  

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

IIll  PPPPTTRR  ddeeffiinniissccee  ttrree  ssttrruuttttuurree,,  aa  lloorroo  vvoollttaa  aarrttiiccoollaattee  iinn  ccoommppoonneennttii  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  qquuaallii  ssooggggeettttaa  aa  

ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  ::    

aa))  SSttrruuttttuurraa  iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiiccaa  

--  CCoommppoonneennttii  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  

--  CCoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee    

bb))  SSttrruuttttuurraa  eeccoossiitteemmiiccaa  ee  aammbbiieennttaallee    

--  CCoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii    

--  CCoommppoonneennttii  ddeellllee  aarreeee  pprrootteettttee  ee  ddeeii  ssiittii  nnaattuurraalliissttiiccii    

cc))  SSttrruuttttuurraa  aannttrrooppiiccaa  ee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee    

--  CCoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee    

--  CCoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii  

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

11  IIddrrooggeeoollooggiiccoo;;  

22  PPaassccoollii  nnaattuurraallii;;  

33  RRiissppeettttoo  bboosscchhii  110000  mmll;;  

44  SSttrraattiiffiiccaazziioonnee  iinnsseeddiiaattiivvaa  ssiittii  ssttoorriiccii  ccuullttuurraallii;;  

55  AArreeaa  ddii  rriissppeettttoo  ssiittii  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallii..  
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PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ggllii  iinnddiirriizzzzii  rreellaattiivvee  aallllee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee,,  iill  PPiiaannoo  ddiissppoonnee  ii  sseegguueennttii  

iinnddiirriizzzzii::  

ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::    

aa..  ccoonniiuuggaarree  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  cchhiimmiiccoo--ffiissiiccaa  ee  bbiioollooggiiccaa  ddeellllee  rriissoorrssee  iiddrriicchhee,,  

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

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

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

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

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

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

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

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

pprroocceessssii  ddii  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ee  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  ee  fflluuvviiaallii,,  pprroommuuoovveennddoo  

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

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

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

ppeeddoonnaallee  eettcc..))..    

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

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

eesssseerree  ssaallvvaagguuaarrddaattii  ee  vvaalloorriizzzzaattii..  

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

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

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

lliibbeerroo..  

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

ddii  ssoottttrraazziioonnee  ddeeii  ddeettrraattttoorrii  ddii  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  iinntteerrvveennttii  ddii  bboonniiffiiccaa  aammbbiieennttaallee  ee  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee//rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ddeeggrraaddaattii..  

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

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

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

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

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

eessiisstteennttii,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeeii  ssuuoollii..    
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CCiiòò  ddeettttoo,,  iill  PPiiaannoo  ddeetteerrmmiinnaa  llee  ddiirreettttiivvee  ppeerr  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee..  

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

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

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

eeuurrooppeeaa  22000000//6600..  

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

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

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

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

eeddiiffiiccii  ee  ii  mmaannuuffaattttii  ssttoorriiccii  ddeell  ssiisstteemmaa  aaccqquueeddoottttiissttiiccoo  rreeggiioonnaallee  ppeerr  iill  lloorroo  rriiuussoo  nneell  ccoonntteessttoo  ddeeii  

pprrooggeettttii  ddii  iittiinneerraarrii  cciicclloo--ppeeddoonnaallii..  

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

pprreevveeddoonnoo  oovvee  nneecceessssaarriioo  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  aall  ffiinnee  ddii::  

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

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

ddaallll’’eerroossiioonnee  ee  ddaallll’’iinnttrruussiioonnee  ssaalliinnaa  ee  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  nnaattuurraallii  ddii  rriippaasscciimmeennttoo  ddeeggllii  

aarreenniillii));;  

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

33  ccoonnttrraassttaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee..    

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

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

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

ddeeii  lliittoorraallii..  

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

iinntteerrvveennttii  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ttuurriissttiiccoo  rriicceettttiivvoo  

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

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

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

ee  ddaaggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii;;    

  ll’’uussoo  ddii  mmaatteerriiaallii  ccoossttrruuttttiivvii  eeccooccoommppaattiibbiillii;;  

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

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

rreefflluuee  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee;;  
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  llaa  ddiissiimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  aappeerrttii  qquuaallii  ppaarrcchheeggggii,,  aarreeee  ddii  ssoossttaa,,  ssttaabbiilliimmeennttii  

bbaallnneeaarrii,,  ppiiaazzzzaallii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii;;  

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

ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ccoonnnneessssii  aallllaa  rreettee  eeccoollooggiiccaa  rreeggiioonnaallee;;  

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

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

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

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

ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee..  CCoonntteessttuuaallmmeennttee  iinnddiivviidduuaannoo  nneeii  lloorroo  ppiiaannii  aarreeee,,  eesstteerrnnee  aallllee  zzoonnee  

ssoottttooppoossttee  aa  ttuutteellaa,,  ddoovvee  ddeellooccaalliizzzzaarree,,  aarrrreettrraarree,,  aaccccoorrppaarree  oo  ddeennssiiffiiccaarree  ii  vvoolluummii  rriiccaaddeennttii  

iinn  ddeettttee  zzoonnee  iinn  qquuaannttoo  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeellllee  sstteessssee  ee  ii  

rreellaattiivvii  oobbiieettttiivvii  ddii  ttuutteellaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ddeeffiinneennddoo  ooppppoorrttuunnee  mmiissuurree  iinncceennttiivvaannttii..  

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

sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii::    

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

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

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

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

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

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

aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

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

ee  ddeellllaa  ggrraannddee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee;;  

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

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

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

llee  ooppeerree  ssppeecciiffiiccaammeennttee  iinnddiiccaattee  aall  ccoommmmaa  33;;  

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

aammbbiieennttaallee;;  

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

ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  ccoommmmaa  33;;  

hh..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  
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ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellll''eellaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;  

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ttrraacccciiaattii  vviiaarrii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  ccoommmmaa  33;;  

jj..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

kk..  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo  oo  

llaaccuuaallee..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ppeerr  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  aaggggiiuunnttiivvaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  1100%%,,  ppuurrcchhéé  ddeettttii  ppiiaannii  ee//oo  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  oo  ffuunnzziioonnaallee,,  aallll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  

eenneerrggeettiiccoo  ee  aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoollooggiiccaa  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii;;  

  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

  nnoonn  iinntteerrrroommppaannoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  nnaattuurraalliissttiiccaa  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  aassssiiccuurraannddoo  nneell  

ccoonntteemmppoo  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ee  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

aarrttiiffiicciiaallii  cchhee  ccoommpprroommeettttoonnoo  vviissiibbiilliittàà,,  ffrruuiibbiilliittàà  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeell  mmaarree  nnoonncchhéé  

ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  lloonnggiittuuddiinnaallee  ddeellllaa  ccoossttaa;;  

  ggaarraannttiissccaannoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

  pprroommuuoovvaannoo  aattttiivviittàà  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ffoorrmmee  ee  vvaalloorrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  

ddii  ccoonntteessttoo  ((aaggrriiccoollttuurraa,,  aalllleevvaammeennttoo,,  eecccc..))  ee  ffrruuiizziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ((aacccceessssiibbiilliittàà  eecccc..))  

ddeell  bbeennee  ppaaeessaaggggiioo;;    

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  ccoonn  ppeerrccoorrssii  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  ppeeddoonnaallii  ee  ppeerr  mmeezzzzii  ddii  

ttrraassppoorrttoo  nnoonn  mmoottoorriizzzzaattii,,  ccoonn  ll''eesscclluussiioonnee  ddii  ooggnnii  ooppeerraa  ccoommppoorrttaannttee  llaa  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ppeerr  llaa  bbaallnneeaazziioonnee  ee  aallttrree  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  

aall  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ggllii  eelleemmeennttii  nnaattuurraallii  ee  nnoonn  rriidduuccaannoo  llaa  ffrruuiibbiilliittàà  

eedd  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeii  tteerrrriittoorrii  ccoossttiieerrii  ee  ddii  qquueellllii  ccoonntteerrmmiinnii  aaii  llaagghhii,,  cchhee  ssiiaannoo  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  

mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  sseennzzaa  uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  cceemmeennttaattii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  ee  

ffoonnddaazziioonnii  nneell  ssoottttoossuuoolloo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  ddii  sseettttoorree  ee  ppuurrcchhéé  ssiiaannoo  

iinnssttaallllaattee  sseennzzaa  aalltteerraarree  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  
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dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppaarrcchheeggggiioo  uunniiccaammeennttee  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  eessiisstteennttii,,  

pprrooggeettttaattee  iinn  mmooddoo  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  ccaarraatttteerrii  nnaattuurraallii,,  nnoonn  aauummeennttiinnoo  llaa  

ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  eeccoollooggiiccaa  ee  cchhee  nnoonn  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iimmppeerrmmeeaabbiillii,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllee  ssppeecciiee  

vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo  oo  llaaccuuaallee  ee  pprreevveeddeennddoonnee  

llaa  ppiiaannttuummaazziioonnee  iinn  mmiissuurraa  aaddeegguuaattaa  aallllaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ee  aall  mmiigglliioorree  iinnsseerriimmeennttoo  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppoorrttii,,  iinnffrraassttrruuttttuurree  mmaarriittttiimmee,,  ssiisstteemmaazziioonnii  iiddrraauulliicchhee  ee  rreellaattiivvee  ooppeerree  ddii  

ddiiffeessaa  ssee  iinnsseerriittee  iinn  oorrggaanniiccii  ppiiaannii  ddii  aasssseettttoo  ee  pprrooggeettttii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  uuttiilliizzzzaannttii  

tteeccnnoollooggiiee//mmaatteerriiaallii  aapppprroopprriiaattii  aaii  ccaarraatttteerrii  ddeell  ccoonntteessttoo  ee  ooppeerree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  

iinnddoottttii  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  iill  pprrooggeettttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ““VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ccoossttiieerrii””  eellaabb..  44..22..44  ;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  ggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii,,  ppuurrcchhéé  llaa  

ppoossiizziioonnee  ee  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ppllaanniimmeettrriiccaa  nnoonn  ccoonnttrraassttiinnoo  ccoonn  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii  ee  llee  

ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii  ee  ii  ccoolloorrii  ssiiaannoo  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo;;  

gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  iinnffrraassttrruuttttuurraallii  aa  rreettee  iinntteerrrraattee  ppuubbbblliicchhee  ee//oo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  aa  

ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaannoo  ddii  ddiimmoossttrraattaa  aassssoolluuttaa  nneecceessssiittàà  ee  nnoonn  ssiiaannoo  llooccaalliizzzzaabbiillii  aallttrroovvee;;    

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  

ee  iinntteerrvveennttii::    

aa..  vvoollttii  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeqquuiilliibbrriioo  ccoonn  ll''aammbbiieennttee  

ppeerr  llaa  ttuutteellaa  oo  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  iiddrroo--ggeeoo--mmoorrffoollooggiiccii  ee  ddeeii  ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  

nnaattuurraallii  eessiisstteennttii,,  ii  rriimmbboosscchhiimmeennttii  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  mmooddaalliittàà  rriissppoonnddeennttii  aaii  ccrriitteerrii  ddii  ssiillvviiccoollttuurraa  

nnaattuurraalliissttiiccaa  ee  aaii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessiissttiiccii  ddeeii  lluuoogghhii,,  nnoonncchhéé  llee  ooppeerree  ddii  ffoorreessttaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  

pprreessccrriizziioonnii  ddii  PPoolliizziiaa  FFoorreessttaallee;;  

bb..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ee  ddii  rriiuussoo  ddeellllee  aaccqquuee  ppiioovvaannee,,  ddii  rreettii  

iiddrriiccoo//ffooggnnaarriiee  dduuaallii,,  ddii  ssiisstteemmii  ddii  aaffffiinnaammeennttoo  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  

llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  lloorroo  rriicciicclloo;;  

cc..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

dd..  ppeerr  llaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  cchhee  pprreevveeddaa  llaa  rriimmoozziioonnee  

ddii  ppaarrttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ssiiaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  lloorroo  mmiigglliioorree  

iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo..  
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NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  GGeeoossiittii,,  IInngghhiioottttiittooii  ee  CCoorrddoonnii  dduunnaarrii,,  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  

5500,,  ppuunnttii  55)),,  66)),,  ee  77)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  

ccoommmmii  22))  ee  33))..    

IInn  sseeddee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  

ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssii  ccoonnssiiddeerraannoo  nnoonn  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ii  

ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  

3377  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  qquueellllii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee;;  

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

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

ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  

ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

dd..  ssvveerrssaammeennttoo  ddeeii  rreefflluuii,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  

rreefflluuee,,  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa;;  

ff..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  pprrooffoonnddaa  ddeeii  ssuuoollii,,  ddiissssooddaammeennttoo  oo  mmoovviimmeennttoo  ddii  tteerrrree,,  oo  qquuaallssiiaassii  iinntteerrvveennttoo  

cchhee  ttuurrbbii  ggllii  eeqquuiilliibbrrii  iiddrrooggeeoollooggiiccii  oo  aalltteerrii  iill  pprrooffiilloo  ddeell  tteerrrreennoo;;    

gg..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;    

hh..  ffoorreessttaazziioonnee  ddeellllee  ddoolliinnee;;    

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  

ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee;;    

jj..  ppeerr  ggllii  iinngghhiioottttiittooii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nnoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  nnee  aalltteerriinnoo  iill  rreeggiimmee  

iiddrraauulliiccoo  ee  cchhee  ppoossssaannoo  ddeetteerrmmiinnaarrnnee  ll’’oocccclluussiioonnee..    

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  

ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::    

aa..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii,,  eesscclluussiivvaammeennttee  ffiinnaalliizzzzaattee  

aallllee  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ee  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  ssiittii  ttuutteellaattii  cchhee  nnoonn  nnee  ccoommpprroommeettttaannoo  ffoorrmmaa  

ee  ffuunnzziioonnee  ee  cchhee  ssiiaannoo  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii;;  

bb..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ee  pprriivvii  ddii  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  

iinntteerrvveennttii  cchhee  pprreevveeddaannoo  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  ppuurrcchhéé  eessssii  ggaarraannttiissccaannoo::    
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11  iill  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  sseennzzaa  aauummeennttoo  ddii  vvoolluummeettrriiaa  ee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

ccooppeerrttaa;;    

22  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee;;    

33  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  

ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii..    

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::    

11  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ee  aallll’’eevveennttuuaallee  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’aasssseettttoo  ggeeoommoorrffoollooggiiccoo,,  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ee  ddeellll’’eeqquuiilliibbrriioo  eeccoo--ssiisstteemmiiccoo;;    

22  ppeerr  ii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii,,  cchhee  pprreevveeddaannoo  ooppeerree  ddii  rriiffaacciimmeennttoo  ddeeii  ccoorrddoonnii  ddeeggrraaddaattii,,  ((ppeerr  eess..  

mmeeddiiaannttee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  rreessttii  mmoorrttii  ddii  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa,,  ee  llee  ooppeerree  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  nnaattuurraalliissttiiccaa  

cchhee  ffaacciilliittiinnoo  iill  ddeeppoossiittoo  nnaattuurraallee  ddeellllaa  ssaabbbbiiaa))..    

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::    

aa..  lliimmiittaarree  ee  rriidduurrrree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  aarrttiiffiicciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  aa  bboosscchhii  ee  

mmaacccchhiiee,,  ddeeii  pprraattii  ee  ppaassccoollii  nnaattuurraallii,,  ddeellllee  ffoorrmmaazziioonnii  aarrbbuussttiivvee  iinn  eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ee  ddeellllee  

zzoonnee  uummiiddee;;  

bb..  rreeccuuppeerraarree  ee  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccoommppoonneennttii  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  bboottaanniiccoo,,  fflloorroo--vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee;;    

cc..  rreeccuuppeerraarree  ee  rriiuuttiilliizzzzaarree  iill  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo  eessiisstteennttee  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  iinntteerrvveennttii  aa  ssuuppppoorrttoo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  aaggrroo--ssiillvvoo--ppaassttoorraallii;;    

dd..  rriissppeettttaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttiippoollooggiicchhee,,  ii  mmaatteerriiaallii  ee  llee  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  oollttrree  cchhee  

ccoonnsseegguuiirree  uunn  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo::    

ee..  ccoonnccoorrrreerree  aa  ccoossttrruuiirree  hhaabbiittaatt  ccooeerreennttii  ccoonn  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ddeeii  ppaaeessaaggggii  mmeeddiitteerrrraanneeii  rriiccoorrrreennddoo  

aa  tteeccnnoollooggiiee  ddeellllaa  ppiieettrraa  ee  ddeell  lleeggnnoo  ee,,  iinn  ggeenneerraallee,,  aa  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  rriissppoonnddeennttii  

aallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eeccoollooggiiccaa  ee  pprroommoozziioonnee  ddii  bbiiooddiivveerrssiittàà..    

NNeellllee  zzoonnee  aa  bboossccoo  èè  nneecceessssaarriioo  ffaavvoorriirree::    

aa..  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  ppootteennzziiaallee  vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee  pprrootteeggggeennddoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  

nnuuoovvee  ffoorrmmaazziioonnii  ssppoonnttaanneeee;;    

bb..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppiiccccoollee  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  ee  ppoozzzzee  ssttaaggiioonnaallii;;    

cc..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  sseennzzaa  ddeemmoolliizziioonnee  ttoottaallee,,  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvii  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  eedd  iinn  ppiieettrraa  ccaallccaarreeaa;;    

dd..  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeellllee  pprroodduuzziioonnii  aaggrriiccoollee  vveerrssoo  mmooddeellllii  ddii  aaggrriiccoollttuurraa  bbiioollooggiiccaa  nneellllee  aarreeee  

ccoonnttiigguuee  aallllee  zzoonnee  uummiiddee;;    
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ee..  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeggllii  eeqquuiilliibbrrii  iiddrrooggeeoollooggiiccii  ddii  vvaassttii  tteerrrriittoorrii  ddaallllee  aazziioonnii  ddii  ddiillaavvaammeennttoo,,  eerroossiioonnee  ee  

ddeesseerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  aattttrraavveerrssoo  llaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ppeerrccoorrssee  ddaaggllii  iinncceennddii..    

NNeellllee  zzoonnee  aa  pprraattoo  ee  ppaassccoolloo  nnaattuurraallee  èè  nneecceessssaarriioo  ffaavvoorriirree::  

aa..  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  ppootteennzziiaallee  vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee  pprrootteeggggeennddoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  

nnuuoovvee  ffoorrmmaazziioonnii  ssppoonnttaanneeee  aa  ppaassccoolloo  nnaattuurraallee;;  

bb..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppiiccccoollee  rraaccccoollttee  dd’’aaccqquuaa  ee  ppoozzzzee  ssttaaggiioonnaallii;;    

cc..  llaa  mmaannuutteennzziioonnee,,  sseennzzaa  ddeemmoolliizziioonnee  ttoottaallee,,  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvii  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ttrraaddiizziioonnaallii  eedd  iinn  ppiieettrraa  ccaallccaarreeaa;;    

dd..  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbbuussttiivvaa  nneeii  ppaassccoollii  aarriiddii;;    

ee..  ll’’iinncceennttiivvaazziioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee  ppaassttoorraallii  ttrraaddiizziioonnaallii  eesstteennssiivvee;;    

ff..  llaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddii  ppaassccoollii  aarriiddii  ttrraammiittee  llaa  mmeessssaa  aa  rriippoossoo  ddeeii  sseemmiinnaattiivvii;;    

gg..  llaa  ccoollttiivvaazziioonnee  ddii  eesssseennzzee  ooffffiicciinnaallii  ccoonn  mmeettooddii  ddii  aaggrriiccoollttuurraa  bbiioollooggiiccaa..    

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  bboosscchhii,,  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  5588,,  ppuunnttoo  11))  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  

sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii..  

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

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  oodd  aarrbbuussttiivvaa..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ffoorreessttaallee,,  qquueellllii  vvoollttii  aall  rriipprriissttiinnoo//rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddeeggrraaddaattee,,  llee  

nnoorrmmaallii  pprraattiicchhee  ssiillvvooccoollttuurraallii  cchhee  ddeevvoonnoo  ppeerrsseegguuiirree  ffiinnaalliittàà  nnaattuurraalliissttiicchhee  qquuaallii::  eevviittaarree  iill  ttaagglliioo  

aa  rraassoo  nneeii  bboosscchhii  ssee  nnoonn  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ffoorreessttaallee,,  ffaavvoorriirree  llee  ssppeecciiee  

ssppoonnttaanneeee,,  pprroommuuoovveerree  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  aadd  aallttoo  ffuussttoo;;  ddeevvoonnoo  iinnoollttrree  eesssseerree  ccooeerreennttii  ccoonn  iill  

mmaanntteenniimmeennttoo//rriipprriissttiinnoo  ddeellllaa  ssoossttaa  ee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ssppeecciiee  ffaauunniissttiicchhee  aauuttooccttoonnee;;  

bb..  aalllleevvaammeennttoo  zzooootteeccnniiccoo  ddii  ttiippoo  iinntteennssiivvoo;;    

cc..  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee,,  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnddiiccaattii  aall  ccoommmmaa  33;;  

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

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

ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  

ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

ee..  aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ggeessttiioonnee  

ee  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  bboossccaattii;;  

ff..  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  rruurraallii;;  

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

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  
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hh..    rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  ggllii  

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

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;    

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  

ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee;;  

jj..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

kk..  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttrrooppiiccii  ee  sseemmiinnaattuurraallii  ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  

eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa;;  

ll..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  vvaasscchhee,,  ppiisscciinnee  ee  cciisstteerrnnee  aa  cciieelloo  aappeerrttoo..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  qquueellllii  cchhee  pprreevveeddaannoo  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  

rriiccoossttrruuzziioonnee,,  ppuurrcchhéé  eessssii  ggaarraannttiissccaannoo::  

  iill  ccoorrrreettttoo  iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  sseennzzaa  aauummeennttoo  ddii  vvoolluummeettrriiaa  ee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  

ccooppeerrttaa;;  

  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee;;  

  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  

ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii;;  

bb..  mmiigglliioorraammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee  ccoonn  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraattii  ssuuppeerrffiicciiaallii  ddii  

mmaatteerriiaallee  iinneerrttee  llaappiiddeeoo  ee  iinn  tteerrrraa  ccoossttiippaattaa,,  iinncclluuddeennddoo,,  oovvee  ppoossssiibbiillee,,  aaddeegguuaattii  ccuunniiccoollii  ddii  

aattttrraavveerrssaammeennttoo  ppeerr  llaa  ffaauunnaa;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppiicc--nniicc  nneellllee  rraadduurree,,  sseennzzaa  iinntteerrvveennttii  ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  

ssuuoollii  eedd  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

dd..  ddiivviissiioonnee  ddeeii  ffoonnddii  mmeeddiiaannttee::  

  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  rreeaalliizzzzaattii  ccoonn  mmaatteerriiaallii  llooccaallii  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  ccoossttrruuttttiivvii  ee  ddeellllee  

qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii;;    

  ssiieeppii  vveeggeettaallii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ssppeecciiee  aarrbbuussttiivvee  ee  aarrbboorreeee  aauuttooccttoonnee,,  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  

aanncchhee  rreecciinnzziioonnii  aa    

  rreettee  ccooppeerrttee  ddaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbbuussttiivvaa  ee  rraammppiiccaannttee  aauuttooccttoonnaa;;  

  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ccoonn  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  uunn  ccoonnggrruuoo  nnuummeerroo  ddii  vvaarrcchhii  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  iill  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  ffaauunnaa  sseellvvaattiiccaa;;  
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ee..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ddeessttiinnaattii  aadd  aattttiivviittàà  

ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ssiillvvoo--aaggrroo--ppaassttoorraallee,,  ppuurrcchhèè  eeffffeettttuuaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  

tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ttrraaddiizziioonnaallii  llooccaallii  eedd  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii..  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  

ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  sseennzzaa  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  oo  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  aavvvveennggaa  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  

ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee//oo  ppaarrttii  ddii  eessssii  ddiissssoonnaannttii  ee  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ppeeccuulliiaarriittàà  

ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  lliimmiittaattii  aallllee  ppaarrttii  iinn  ccaattttiivvoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  sseennzzaa  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ttoottaallee  ddeell  mmaannuuffaattttoo;;    

cc..  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

dd..  ddii  ffoorreessttaazziioonnee  iimmppiieeggaannddoo  ssoolloo  ssppeecciiee  aarrbboorreeee  ee  aarrbbuussttiivvee  aauuttooccttoonnee  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  ddeellllaa  

ssiillvviiccoollttuurraa  nnaattuurraalliissttiiccaa;;  

ee..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ccoommpplleessssii  ccaammppeeggggiissttiiccii  eessiisstteennttii  ssoolloo  ssee  ffiinnaalliizzzzaattii  

aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ffuunnzziioonnaallee  ddeeggllii  sstteessssii  ee  aallllaa  lloorroo  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ssaaggoommaa  

eessiisstteennttee,,  ggaarraanntteennddoo  iill  ccaarraatttteerree  tteemmppoorraanneeoo  ddeeii  mmaannuuffaattttii  ee  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  

vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  eessiisstteennttee;;    

ff..  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  iiddrrooggeeoollooggiiccaa  ee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  tteerrrreennii  ccoonn  iill  rriiccoorrssoo  eesscclluussiivvoo  aa  mmeettooddii  ee  

tteeccnniicchhee  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  nnaattuurraalliissttiiccaa..  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  aarreeee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  bboosscchhii,,  ccoommee  ddeeffiinniittee  aallll’’aarrtt..  5599,,  ppuunnttoo  

44))  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  ccoommmmii  22))  ee  33))..  

IInn  sseeddee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  

ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssii  ccoonnssiiddeerraannoo  nnoonn  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ii  

ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  

3377  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  qquueellllii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ee  rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  oodd  aarrbbuussttiivvaa..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ffoorreessttaallee,,  qquueellllii  vvoollttii  aall  rriipprriissttiinnoo//rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddeeggrraaddaattee,,  llee  

nnoorrmmaallii  pprraattiicchhee  ssiillvvoo--aaggrrooppaassttoorraallee  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  llee  ssppeecciiee  ssppoonnttaanneeee  ee  ssiiaannoo  

ccooeerreennttii  ccoonn  iill  mmaanntteenniimmeennttoo//rriipprriissttiinnoo  ddeellllaa  ssoossttaa  ee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ssppeecciiee  ffaauunniissttiicchhee  

aauuttooccttoonnee;;  

bb..  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee;;  
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cc..  aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvee  ssttrraaddee,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddeeii  

ccoommpplleessssii  bboossccaattii,,  ee  ll’’iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  rruurraallii;;  

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

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

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

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

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  sseeccoonnddaarriiee,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  

ppeerr  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ddoommeessttiiccii  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee;;    

gg..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;    

hh..  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttrrooppiiccii  ee  sseemmiinnaattuurraallii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  aaggrraarriioo  

ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  9911,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  

ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  rreessttrriittttiivvii,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ppeerr  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  aaggggiiuunnttiivvaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  1100%%,,  ppuurrcchhéé  ddeettttii  ppiiaannii  ee//oo  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  oo  ffuunnzziioonnaallee  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii,,  

aallll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoollooggiiccaa;;  

  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

  aassssiiccuurriinnoo  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ee  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

aarrttiiffiicciiaallii  cchhee  ccoommpprroommeettttoonnoo  llaa  ttuutteellaa  ddeellll’’aarreeaa  bboossccaattaa;;    

  ggaarraannttiissccaannoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  

ddeellllee  ttiippoollooggiiee,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii,,  ddeeii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  iinncceennttiivviinnoo  llaa  ffrruuiizziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddeell  bbeennee  aattttrraavveerrssoo  llaa  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eedd  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  aabbbbaannddoonnaattii  ee//oo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii,,  ggaarraanntteennddoo  ccoommuunnqquuee  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  ddeeggllii  sstteessssii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  tteeccnniiccii  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà  qquuaallii  ccaabbiinnee  eelleettttrriicchhee,,  ccaabbiinnee  ddii  

ddeeccoommpprreessssiioonnee  ppeerr  ggaass  ee  iimmppiiaannttii  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo,,  ppuunnttii  ddii  rriisseerrvvaa  dd''aaccqquuaa  ppeerr  ssppeeggnniimmeennttoo  

iinncceennddii,,  ee  ssiimmiillii;;  

cc..  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  ccaappttaazziioonnee  ee  ddii  aaccccuummuulloo  ddeellllee  aaccqquuee  ppuurrcchhéé  nnoonn  aalltteerriinnoo  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  
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dd..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  ppeerr  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aall  

tteemmppoo  lliibbeerroo,,  rreeaalliizzzzaattee  iinn  mmaatteerriiaallii  eeccooccoommppaattiibbiillii,,  cchhee  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  ccaarraatttteerrii  ddeeii  

lluuoogghhii,,  nnoonn  aauummeennttiinnoo  llaa  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  eeccoollooggiiccaa  ee  nnoonn  

ccoommppoorrttiinnoo  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iimmppeerrmmeeaabbiillee,,  pprreevveeddeennddoo  iiddoonneeee  ooppeerree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  

ddeeggllii  iimmppaattttii;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aannnneessssii  rruussttiiccii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ssttrreettttaammeennttee  ffuunnzziioonnaallii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  

ffoonnddoo..  II  mmaannuuffaattttii  ccoonnsseennttiittii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aallllee  

ssttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  ee  ddoovvrraannnnoo  mmaanntteenneerree,,  rreeccuuppeerraarree  oo  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  

llee  ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii;;  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ddii  rriimmbboosscchhiimmeennttoo  aa  ssccooppoo  pprroodduuttttiivvoo  ssee  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  mmooddaalliittàà  rriissppoonnddeennttii  aaii  ccaarraatttteerrii  

ppaaeessiissttiiccii  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  aattttii  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeqquuiilliibbrriioo  ccoonn  ll''aammbbiieennttee  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeeii  

ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  eessiisstteennttii;;  

cc..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ddeessttiinnaattii  aadd  aattttiivviittàà  

ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  bboossccoo  ((eedduuccaazziioonnee,,  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  

ffrruuiizziioonnee,,  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo));;  

dd..  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  lliimmiittaattii  aallllee  ppaarrttii  iinn  ccaattttiivvoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  sseennzzaa  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ttoottaallee  ddeell  mmaannuuffaattttoo;;  

ee..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo  ;;    

ff..  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  cchhee  pprreevveeddaa  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  ppaarrttii  

iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  qquuaalliittàà  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ssiiaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  lloorroo  mmiigglliioorree  iinnsseerriimmeennttoo  

nneell  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo..  

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::  

aa..  aassssiiccuurraarrnnee  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  iinn  qquuaannttoo  ssiisstteemmii  tteerrrriittoorriiaallii  iinntteeggrraattii,,  rreellaazziioonnaattii  aall  

tteerrrriittoorriioo  nneellllaa  ssuuaa  ssttrruuttttuurraa  ssttoorriiccaa  ddeeffiinniittaa  ddaaii  pprroocceessssii  ddii  tteerrrriittoorriiaalliizzzzaazziioonnee  ddii  lluunnggaa  dduurraattaa  ee  aaii  

ccaarraatttteerrii  iiddeennttiittaarrii  ddeellllee  ffiigguurree  tteerrrriittoorriiaallii  cchhee  lloo  ccoommppoonnggoonnoo;;  

bb..  mmaanntteenneerrnnee  lleeggggiibbiillee  nneellllee  ssuuee  ffaassii  eevveennttuuaallmmeennttee  ddiivveerrssiiffiiccaattee  llaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ssttoorriiccaa,,  aanncchhee  

aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ttrraaccccee  cchhee  tteessttiimmoonniiaannoo  ll''oorriiggiinnee  ssttoorriiccaa  ee  
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ddeellllaa  ttrraammaa  iinn  ccuuii  qquueeii  bbeennii  hhaannnnoo  aavvuuttoo  oorriiggiinnee  ee  sseennssoo  ggiiuunnggeennddoo  aa  nnooii  ccoommee  ccuussttooddii  ddeellllaa  

mmeemmoorriiaa  iiddeennttiittaarriiaa  ddeeii  lluuoogghhii  ee  ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  cchhee  llii  hhaannnnoo  vviissssuuttii;;    

cc..  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llee  zzoonnee  ddii  pprroopprriieettàà  ccoolllleettttiivvaa  ddii  uussoo  cciivviiccoo  aall  ffiinnee  pprreemmiinneennttee  ddii  rriissppeettttaarrnnee  

ll’’iinntteeggrriittàà,,  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  ccoonnsseerrvvaarrnnee  llee  aattttiivviittàà  ssiillvvoo--ppaassttoorraallii;;    

dd..  ggaarraannttiirrnnee  uunnaa  aapppprroopprriiaattaa  ffrruuiizziioonnee//uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa//rriipprriissttiinnoo  ddeell  

ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  llee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee  ssoonnoo  iinnsseerriittee;;  

ee..  pprroommuuoovveerree  llaa  ttuutteellaa  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  cciittttàà  ccoonnssoolliiddaattee  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aall  

rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  lloorroo  ppeerrcceettttiibbiilliittàà  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  mmoonnuummeennttaallee  ee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  

vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ee  ddeeii  vviiaallii  ddii  aacccceessssoo;;    

ff..  eevviiddeennzziiaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii  ccaarraatttteerrii  ddeeii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;    

gg..  rreeiinntteerrpprreettaarree  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ee  llaa  mmoolltteepplliicciittàà  ddeeii  ppaaeessaaggggii  rruurraallii  ddii  ggrraannddee  vvaalloorree  ssttoorriiccoo  ee  

iiddeennttiittaarriioo  ee  rriiddeeffiinniirrnnee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  iiddrraauulliicchhee,,  eeccoollooggiicchhee,,  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  ee  pprroodduuttttiivvee..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  bbeennii  aarrcchheeoollooggiiccii  pprreevviissttaa  ddaallllaa  PPaarrttee  IIII  ddeell  CCooddiiccee  nneellllee  zzoonnee  

ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  ccoommee  ddeeffiinniittee  aallll’’aarrtt..  7755,,  ppuunnttoo  33)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii..  

NNoonn  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquueellllii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  33  ee  66,,  

cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  qquuaallssiiaassii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  ee  ddeellllaa  mmoorrffoollooggiiaa  

nnaattuurraallee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii,,  iimmppiiaannttii  ee,,  iinn  ggeenneerree,,  ooppeerree  ddii  qquuaallssiiaassii  ssppeecciiee,,  aanncchhee  ssee  ddii  

ccaarraatttteerree  pprroovvvviissoorriioo;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ee  ppeerr  llaa  

ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee;;  

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

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

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;    

ee..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

ff..  eessccaavvaazziioonnii  eedd  eessttrraazziioonnii  ddii  mmaatteerriiaallii;;  

gg..  aarraattuurree  ddii  pprrooffoonnddiittàà  ttaallee  ddaa  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  iill  ddeeppoossiittoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  ee  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  ddii  ccoollttuurree  

aarrbboorriiccoollee  ((vviiggnneettii,,  uulliivveettii,,  eecccc..))  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  ssccaassssii  oo  ssccaavvii  ddii  bbuucchhee;;  

hh..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii  ssootttteerrrraanneeii  ee  aaeerreeii,,  ddii  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  

sseeccoonnddaarriiee  ccoonn  ppaalliiffiiccaazziioonnii;;    

ii..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttaazziioonnii  rraaddiioo  bbaassee  ppeerr  rraaddiiooffoonniiaa//tteelleeffoonniiaa//tteelleevviissiioonnee  ssuu  ppaallii;;  
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jj..  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrraaddee  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  rriilleevvaannttii  mmoovviimmeennttii  ddii  tteerrrraa  oo  ccoommpprroommiissssiioonnee  ddeell  

ppaaeessaaggggiioo  ((aadd  eesseemmppiioo,,  iinn  ttrriinncceeaa,,  rriilleevvaattoo,,  vviiaaddoottttoo))..  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà  ee  

ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  dd’’uussoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3377,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  vviiggeennttii  oovvee  ppiiùù  

rreessttrriittttiivvii  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  ee  

ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  ssoonnoo  aammmmiissssiibbiillii  ii  sseegguueennttii  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  

ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ppeerr  ii  ssoollii  mmaannuuffaattttii  ddii  rriiccoonnoosscciiuuttoo  vvaalloorree  ccuullttuurraallee  ee//oo  iiddeennttiittaarriioo,,  

cchhee  mmaanntteennggaannoo,,  rreeccuuppeerriinnoo  oo  rriipprriissttiinniinnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  llee  ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  

ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii;;  

bb..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii  ee  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ddii  ccaarrtteellllii  oo  aallttrrii  mmeezzzzii  ppuubbbblliicciittaarrii,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  

ccoonntteennuuttee;;  

cc..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ffaacciillmmeennttee  rriimmoovviibbiillii  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  

ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo;;  

dd..  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  

pprriivvii  ddii  vvaalloorree  ccuullttuurraallee  ee//oo  iiddeennttiittaarriioo,,  ggaarraanntteennddoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  ccaarraatttteerrii  ssttoorriiccoo--ttiippoollooggiiccii  eedd  

eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii,,  oo  pprreevveeddeennddoo  llaa  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  

ffaasscciiaa  ttuutteellaattaa,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ssppeecciiffiicchhee  iinncceennttiivvaazziioonnii  pprreevviissttee  ddaa  nnoorrmmee  ccoommuunniittaarriiee,,  

nnaazziioonnaallii  oo  rreeggiioonnaallii  oo  aattttii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

ee..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  aa  rreettee  nneecceessssaarriiee  aallllaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  

aarrcchheeoollooggiiccoo  oo  aall  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii;;  

ff..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aannnneessssii  rruussttiiccii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ssttrreettttaammeennttee  ffuunnzziioonnaallii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  

ffoonnddoo..  II  mmaannuuffaattttii  ccoonnsseennttiittii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aallllee  

ssttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  ee  ddoovvrraannnnoo  mmaanntteenneerree,,  rreeccuuppeerraarree  oo  rriipprriissttiinnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee,,  

llee  ttiippoollooggiiee,,  ii  mmaatteerriiaallii,,  ii  ccoolloorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii;;  

QQuuaalloorraa  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  ssoonnoo  pprreesseennttii  aallttrrii  bbeennii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  oo  uulltteerriioorrii  

ccoonntteessttii  llee  ccuuii  pprreessccrriizziioonnii  oo  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ssoonnoo  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  

aarrttiiccoolloo,,  ssii  aapppplliiccaa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll’’aarrtt..  3388,,  ccoommmmaa  88  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee..  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  

ee  iinntteerrvveennttii::  

aa..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  ddii  ssccaavvoo  ee  ddii  rriicceerrccaa  aarrcchheeoollooggiiccaa  nnoonncchhéé  ddii  rreessttaauurroo,,  

ssiisstteemmaazziioonnee,,  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  pprrootteezziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ee  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  
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aarrcchheeoollooggiicchhee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aattttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  

aarrcchheeoollooggiiccaa  ee  ttuutteellaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  

bb..  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  aa  vveerrddee,,  aattttrreezzzzaattee  ccoonn  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  ee  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  nnoonncchhéé  ddii  

ccoolllleeggaammeennttii  vviiaarrii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ddaa  rreeaalliizzzzaarrssii  ccoonn  mmaatteerriiaallii  

ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  ccoonntteessttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee..  
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88..  LLEE  SSCCEELLTTEE  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

GGllii  ssttuuddii  mmeetteeoommaarriinnii  ddeell  ppaarraaggggiioo  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  ii  rriilliieevvii  ggeeoommoorrffoollooggiiccii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  eedd  ii  ssuuggggeerriimmeennttii  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ddii  AAggeennddaa  2211  ““AAnnaalliissii  ddeellllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  eedd  aammbbiieennttaallii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  pprrooppoossttee  

ooppeerraattiivvee  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee””,,  rreeddaattttaa  ddaall  GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  llooccaallee  ppeerr  

iill  PPiiaannoo  ddeellllee  CCoossttee,,  hhaannnnoo  ccoonnddoottttoo  aallllee  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  ssiinntteettiizzzzaattii  nneeggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii  ee  nneellllee  

NN..TT..AA..  ddeell  PP..CC..CC..  aa  ccoorrrreeddoo  ddeellllaa  pprreesseennttee  rreellaazziioonnee..    

AAll  ffiinnee  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ll’’iinntteerraa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ssii  pprrooppoonnggoonnoo  ddiivveerrssii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee,,  bbeenncchhéé  

nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  rriissuullttaattoo  eessaauussttiivvoo  mmaa  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  cchhee  nneecceessssiittaa  ddii  vvoollttaa  

iinn  vvoollttaa  uunnoo  ssttuuddiioo  ddii  ddeettttaagglliioo  eedd  eellaabboorraazziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  eesseeccuuttiivvii  ffiinnaalliizzzzaattii..    

PPrreemmeessssoo  cchhee  ll’’oobbiieettttiivvoo  èè  qquueelllloo  ddii  ffrruuiirree  ddii  ttuuttttoo  iill  lliittoorraallee  ddeellllee  mmaarriinnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  eevviittaannddoo  

oommoollooggaazziioonnii  ccoonn  llee  aarreeee  ccoossttiieerree  lliimmiittrrooffee  ee  lloo  ssffrruuttttaammeennttoo  ccoossttiieerroo  pprriivvaattiissttiiccoo,,  ssii  èè  rriitteennuuttoo  ddii  

pprrooppoorrrree  iinntteerreevveennttii  cchhee  ssiiaannoo  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  ggiiàà  eessiissttee  lluunnggoo  llaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ee  cchhee  

nnee  rraapppprreesseennttaa  llaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeell  ppoossttoo  sstteessssoo..    

PPeerrcciiòò  llaa  zzoonniizzzzaazziioonnee  èè  aavvvveennuuttaa  eevviittaannddoo  llaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  nneellllaa  zzoonnaa  aabbiittaattaa,,  

mmaa  ssii  èè  ppiiaanniiffiiccaattaa  uunnaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ppiiùù  oo  mmeennoo  oommooggeenneeaa..  IIll  wwaatteerrffrroonntt  èè  ssttaattoo  rriisseerrvvaattoo  aallllee  zzoonnee  

uurrbbaanniizzzzaattee;;  llaa  zzoonnaa  cceennttrraallee  ddii  TToorrrree  OOvvoo,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  aattttuuaallmmeennttee  ddaa  uunn  aammppiioo  ssppaazziioo  uurrbbaannoo  

aavveennttee  ffuunnzziioonnee  ddii  ppiiaazzzzaa,,  sseebbbbeennee  ssuuggggeessttiivvaa,,  èè  ddaa  vvaalloorriizzzzaarree  ccoonn  aattttiivviittàà  aattttrraattttiivvee  ee  ssppoorrttiivvee,,  

mmeennttrree  llee  aarreeee  ccoollllooccaattee  aallllee  eessttrreemmiittàà  ddeell  lliimmiittee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ssoonnoo  ssttaattee  pprrooggeettttaattee  ccoonn  ffiinnaalliittàà  

ddiivveerrssee  ddaa  SSBB  ee  SSLLSS,,  aavveennddoo  iinnddiivviidduuaattoo  ddeellllee  aarreeee  aa  ttuutteellaa  ddii  uussii  ppuubbbblliiccii  ee  aattttrreezzzzaattuurree  aannnneessssee..  

IInn  mmeerriittoo  aaggllii  SSBB  ee  llee  SSLLSS,,  ssoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  nneeii  ttrraattttii  ddii  ccoossttaa  rroocccciioossaa,,  ttaallvvoollttaa  

ddeeggrraaddaannttee  ppiiaannaa,,  ttaallaallttrraa  ccoonn  ppeennddiiii  vveerrssoo  iill  llaattoo  mmaarree,,  ppeennssaannddoo  ddii  pprrooppoorrrree  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  cchhee  

ssttrruuttttuurraassssee  ii  ttrraattttii  lliittoorraallii,,  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  ssaarreebbbbeerroo  ppooccoo  uuttiilliizzzzaattii,,  ee  qquuiinnddii  rriicceettttaaccoolloo  ddii  

iimmmmoonnddiizziiaa  oo  aannccoorr  ppeeggggiioo  ddeessttiinnaattee  aa  ""gghheettttoo"",,  ccoonn  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  ddeeggrraaddoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  

mmaaggaarrii  aanncchhee  ssoocciiaallee,,  ccoonnsseenntteennddoo  uunnaa  mmiigglliioorree  ee  oorrggaanniiccaa  rriicceettttiivviittàà  ttuurriissttiiccaa  ssuullllaa  ffaasscciiaa  

ccoossttiieerraa..  

SSii  ttrraattttaa,,  qquuiinnddii,,  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  qquueellllee  aarreeee  cchhee  ccoommuunnqquuee  ccoonnnnoottaannoo  ddeeii  ssuuggggeessttiivvii  ccoonnii  vviissuuaallii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii,,  cchhee  aadd  ooggggii  ssoonnoo  mmaall  tteennuuttii  ee  ssooggggeettttii  aa  ddeeggrraaddoo  ccoonnttiinnuuoo  ppeerr  ll’’aazziioonnee  aabbrraassiivvaa  ddeell  

mmaarree  ee  ddeeggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii,,  cchhee  ccooll  ppaassssaarree  ddeeggllii  aannnnii  hhaannnnoo  aassssuunnttoo  uunnaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  

ttiippiiccaa  ddeell  ccoonntteessttoo  rroocccciioossoo  ee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  oorraammaaii  uunn  uunniiccuumm  aammbbiieennttaallee  ccoonn  ttuuttttoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  

mmaarriinnoo  ddii  TToorrrriicceellllaa..  

LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  lliittoorraallee  èè  ssttaattaa  ssttrruuttttuurraattaa  sseeccoonnddoo  uunn  ccrriitteerriioo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  mmeerriittoo  
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aallll''uussoo  ssiisstteemmiiccoo  ee  oommooggeenneeoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  ccoossttaa,,  ccoonnsseenntteennddoo  llaa  ffrruuiibbiilliittàà  ddeell  mmaarree  ccoonn  aacccceessssii  lliibbeerrii  

iinntteerrvvaallllaattii  ooggnnii  115500  mmll..  

NNeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  èè  ssttaattoo  ppeennssaattoo  ll''iinnsseerriimmeennttoo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo,,  ddii  uunn  ccoorrrriiddooiioo  ddii  llaanncciioo  nneellllaa  

ppaarrttee  cceennttrraallee  ddeellllaa  ssppiiaaggggiiaa  pprriinncciippaallee  ddii  TToorrrree  OOvvoo,,  ttaallee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  ll''uusscciittaa  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  

ssooccccoorrssoo,,  mmeennttrree  iinn  llooccaalliittàà  ""TTrruulllloo  ddii  MMaarree,,  ee  ""LLiibbrraarrii"",,  ssoonnoo  ssttaattii  ppeennssaattii  dduuee  ssppeecccchhii  dd''aaccqquuaa,,  ccoonn  

rreellaattiivvii  ccoorrrriiddooii  ddii  llaanncciioo,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  uunn  uuttiilliizzzzoo  ppuubbbblliiccoo  ddii  ttaallii  aarreeee  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ddii  ppiiccccoollii  

nnaattaannttii..  

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  qquuaannttiiffiiccaannddoo  ii  ddaattii  pprrooggeettttuuaallii,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  55..33  ddeellllee  NN..TT..AA..  ddeell  PP..CC..CC..,,  lloo  ssttuuddiioo  

aappppoorrttaattoo  ssuullllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa,,  èè  ssttaattoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll''aannaalliissii  ddii  

aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  rreellaattiivvoo  aallllee  vvaarriiee  pprroobblleemmaattiicchhee  rriissccoonnttrraattee  nneell  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

AAmmmmiinniissttrraattiivvaa,,  rriiccaaddeennttee  iinn  uunn''uunniiccaa  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa  ddeelliimmiittaattaa  ddaall  PP..RR..CC..,,  aavveennddoo  ccoonnssiiddeerraattoo::  

11..  AA..11..11  SSuuddddiivviissiioonnee  UUnniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa;;  

22..  AA..11..22  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  nnoorrmmaattiivvaa  --  LLiivveellllii  ddii  ccrriittiicciittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà;;  

33..  AA..11..33  ZZoonniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa;;  

44..  AA..11..55  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  nnaattuurraallii  pprrootteettttee  ee  ddeeii  vviinnccoollii  aammbbiieennttaallii;;  

55..  AA..11..66  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoollii  tteerrrriittoorriiaallii;;  

66..  AA..11..77  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeell  lliittoorraallee,,  rriissppeettttoo  aaii  ccaarraatttteerrii  mmoorrffoolliittoollooggiiccii;;  

77..  AA..11..88  CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii;;  

88..  AA..11..99  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  ddiiffeessaa  ee  ppoorrttii;;  

99..  AA..11..1100  RRaapppprreesseennttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ddeemmaanniiaallee;;  

1100..  AA..11..1111  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee,,  ssttrruuttttuurree  ffiissssee  ee  rreecciinnzziioonnii  eessiisstteennttii;;  

1111..  AA..11..1122  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  aacccceessssoo  ee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  eessiisstteennttii..  

QQuuiinnddii  ssii  èè  ppoottuuttoo  ddeetteerrmmiinnaarree  llee  aarreeee  ddii  iinntteerreessssee    ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo::  

11..  BB..11..11  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa,,  rriissppeettttoo  aallllaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee;;  

22..  BB..11..22  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoonn  ddiivviieettoo  aassssoolluuttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee;;  

33..  BB..11..33  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ddii  iinntteerreessssee  ttuurriissttiiccoo--rriiccrreeaattiivvoo;;  

44..  BB..11..44  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  ccoonnnneessssiioonnee;;  

55..  BB..11..55  IInnddiivviidduuaazziioonnee  aarreeee  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee  ddaa  SSBB  ee  SSLLSS;;  

66..  BB..11..66  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee;;  

77..  BB..11..77  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  vviinnccoollaattee;;  

88..  BB..11..88  SSiisstteemmaa  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee;;  

99..  BB..22  IInntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo;;  

1100..  BB..33  EEllaabboorraattii  eesspplliiccaattiivvii  ddeell  rreeggiimmee  ttrraannssiittoorriioo..  
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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  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  ee  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  ccoommmmaa  11  ddeellllaa  

LL..RR..  1177  ddeell  1100  aapprriillee  22001155..  

SSaarraannnnoo  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..  PPeerr  ssppiiaaggggiiaa  lliibbeerraa  ccoonn  

sseerrvviizzii  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  ll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  mmaarriittttiimmaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  aall  ssooggggeettttoo  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..  

DDeeppuurraannddoo  ddaallllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  ttoottaallee,,  ppaarrii  aa  mmll  44..220000,,1155,,  llaa  ppaarrttee  ddii  ccoossttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  ssii  oottttiieennee  llaa  

lliinneeaa  ddii  ccoossttaa  uuttiillee::  

mmll  44..220000,,1155  --  mmll  11..669900,,0000  ==  mmll  22..551100,,1155  ((CCoossttaa  UUttiillee))  

 

99..  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPRROOPPOOSSTTII  

99..11..  II  PPOONNTTIILLII  PPEERR  GGLLII  OORRMMEEGGGGII  EE  GGLLII  AATTTTRRAACCCCHHII  

PPeerr  ggllii  oorrmmeeggggii  ssii  ssuuggggeerriissccoonnoo  ppoonnttiillii  ggaalllleeggggiiaannttii,,  ffoorrmmaattii  ddaa  bblloocccchhii  mmoodduullaarrii  iinn  ppllaassttiiccaa  aadd  aallttaa  

ddeennssiittàà,,  rreessiisstteennttii  aaggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii,,  aallllaa  lluuccee,,  aallllee  bbaassssee  oodd  aallttee  tteemmppeerraattuurree  ((ddaa  --5555°°  aa  ++  7755°°))..    

TTaallee  ssiisstteemmaa  èè  ll’’iiddeeaallee  ppeerr  ccrreeaarree  ppiiaattttaaffoorrmmee  ee  ppoonnttiillii  cchhee  ddaallllaa  ssppiiaaggggiiaa  ssii  aapprroonnoo  vveerrssoo  iill  mmaarree,,  

mmaa  aanncchhee  ppoonnttiillii  ddii  aattttrraaccccoo  iimmbbaarrccaazziioonnii..    

LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppuuòò  eesssseerree  iinn  lleeggnnoo  oo  iinn  ccoommppoossiittoo,,  cchhee  pprreesseennttaa  uunn  nnootteevvoollee  vvaannttaaggggiioo::  èè  

iinnddeeffoorrmmaabbiillee,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  rriicchhiieeddee  aallccuunnaa  mmaannuutteennzziioonnee  aanncchhee  ssee  ccoommee  iimmppaattttoo  èè  mmeennoo  

ggrraaddeevvoollee  ddeell  lleeggnnoo..  IIll  ppoonnttiillee  ggaalllleeggggeerràà  ggrraazziiee  aallllaa  ppaarrttee  ssoottttoossttaannttee  iinn  ppoolliieettiilleennee  cchhee  nnee  

ccoossttiittuuiissccee  llaa  bbaassee  pprriinncciippaallee..  

  

1100..  GGIISS    

IIll  GGIISS  ((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  TTeerrrriittoorriiaallee))  èè  oorrmmaaii  rreecceeppiittoo  iinn  ttuuttttii  ggllii  aammbbiittii  tteerrrriittoorriiaallii  ccoommee  ssttrruummeennttoo  

iinnddiissppeennssaabbiillee  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee..    

UUnn  ssiisstteemmaa  GGIISS  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  ccoommppoonneennttii  iinnffoorrmmaattiicchhee  ((hhaarrddwwaarree  ee  ssooffttwwaarree))  

cchhee  ccoonnsseennttee  ddii  aarrcchhiivviiaarree  ee  ggeessttiirree  uunnaa  nnootteevvoollee  qquuaannttiittàà  ddii  ddaattii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii  rriiffeerriittii  aa  

ccoooorrddiinnaattee  ggeeooggrraaffiicchhee  eedd  aarrcchhiivviiaattii  iinn  ffoorrmmee  aallffaannuummeerriicchhee,,  ggrraaffiicchhee  ee  vviiddeeoo..    
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EEssssoo  ppuuòò  eesssseerree  iimmppiieeggaattoo  ppeerr  aapppplliiccaazziioonnii  iinn  ccaarrttooggrraaffiiaa  ee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  ssuuppppoorrttoo  aallllee  

ddeecciissiioonnii..    

UUnn’’aallttrraa  iimmppoorrttaannttee  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddeell  mmooddeelllloo  ddeeii  ddaattii  ddii  uunn  GGIISS  èè  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ggeessttiirree  ooggggeettttii  

ttrriiddiimmeennssiioonnaallii;;  ssee  ssii  ddiissppoonnee  ddii  uunn  iinnssiieemmee  ssppaarrssoo  ddii  eelleemmeennttii  qquuoottaattii  ssii  uuttiilliizzzzaa  ggeenneerraallmmeennttee  uunn  

aallggoorriittmmoo  cchhee  ccrreeaa  uunn  TTIINN  ((TTrriiaanngguullaatteedd  IIrrrreegguullaarr  NNeettwwoorrkk)),,  ccoossttrruueennddoo  uunnaa  rreettee  ddii  ttrriiaannggoollii  ii  ccuuii  

vveerrttiiccii  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittii  ddaaii  ppuunnttii  ddii  ccuuii  ssii  ccoonnoossccoonnoo  llee  ttrree  ccoooorrddiinnaattee;;  ssee  ssii  ddiissppoonnee  iinnvveeccee  ddii  uunn  

iinnssiieemmee  ddii  ppuunnttii  qquuoottaattii  oorrddiinnaattii  iinn  ggrriigglliiee  aa  ppaassssoo  rreeggoollaarree  èè  ppoossssiibbiillee  ggeenneerraarree  uunn  DDTTMM  ((DDiiggiittaall  

TTeerrrraaiinn  MMooddeell))  oo  DDEEMM  ((DDiiggiittaall  EElleevvaattiioonn  MMooddeell))..  AA  ppaarrttiirree  ddaa  uunn  TTIINN,,  uunn  DDTTMM  oo  uunn  DDEEMM  èè  ppoossssiibbiillee  

iinntteerrppoollaarree  ccuurrvvee  ddii  lliivveelllloo,,  eeffffeettttuuaarree  aannaalliissii  ddii  vviissiibbiilliittàà,,  ggeenneerraarree  pprrooffiillii  lloonnggiittuuddiinnaallii,,  eeffffeettttuuaarree  

aannaalliissii  ddii  ppeennddeennzzaa  ee  ddii  eessppoossiizziioonnee,,  cclliivviioommeettrriiee,,  ggeenneerraarree  vviissttee  33DD,,eecccc..    

NNeell  uunn  GGIISS  ll’’oobbiieettttiivvoo  ffoonnddaammeennttaallee  èè  qquueelllloo  ddii  ccrreeaarree  uunnoo  ssttrruummeennttoo  fflleessssiibbiillee  ee  tteeccnnoollooggiiccaammeennttee  

aavvaannzzaattoo  ddaa  ffoorrnniirree  aa  ddeecciissoorrii  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  rraappiiddaa  ddeeii  ddaattii..  IIll  ssiisstteemmaa  ssii  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  aanncchhee  

ccoommee  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  ggeeoorreeffeerreennzziiaattaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeellllee  ccoossttee..    

IIll  GGIISS  ssvviilluuppppaattoo  iinn  AArrccGGIISS  ((AAmmbbiieennttee  ddii  ssvviilluuppppoo  GGIISS  ppiiùù  ddiiffffuussoo  aall  mmoonnddoo))  èè  ssttaattoo  iimmpplleemmeennttaattoo  

ccrreeaannddoo  uunn’’iinntteerrffaacccciiaa  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  eessttrreemmaammeennttee  ssiinntteettiiccaa  ee  sseemmpplliiccee  ddaa  uuttiilliizzzzaarree,,  aaddaattttaattaa  

aallllee  eessiiggeennzzee  ssppeecciiffiicchhee  ddeellll''aammbbiieennttee  ccoossttiieerroo  ccoonnsseenntteennddoo  llaa  nnaavviiggaazziioonnee  ttrraa  ii  ccoonntteennuuttii..    

LL’’aarrcchhiitteettttuurraa  ddeell  SSiisstteemmaa  èè  bbaassaattaa  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  iinntteeggrraattoo  ddii::    

  ddaattaa  bbaassee  ggeeooggrraaffiiccii;;    

  ddaattii  rriilleevvaattii  oo  ccaallccoollaattii;;    

  eellaabboorraazziioonnee  ddeeii  ddaattii..    

SSii  rriittiieennee  uuttiillee  pprroocceeddeerree  aallll’’eelleennccaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  iimmpplleemmeennttaattii  nneellllee  ddiivveerrssee  sseezziioonnii  iinn  ccuuii  èè  

ssttaattoo  ssuuddddiivviissoo  iill  ssiisstteemmaa..    

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ddaattaa  bbaassee  ggeeooggrraaffiiccoo,,  ssii  ddeevvee  rriiccoorrddaarree  cchhee  llaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ffoonnddaammeennttaallee  

ddii  uunn  GGIISS  èè  llaa  ssuuaa  ccaappaacciittàà  ddii  ggeeoorreeffeerreennzziiaarree  ii  ddaattii,,  oovvvveerroo  ddii  aattttrriibbuuiirree  aadd  ooggnnii  eelleemmeennttoo  llee  ssuuee  

ccoooorrddiinnaattee  ssppaazziiaallii  rreeaallii;;  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  llee  ccoooorrddiinnaattee  ddii  uunn  ooggggeettttoo  ssoonnoo  mmeemmoorriizzzzaattee  

rreellaattiivvaammeennttee  aall  ssiisstteemmaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ccuuii  rreeaallmmeennttee  èè  ssiittuuaattoo  ll’’ooggggeettttoo  ee  nneellllee  rreeaallii  ddiimmeennssiioonnii,,  

nnoonn  iinn  ssccaallaa..  LLaa  pprrooiieezziioonnee  ccaarrttooggrraaffiiccaa  uuttiilliizzzzaattee  nneell  pprrooggeettttoo  èè  GGaauussss--BBooaaggaa  ––  RRoommaa4400..    

TTuuttttee  llee  ccaarrttee  ssoonnoo  ssoovvrraappppoonniibbiillii  ttrraa  lloorroo..  II  rraasstteerr  ssoonnoo  ssttaattii  oottttiimmiizzzzaattii  ppeerr  eesssseerree  ccaarriiccaattii  aanncchhee  ttuuttttii  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  sseennzzaa  aappppeessaannttiirree  eecccceessssiivvaammeennttee  ll''hhaarrddwwaarree..    

  

1111..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  GGIISS  

IIll  ssiisstteemmaa  ccoonnsseennttee  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  uunn  ggrraannddee  vvaarriieettàà  ddii  ttiippii  ddii  ccaarrttooggrraaffiiaa..  NNeell  GGIISS  rreeaalliizzzzaattoo  nneelllloo  

ssttuuddiioo  ssoonnoo  ssttaattii  iimmpplleemmeennttaattii::    
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  CCaarrttaa  IIGGMM  ssccaallaa  11::5500..000000  aa  ccooppeerrttuurraa  ddeellll’’iinntteerroo  tteerrrriittoorriioo  rreeggiioonnaallee;;    

  CCaarrttaa  iinn  ssccaallaa  11::5500..000000  ccoonn  ii  lliimmiittii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ccoommuunnaallii,,  pprroovviinncciiaallii  ee  rreeggiioonnaallii;;    

  OOrrttooffoottoo  ddiiggiittaallii  aa  ccoolloorrii  iinn  ssccaallaa  11::1100..000000  ““TTeerrrraaIIttaallyy™™  NNRR””  --  AAnnnnoo  22000055  --,,  eellaabboorraattee  ddaallllaa  

CCoommppaaggnniiaa  GGeenneerraallee  RRiipprreessee  aaeerreeee  SSppAA  ((CCGGRR))  ddii  PPaarrmmaa  AAeerrooffoottooggrraammmmeettrriiaa  ddeell  lliittoorraallee  

rreeggiioonnaallee  ;;    

  BBaattiimmeettrriiaa  IIIIMM  ddeellllaa  ccoossttaa  ppuugglliieessee..    

LL’’aannaalliissii  ddii  ttaallee  bbaassee  ccaarrttooggrraaffiiccaa  ggeeoorreeffeerreennzziiaattaa  hhaa  ccoonnddoottttoo  aallllaa  iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  ddii  tteemmaattiissmmii  

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

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

nneellll’’oottttiiccaa  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  qquueessttee  aarreeee  ee  ddeellllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  

ddiinnaammiiccii..  NNeell  GGIISS  ssoonnoo  iinnsseerriittee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ccoossttaa  qquuaallii::    

  SSuuddddiivviissiioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  iinn  UUnniittàà  ee  SSuubb--uunniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee;;    

  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeell  lliittoorraallee,,  rriissppeettttoo  aaii  ccaarraatttteerrii  mmoorrffoollooggiiccii,,  iinn::    

  CCoossttaa  rroocccciioossaa;;    

  CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee;;    

  CCoossttaa  rroocccciioossaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee;;    

  FFaalleessiiaa;;    

  FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa  aall  ppiieeddee;;    

  FFaalleessiiaa  ccoonn  ssppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  aall  ppiieeddee;;    

  SSppiiaaggggiiaa  cciioottttoolloossaa;;    

  SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa;;    

  SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa--cciioottttoolloossaa;;    

  RRiiaass;;  

  CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccoorrddoonnii  dduunnaarrii;;    

  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  ddiiffeessaa,,  ddiissttiinnttee  iinn::  

oo    FFooccii  aarrmmaattee;;    

oo  OOppeerree  lloonnggiittuuddiinnaallii  aaddeerreennttii;;    

oo  OOppeerree  lloonnggiittuuddiinnaallii  ddiissttaaccccaattee;;    

oo  OOppeerree  lloonnggiittuuddiinnaallii  ddiissttaaccccaattee  ccoonn  ttoommbboollii;;    

oo  OOppeerree  mmiissttee;;    

oo  OOppeerree  ttrraassvveerrssaallii;;    

oo  TTeerrrraappiieennii  ccoonn  ggaabbbbiioonnaattee  aall  nnuucclleeoo;;    

oo  TTeerrrraappiieennii  sseennzzaa  ggaabbbbiioonnaattee..    
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  LLooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppoorrttii..    

EE’’  èè  ssttaattoo  ppooii  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  ddaattaabbaassee  cchhee,,  ttrraammiittee  uunn  hhyyppeerrlliinnkk,,  ppeerrmmeettttee  llaa  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  

ddiinnaammiiccaa  ddii  sscchheeddee  ccoonntteenneennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  lliittoorraallee  ssootttteessoo,,  aaggllii    

iinntteerrvveennttii  rreeaalliizzzzaattii  ee  ddaattii  ssuuii  ppoorrttii  ((qquuaallii  ccllaassssee  ccaatteeggoorriiaa,,  nnuummeerroo  ddeeii  ppoossttii  bbaarrccaa,,  eettcc..))..    

IInnoollttrree  ddaallllaa  oorrttooffoottoo  ddeell  22000055  èè  ssttaattaa  ddiiggiittaalliizzzzaattee  llaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa..    

UUnniittaammeennttee  aaii  ddaattii  iinnnnaannzzii  iinnddiiccaattii,,  ssoonnoo  ssttaattii  aannaalliizzzzaattii  aallttrrii  tteemmaattiissmmii  ppeerr  llaa  ccoommpprreennssiioonnee    ddeell  

ssiisstteemmaa  tteerrrriittoorriiaallee  iinn  eessaammee,,  pprrooddoottttii  ddaa  aallttrrii  EEnnttii  oo  pprrooddoottttii  ddaall  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IInnggeeggnneerriiaa    ddeellllee  

AAccqquuee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  aallttrrii  ssttuuddii::    

  DDaattii  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  eeffffeettttuuaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PPOORR  PPuugglliiaa((22000000--22000066))  ((llaavvoorroo  aaffffiiddaattoo  ddaallllaa  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  aallll’’AATTII  ccoossttiittuuiittaa  ddaall  PPoolliitteeccnniiccoo  ddii  BBaarrii  --  LLaabboorraattoorriioo  ddii  RRiicceerrccaa  ee  

SSppeerriimmeennttaazziioonnee  ppeerr  llaa  DDiiffeessaa  ddeellllee  CCoossttee  ((LL..II..CC..)),,  ddaallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  BBaarrii  --  

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  GGeeoollooggiiaa  ee  GGeeooffiissiiccaa  ((DD..GG..GG..))  ee  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ddii  RRiicceerrccaa  ddeellllee  AAccqquuee  ((IIRRSSAA))  ddeell  

CC..NN..RR..))    

  EEvvoolluuzziioonnee  ssttoorriiccaa  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  ccoossttaa;;    

  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000066;;    

  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000077;;    

  DDaattii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallll’’AAPPAATT::    

  DDiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  rreellaattiivvaa  aall  22000000;;    

  DDaattii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  ddii  BBaacciinnoo  ddeellllaa  PPuugglliiaa::    

  PP..AA..II..;;    

  RReettiiccoolloo  iiddrrooggrraaffiiccoo..    

  DDaattii  ddeell  SSIIDD,,  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeeii  TTrraassppoorrttii  ee  ddeellllaa  

NNaavviiggaazziioonnee::    

--  LLiinneeaa  ddii  ccoossttaa  ((  LLiinneeaa  aa  qquuoottaa  ““00””))  rreellaattiivvaa  aall  11999922  rreessttiittuuiittaa  ddaallllaa  RRiilltteerr,,    

--  DDiivviiddeennttee  ddeemmaanniiaallee;;    

--  CCoonncceessssiioonnii  ssuullll’’aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  ppeerr  ttuuttttii  ii  ccoommuunnii  ddeellllaa  ccoossttaa  ppuugglliieessee..    

RReellaattiivvaammeennttee  aa  qquueessttee  uullttiimmee,,  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  llaa  pprreessssiioonnee  cchhee  llee  aattttiivviittàà  aannttrrooppiicchhee  eesseerrcciittaannoo  

ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa,,  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseerriittii  nneell  GGIISS  dduuee  iinnddiiccaattoorrii,,  aannaalliizzzzaattii  iinn  ddeettttaagglliioo  iinn  aappppoossiittaa  

rreellaazziioonnee::    

  II11  ==  AAcc//AAdd,,  rraappppoorrttoo  ttrraa  ll’’aarreeaa  ccoonncceessssaa  ee  qquueellllaa  ddeemmaanniiaallee;;    

  II22  ==  NNcc//LL,,  rraappppoorrttoo  ttrraa  iill  nnuummeerroo  ddii  ccoonncceessssiioonnii  ee  lluunngghheezzzzaa  ddeell  lliittoorraallee  ccoommuunnaallee..    

IIll  GGIISS  ccoonnttiieennee  iinnoollttrree  aallttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee,,  iinn  ppaarrttee  iinn  ffoorrmmaa  aallffaannuummeerriiccaa  eedd  iinn  ppaarrttee  iinn  
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ffoorrmmaa  ggrraaffiiccaa..  IInn  ggeenneerraallee,,  ii  ddaattii  ssoonnoo  ssoovvrraappppoonniibbiillii  aallllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  bbaassee,,  ooffffrreennddoo  iinn  ttaall  mmooddoo  

uunn  vveerrssaattiillee  ssttrruummeennttoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  sstteessssii..    

IInn  ttaallee  sseezziioonnee  ssoonnoo  pprreesseennttii  aallll’’aattttuuaalliittàà::    

  DDaattii  aanneemmoommeettrriiccii,,  sseerriiee  ssttoorriicchhee  ddeeii  ddaattii  ddii  vveennttoo  ttrriioorraarrii  aaccqquuiissiittii  nneellllee  ssttaazziioonnii  ddii  TTeerrmmoollii,,  

VViieessttee,,  BBaarrii,,  BBrriinnddiissii,,  OOttrraannttoo,,  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa,,  TTaarraannttoo  ee  GGiinnoossaa;;    

  DDaattii  oonnddaammeettrriiccii,,  sseerriiee  ssttoorriiccaa  ddeeii  ddaattii  rreeggiissttrraattii  ddaallllaa  bbooaa  ddii  MMoonnooppoollii..    

QQuueessttii  ddaattii  ssoonnoo  ssttaattii  ooggggeettttoo  ddii  eellaabboorraazziioonnii,,  vveeddaassii  rreellaazziioonnee  ddii  ddeettttaagglliioo””,,  ee  aa  lloorroo  vvoollttaa  ssoonnoo  

ddiissppoonniibbiillii  nneell  GGIISS..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree::    

  EEllaabboorraazziioonnee  ddaattii  aanneemmoommeettrriiccii,,  ddiiaaggrraammmmii  ppoollaarrii  aannnnuuaallii  ee  ssttaaggiioonnaallii;;    

  EEllaabboorraazziioonnee  ddaattii  oonnddaammeettrriiccii,,  ddiiaaggrraammmmii  ppoollaarrii  aannnnuuaallii  ee  ssttaaggiioonnaallii,,    

  CClliimmaa  mmeetteeoommaarriinnoo,,  ddiiaaggrraammmmii  ppoollaarrii  aannnnuuaallii  ee  ssttaaggiioonnaallii,,  eellaabboorraazziioonnee  eevveennttii  eessttrreemmii  ppeerr  

ii  ppaarraaggggii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aaii  lliimmiittii  ddeellllee  sseettttee  UUnniittàà  FFiissiiooggrraaffiicchhee  pprriinncciippaallii  ee  aallllaa  zzoonnaa  cceennttrraallee  

ddeell  ttrraattttoo  ddii  ccoossttaa  ssootttteessoo  ddaa  ooggnnuunnaa  ddii  qquueessttee::  FFooccee  ddeell  SSaacccciioonnee,,  TToorrrree  MMiilleettoo,,  VViieessttee,,  

MMaannffrreeddoonniiaa,,  FFooccee  ddeellll’’OOffaannttoo,,  BBaarrlleettttaa,,  BBaarrii,,  MMoonnooppoollii,,  BBrriinnddiissii,,  SSaann  CCaattaallddoo,,  OOttrraannttoo,,  

SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa,,  GGaalllliippoollii,,  PPoorrttoo  CCeessaarreeoo,,  PPuullssaannoo,,  TTaarraannttoo,,  MMaarriinnaa  ddii  GGiinnoossaa..    

AAll  ffiinnee  ddii  vvaalluuttaarree  lloo  ssttaattoo  ddeellllaa  ccoossttaa  ppuugglliieessee,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccaa  aatttteennzziioonnee  aallllee  mmooddiiffiicchhee  ee  tteennddeennzzee    

eevvoolluuttiivvee,,  ddaaii  mmoolltteepplliiccii  ddaattii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  aammbbiieennttaallii  eelleennccaattii  ssii  ssoonnoo  eessttrraappoollaattee  uulltteerriioorrii  

iinnffoorrmmaazziioonnii..  LLee  vvaarriiaazziioonnii  lliinneeaarrii  ee  aarreeaallii  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ssoonnoo  ssttaattee  ssttiimmaattee  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ee  ll’’aannaalliissii  ssppaazziiaallee  ddeellllee  lliinneeee  ddii  bbaattttiiggiiaa  ee  rreellaattiivvii  bbuuffffeerr,,  rriiffeerriittii  aaii  ddiivveerrssii  aannnnii,,  

iinnddiivviidduuaannddoo,,  ccoossìì  ii  ttrraattttii  iinn  pprrooggrreessssiioonnee  ee  qquueellllii  iinn  eerroossiioonnee..  IInn  ttaall  mmooddoo  ssii  ssoonnoo  pprrooddoottttii  ii  tteemmaattiissmmii  

rreellaattiivvii  aallllaa  tteennddeennzzaa  eevvoolluuttiivvaa  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa::    

  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  11999922((SSIIDD))--

22000055((LLIICC))  ccoonn  bbuuffffeerr  ddii  1100  mm;;    

  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  11999922((SSIIDD))--

22000055((LLIICC))  ccoonn  bbuuffffeerr  ddii  3300  mm;;    

  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  11999922((SSIIDD))--

22000000((AAPPAATT))  ccoonn  bbuuffffeerr  ddii  3300  mm;;    

  EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  rriivvaa  22000000((AAPPAATT))--

22000055((LLIICC))  ccoonn  bbuuffffeerr  ddii  3300  mm..    

  SSii  èè  iinnddiivviidduuaattaa  llaa  ccrriittiicciittàà  aallll’’eerroossiioonnee  ddeellllaa  ccoossttaa  ssaabbbbiioossaa..    

TTuuttttii  ii  ddaattaabbaassee  ssuu  mmeennzziioonnaattii  ssoonnoo  ggiiàà  ssttaattii  iimmpplleemmeennttaattii  nneell  GGIISS..  EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  aannaalliissii  ffuuttuurree  

ppoottrraannnnoo  ccoonnttrriibbuuiirree  aadd  aaggggiioorrnnaarree  eedd  aarrrriicccchhiirree  iill  qquuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo..  IIll  rriissuullttaattoo  ddii  ttaallii  ooppeerraazziioonnii  
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ccoossttiittuuiirràà  uunnaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  iiddoonneeaa  aa  vvaalluuttaarree  ll’’eessiittoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  

rreeaalliizzzzaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii  eedd  aa  ssuuggggeerriirree  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  eedd  eevveennttuuaallii  ccoorrrreettttiivvii  aaggllii  ssttrruummeennttii  

pprrooggrraammmmaattoorrii..    

IInnoollttrree,,  iill  GGIISS,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ggeessttiittoo,,  ssaarràà  uunn  ffoonnddaammeennttaallee  aauussiilliioo  ppeerr  ii  CCoommuunnii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  

pprreeddiissppoorrrree  ii  PP..CC..CC..  

NNeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  CCoossttee  èè  ssttaattoo  nneecceessssaarriioo  aannaalliizzzzaarree  uussii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  

cchhee  hhaannnnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  mmooddiiffiiccaarree  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  ssiisstteemmaa  nnaattuurraallee  ee  ssiisstteemmaa  

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

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

ccoonnttoo  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  iinn  ccuuii  aannddaavvaannoo  aadd  iinnsseerriirrssii..    

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

ssttrruuttttuurree  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  iill  ggrraaddoo  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  iill  ggrraaddoo  ddii  aannttrrooppiizzzzaazziioonnee,,  ii  rriisscchhii  

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

UUnn  uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoossttiieerraa  èè  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  

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

nnaattuurraalliissttiiccoo  ddii  ccuuii  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee..    

PPeerr  ffaarr  qquueessttoo  nneell  SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  GGeeooggrraaffiiccoo  èè  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  uunn  qquuaaddrroo  ccoonnoosscciittiivvoo  ccoommpplleettoo  

ssiiaa  ddeeggllii  aassppeettttii  nnaattuurraalliissttiiccii  cchhee  ddii  qquueellllii  aannttrrooppiiccii..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattaa  ssttuuddiiaattaa::    

--  llaa  ggeeoolliittoollooggiiaa;;    

--  llaa  iiddrrooggrraaffiiaa  ssuuppeerrffiicciiaallee  ee  nnoonn  ee  ggllii  ssppeecccchhii  dd’’aaccqquuaa;;    

--  llaa  mmoorrffoollooggiiaa  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllee  ccuurrvvee  ddii  lliivveelllloo  aa  55  mm;;    

--  ii  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SS..II..CC..))  aa  tteerrrraa  ee  aa  mmaarree;;    

--  llee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZ..PP..SS..));;    

--  llee  AArreeee  PPrrootteettttee;;    

--  ggllii  aammbbiittii  eesstteessii  ee  ggllii  aammbbiittii  ddiissttiinnttii  ddeell  PPiiaannoo  UUrrbbaanniissttiiccoo  TTeerrrriittoorriiaallee  TTeemmaattiiccoo  ((PP..UU..TT..TT..));;    

--  llee  ssttrruuttttuurree  ee  llee  ccoommppoonneennttii  ddeell  PPiiaannoo  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  TTeerrrriittoorriiaallee  RReeggiioonnaallee  ((PP..PP..TT..RR..));;  

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

ppeerriiccoolloossiittàà;;    

--  ll’’uussoo  ddeell  ssuuoolloo  aall  11997755,,  11999900,,  11999999  ((ffoonnttee  CCoorriinnee  LLaanndd  CCoovveerr))  rraaggggrruuppppaattoo  sseeccoonnddoo  44  ggrraannddii  

ccaatteeggoorriiee  ((tteerrrriittoorrii  aarrttiiffiicciiaallii,,  tteerrrriittoorrii  bboossccaattii  oo  sseemmiinnaattuurraallii,,  tteerrrriittoorrii  aaggrriiccoollii  ee  zzoonnee  uummiiddee))  aall  

ffiinnee  ddii  ccoogglliieerrnnee  llee  vvaarriiaazziioonnii  nneell  tteemmppoo;;    
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--  iill  ssiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  ssttoorriiccoo  iinnddiiccaannddoo  llaa  ttiippoollooggiiaa  ((mmaasssseerriiaa,,  ccaassiinnoo,,  vviillllaa,,  ttrruulllloo,,  ttoorrrree,,  ccaassaa,,  

cchhiieessaa//ssaannttuuaarriioo,,  ppoonnttee,,  ccaassaallee,,  ttaappppeettoo,,  ccaasstteelllloo,,  oossppeeddaallee,,  ssttaazziioonnee,,  ppiisscciinnaa,,  sseerrbbaattooiioo,,  

aallttrroo))  ee  ii  ttooppoonniimmii..  PPeerr  aallccuunnii  eelleemmeennttii  ddii  ttaallee  ssiisstteemmaa  èè  ssttaattaa  iinnddiivviidduuaattaa  ll’’eeppooccaa  ddii  

ccoossttrruuzziioonnee  ee  ll’’uussoo;;    

--  llee  aannaalliissii  aaggggrreeggaattee  ssuuii  ddaattii  IISSTTAATT  ddeeii  cceennssiimmeennttii  ddeellllaa  iinndduussttrriiaa  ee  ddeellll’’aaggrriiccoollttuurraa  aall  11998811,,  11999911  

ee  22000011..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattaa  ccaallccoollaattaa  ppeerr  ooggnnii  ccoommuunnee  ccoossttiieerroo  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  

llooccaallii  nneeggllii  aallbbeerrgghhii//rriissttoorraannttii,,  nneellllaa  ppeessccaa  ee  nneell  ccoommmmeerrcciioo  ((aattttiivviittàà  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  lleeggaattee  

aallll’’uussoo  ddeellllaa  ccoossttaa));;    

--  llee  aannaalliissii  ddiissaaggggrreeggaattee  ppeerr  sseezziioonnee  ddii  cceennssiimmeennttoo  rriiffeerriittee  aall  CCeennssiimmeennttoo  PPooppoollaazziioonnee  ee  

AAbbiittaazziioonnii  ddeell  22000011..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  sseezziioonnii  ddii  cceennssiimmeennttoo  ssoonnoo  ssttaattee  rriippeerriimmeettrraattee  ssuullllaa  bbaassee  

ddeellllaa  ffoottoo--iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddaallllaa  oorrttooffoottoo  ccaarrttaa  aall  22000055  ddeellllaa  PPuugglliiaa..  AA  

qquueessttee  nnuuoovvee  aarreeee  ssoonnoo  ssttaattii  aassssoocciiaattii  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattii  ppeerr  vvaalluuttaarree  llaa  pprreessssiioonnee  

aannttrrooppiiccaa  ssuullllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquuaalliiffiiccaarree  ll’’iinnsseeddiiaammeennttoo..  QQuueesstt’’uullttiimmoo  èè  

ssttaattoo  qquuiinnddii  ccllaassssiiffiiccaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aabbiittaannttii  ppeerr  eettttaarroo,,  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  ppeerr  eettttaarroo,,  ddeellllaa  

ddiimmeennssiioonnee  mmeeddiiaa  ddeeggllii  aallllooggggii,,  ddeellllaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  ooccccuuppaattee  ddaa  ppeerrssoonnee  

rreessiiddeennttii  ((cchhee  ddàà  uunnaa  iinnddiiccaazziioonnee  ssuullllee  sseeccoonnddee  ccaassee)),,  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  ooccccuuppaattee  iinn  pprroopprriieettàà  

ee  iinn  aaffffiittttoo,,  ddeellll’’eeppooccaa  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ((rraaggggrruuppppaattaa  iinn  eeddiiffiiccii  ccoossttrruuiittii  pprriimmaa  ddeell  

11991199,,  eeddiiffiiccii  ccoossttrruuiittii  ttrraa  iill  11991199  ee  iill  11994455,,  eeddiiffiiccii  ccoossttrruuiittii  ttrraa  iill  11994455  ee  iill  11996600,,  eeddiiffiiccii  ccoossttrruuiittii  ttrraa  iill  

11996600  ee  iill  11998800  ee  eeddiiffiiccii  ccoossttrruuiittii  ddooppoo  iill  11998800)),,  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellll’’eeddiiffiiccaattoo  ((cceennttrrii,,  nnuucclleeii,,  zzoonnee  

pprroodduuttttiivvee  ee  ccaassee  ssppaarrssee))..    

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

llee  mmoolltteepplliiccii  aattttrreezzzzaattuurree  ttuurriissttiicchhee  ee  rriiccrreeaattiivvee..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ooggnnii  ccoommuunnee  ccoossttiieerroo  ssoonnoo  ssttaattii  

iinnddiivviidduuaattii  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii,,  llee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ccoonn  rreellaattiivvaa  ccaappaacciittàà  ttuurriissttiiccaa..    


