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CCaappiittoolloo  11  --  IInnttrroodduuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ddii  oorriieennttaammeennttoo  

 

PPrreemmeessssaa  

  

IIll  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ccoossttiittuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  

AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  ((ddii  sseegguuiittoo  PP..CC..CC..))  ddeell  CCoommuunnee  ddii  

TToorrrriicceellllaa..  

LLaa  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  èè  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  sscceellttee  ddii  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee;;  ssuuaa  ffiinnaalliittàà  èè  qquueellllaa  ddii  ppeerrsseegguuiirree  oobbiieettttiivvii  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa,,  

ttuutteellaa  ee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee  uummaannaa  ee  ddii  

uuttiilliizzzzaazziioonnee  aaccccoorrttaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeellllee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii,,  oobbiieettttiivvii  qquueessttii  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  mmeeddiiaannttee  

ddeecciissiioonnii  eedd  aazziioonnii  iissppiirraattee  aall  pprriinncciippiioo  ddii  pprreeccaauuzziioonnee,,  iinn  uunnaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  ssvviilluuppppoo  dduurreevvoollee  ee  

ssoosstteenniibbiillee..  

IIll  PPiiaannoo  CCoossttee,,  ccoommee  ttuuttttii  ii  ppiiaannii  eellaabboorraattii  ppeerr  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  oo  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeeii  

ssuuoollii,,  ee  cchhee  ddeeffiinniissccoonnoo  iill  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ll’’aapppprroovvaazziioonnee,,  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ll’’aarreeaa  ddii  

llooccaalliizzzzaazziioonnee  oo  ccoommuunnqquuee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  eelleennccaattii  nneeggllii  aalllleeggaattii  IIII,,  IIIIII  ee  IIVV  ddeell  DD..  

LLggss..  115522//22000066  ee  ss..mm..ii..,,  ddeevvee  eesssseerree  ssoottttooppoossttoo  aall  pprroocceessssoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  

sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  22000011//4422//CCEE  ee  ddeell  DD..  LLggss..  115522//22000066  ee  ss..mm..ii..,,  ccoossìì  ccoommee  

rreecceeppiittoo  ddaallllaa  DD..GG..RR..  ddeell  44//88//22000088,,  nn..  553355  ee  ss..mm..ii..  

  

TTuuttttaavviiaa,,  ll’’AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  VVAASS,,  nneell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  aallllaa  VVAASS  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  

CCoossttee  ((PPRRCC)),,  oosssseerrvvaa  cchhee  ii  PPiiaannii  ccoommuunnaallii  ddeellllee  ccoossttee  aattttuuaattiivvii  ddeell  PPRRCC  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssoottttooppoossttii  

aa  vveerriiffiiccaa  ddii  aassssooggggeettttaabbiilliittàà  aa  VVAASS..    

  

IIll  PPiiaannoo  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  nnoonn  iinntteerreessssaa  ppeerr  ll''iinntteerraa  aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  

aarreeee  iiddeennttiiffiiccaattee  ccoommee  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SSIICC))  oo  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZPPSS))  

aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  eeuurrooppeeaa,,  ppeerrttaannttoo  nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aa  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  IInncciiddeennzzaa  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  55  ddeell  DDPPRR  nn..  335577//11999977  ee  ddeellll’’aarrtt..  66  ddeell  DDPPRR  nn..  112200//22000033..  

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

RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  1188//22001133,,  iill  PPiiaannoo  CCoossttee  ((PP..CC..CC..))  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ssaarràà  

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

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

lleeggggee  rreeggiioonnaallee  VVAASS  4444//22001122  cciittaattaa..  

  

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

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

AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa..  

IIll  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ccoossttiittuuiissccee  ddooccuummeennttoo  ddii  iimmppoossttaazziioonnee  ddeellllee  ssuucccceessssiivvee  ffaassii  

ddeellllaa  eevveennttuuaallee  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa,,  ee  llaa  bbaassee  ppeerr  aavvvviiaarree  llee  aattttiivviittàà  ddii  

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

ccoommppeetteennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ((SSCCMMAA)),,  ““aall  ffiinnee  ddii  ddeeffiinniirree  llaa  ppoorrttaattaa  ee  iill  lliivveelllloo  ddii  ddeettttaagglliioo  

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

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

iinnfflluueennzzaa  ddeell  ppiiaannoo  ee  uunn  qquuaaddrroo  ssiinntteettiiccoo  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

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

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

ee  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo;;  
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cc))  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  ddeeii  pprriinncciippaallii  ffaattttoorrii  aammbbiieennttaallii  nneell  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  

iinntteerreessssaattoo;;  

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

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

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

ccoonnssuullttaarree..  

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

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

ffaannnnoo  rriiffeerriimmeennttoo..  

  

CCoonntteennuuttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  99  ddeellllaa  LL..RR..  4444//22001122  CCoonntteennuuttii  ddeell  RRAAPPPPOORRTTOO  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  rriiffeerriimmeennttoo  

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

ee  iinntteerrvveennttii  ddeell  PPiiaannoo  

OObbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  

CCoossttee  ((PP..CC..CC..))  
CCaapp..  66  

CCoommmmaa  aa))::  aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  iinnfflluueennzzaa  

ddeell  PPiiaannoo  

IIll  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  ee  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  
CCaapp..  55  

CCoommmmaa  aa))::  qquuaaddrroo  ssiinntteettiiccoo  ddeellllaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  tteerrrriittoorriiaallee  ee  

ssoocciioo‐‐eeccoonnoommiiccaa  vviiggeennttee  

RReeaallttàà  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccaa  ddeellll''aammbbiittoo  

ddii  ssttuuddiioo  ddeell  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  

CCoossttee  ((PP..CC..CC..))  

CCaapp..  44  

CCoommmmaa  bb))::  IInntteeggrraazziioonnee  ddeellllaa  VVAASS  ccoonn  lloo  

sscchheemmaa  llooggiiccoo‐‐pprroocceedduurraallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ee  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  ee  

mmeettooddoollooggiiccaa  pprroocceedduurraallee  ddeellllaa  VVAASS  

aapppplliiccaattaa  aall  ppiiaannoo  ddeellllee  ccoossttee  

CCaapp..  22  

CCoommmmaa  cc))::  ddeessccrriizziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  ffaattttoorrii  

aammbbiieennttaallii  

IIll  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  ee  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo    
CCaapp..  55  

CCoommmmaa  dd))::  iimmppoossttaazziioonnee  mmeettooddoollooggiiaa  ddii  

VVaalluuttaazziioonnee  

MMeettooddoollooggiiaa  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  llaa  

rreeddaazziioonnee  ddeellllaa  VVAASS  
CCaapp..  22..11  

CCoommmmaa  ee))::  pprreelliimmiinnaarree  iinnddiivviidduuaazziioonnee  

iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  

IIll  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  ee  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  
CCaapp..  55  

CCoommmmaa  ff))::  eelleennccoo  ddeeii  ssooggggeettttii  

ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ee  ddeeggllii  

eennttii  tteerrrriittoorriiaallii  iinntteerreessssaattii  

II  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  CCaapp..  22..22  

CCoommmmaa  ff))::  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  ddii  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  
IItteerr  mmeettooddoollooggiiccoo  aaddoottttaattoo  CCaapp..  33  
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RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii    

  

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

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

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

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

uummaannaa..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ppoossssoonnoo  aavveerree  eeffffeettttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll''aammbbiieennttee..  

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

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

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

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

aammbbiieennttaallee  ssttrraatteeggiiccaa””;;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ddeell  DD  ..llggss  115522//22000066,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..  LLggss..  44//22000088””..  

LLaa  lleeggggee  iinnttrroodduuccee  aallccuunnee  nnoovviittàà  eedd  aallccuunnee  ssppeecciiffiicciittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  aattttuuaallmmeennttee  iinn  vviiggoorree..  SSii  

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

ddeell  pprreesseennttee  RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree::  

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

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

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

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

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

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

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

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

ccoonncceerrnneennttee  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii””..  
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IIll  CCaappoo  IIII  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  èè  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  ddeeddiiccaattoo  aadd  eesspplliicciittaarree  llee  pprroocceedduurree  ddii  VVAASS  ddeeii  

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

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

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

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

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

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

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

aaggoossttoo  22000077..  II  rriiffeerriimmeennttii  ssoonnoo  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  rriiffeerriittii  eesssseennzziiaallmmeennttee  aallllaa  VVAASS  ddeeii  PPUUGG..      
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CCaappiittoolloo  22  ––  DDeessccrriizziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  VV..AA..SS..    ee  mmeettooddoollooggiiaa  pprroocceedduurraallee  ddeellllaa  VV..AA..SS..  

aapppplliiccaattaa  aall  ppiiaannoo  ddeellllee  ccoossttee  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ((aarrtt..  1155  LLRR  4444//22001122))..  
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NNeelllloo  sscchheemmaa  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  iill  pprroocceessssoo  ddii  ““VVAASS””,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

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

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

PPrroocceedduurraa  ddii  ““VVAASS””  

((LLRR  4444//22001122))  

PPrroocceedduurraa    

““PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  

CCoossttee””  

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

11aa  FFAASSEE  

RRAAPPPPOORRTTOO  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  DDII  

OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddii  

oorriieennttaammeennttoo  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddii  

oorriieennttaammeennttoo  ((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  ––  GGiiuunnttaa  

CCoommuunnaallee))  

AAvvvviioo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS  ((AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee))  

AAvvvviioo  ddeellllaa  ffaassee  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  pprreelliimmiinnaarree  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee,,  AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  ee  

aallttrrii  ssooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  

aammbbiieennttaallee))  

9900  gggg..  ssaallvvoo  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  

22aa  FFAASSEE  

RRAAPPPPOORRTTOO  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  
  

AAddoozziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  --  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee))  

  
PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ee  

pprroosseegguuoo  ddeellllee  ffaassii  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ((AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee‐‐  6600  ggiioorrnnii))  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

((3300  ggiioorrnnii))  

  
OOsssseerrvvaazziioonnii  aall  RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  ((eennttrroo  6600  

ggiioorrnnii))  
OOsssseerrvvaazziioonnii  aall  PPiiaannoo  

((eennttrroo  3300  ggiioorrnnii))  

  
EEssaammee  ddeellllee  oosssseerrvvaazziioonnii,,  aaddeegguuaammeennttoo  ee  ccoonnttrrooddeedduuzziioonnii  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee  --  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii))  

  
IInnvviioo  ddeell  PPiiaannoo  aallll’’AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  

((AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  
  

33aa  FFAASSEE  

PPAARREERREE  

MMOOTTIIVVAATTOO  

  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  ee  ddeeggllii  

eessiittii  ddeellllee  ccoonnssuullttaazziioonnii  ((AAuuttoorriittàà  CCoommppeetteennttee  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAuuttoorriittàà  PPrroocceeddeennttee))  

  

EEsspprreessssiioonnee  ddeell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ((AAuuttoorriittàà  

CCoommppeetteennttee))  

eennttrroo  9900  ggiioorrnnii  
  

EEvveennttuuaallee  rreevviissiioonnee  ddeell  ppiiaannoo  aallllaa  lluuccee  ddeell  

ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ((AAuuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee  iinn  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll''AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee))  
  

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

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

nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee,,  aallll''oorrggaannoo  ccoommppeetteennttee  aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  

ppiiaannoo..  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  

    
IInnvviioo  ddeell  PPiiaannoo  aallllaa  GGiiuunnttaa  

RReeggiioonnaallee  

    

VVeerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  aall  

PPRRCC  ddeell  PPiiaannoo  

((GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  --  eennttrroo  

6600  ggiioorrnnii))  
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44aa  FFAASSEE  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

SSUULLLLAA  

DDEECCIISSIIOONNEE  

PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ssiinntteessii  
PPuubbbblliiccaazziioonnee  

ddeellll’’aavvvveennuuttaa  

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

AApppprroovvaazziioonnee  ddeeffiinniivvaa  ddeell  PPiiaannoo  ccoommpprreennssiivvoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  

((CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  

55aa  FFAASSEE  

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

MMoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  iimmppaattttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  

ssuullll''aammbbiieennttee  ddeerriivvaannttii  ddaallll''aattttuuaazziioonnee  ddeell  

ppiiaannoo  ee  vveerriiffiiccaa  ddeell  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  

oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  pprreeffiissssaattii  ((AAuuttoorriittàà  

PPrroocceeddeennttee  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  ddeellll’’AARRPPAA))  

EEffffiiccaacciiaa  ddeell  PPiiaannoo  

 

77..11  MMeettooddoollooggiiaa  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeellllaa  VV..AA..SS..  

 

IIll  PPiiaannoo  CCoossttee  èè  nnoorrmmaattoo  ddaallll’’aarrtt..  44  ddeellllaa  LL..RR..  1177//22000066  ““DDiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  ttuutteellaa  ee  ddeellll’’uussoo  ddeellllaa  

ccoossttaa””  ccoommee  lloo  ssttrruummeennttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ddii  lliivveelllloo  

ccoommuunnaallee..    

PPeerr  ggeessttiioonnee  ddeell  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  ss’’iinntteennddoonnoo  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  ee  ii  ccoommppiittii  iinnddiivviidduuaattii  

ddaallll’’aarrttiiccoolloo  110055,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  ll)),,  ddeell  DD..  LLggss..  111122//11999988  ((CCoonnffeerriimmeennttoo  ddii  ffuunnzziioonnii  ee  ccoommppiittii  

aammmmiinniissttrraattiivvii  ddeelllloo  SSttaattoo  aallllee  RReeggiioonnii  ee  aaggllii  eennttii  llooccaallii,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  ccaappoo  II  ddeellllaa  LL..  5599//11999977)),,  

iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  111177  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee,,  ccoossìì  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallllaa  LLeeggggee  

CCoossttiittuuzziioonnaallee  33//22000011  ((MMooddiiffiicchhee  aall  ttiittoolloo  VV  ddeellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee));;  rreessttaannoo  

eesscclluussee  ddaallllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoommuunnaallee  ssoollttaannttoo  llee  aarreeee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  55  ddeellll’’aarrtt..  11  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  

1177//22000066  ""DDiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  ttuutteellaa  ee  ddeellll’’uussoo  ddeellllaa  CCoossttaa""..    

IIll  PP..CC..CC..  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  

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

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

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

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

LLaa  VVAASS  èè  uunnaa  pprroocceedduurraa  cchhee  aaccccoommppaaggnneerràà  ll’’iinntteerroo  pprroocceessssoo  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  eedd  

èè  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  ggaarraannttiirree  uunn  eelleevvaattoo  lliivveelllloo  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  aa  ccoonnttrriibbuuiirree  

aallll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  aammbbiieennttaallii  aallll’’aattttoo  ddii  eellaabboorraazziioonnee,,  aaddoozziioonnee  ee  aapppprroovvaazziioonnee  
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ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  aassssiiccuurraannddoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  ssiiaa  ccooeerreennttee  ee  ccoonnttrriibbuuiissccaa  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssvviilluuppppoo  

ssoosstteenniibbiillee..  

  

IIll  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  rraapppprreesseennttaa  iill  ddooccuummeennttoo  ddii  PPiiaannoo,,  rreeddaattttoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  pprreevviissiioonnii  

ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  1133  ee  aallll’’AAlllleeggaattoo  VVII  ddeell  DD..  LLggss..  115522//22000066  ee  ss..mm..ii..,,  iinn  ccuuii  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii,,  ddeessccrriittttii  

ee  vvaalluuttaattii  ggllii  iimmppaattttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  cchhee  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  pprrooppoossttoo  ppoottrreebbbbee  aavveerree  

ssuullll’’aammbbiieennttee  ee  ssuull  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee,,  nnoonncchhéé  llee  rraaggiioonneevvoollii  aalltteerrnnaattiivvee  cchhee  ppoossssoonnoo  aaddoottttaarrssii  

iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ddeellll’’aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee..  

IIll  pprroocceessssoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  èè  ssttaattoo  ccoonnddoottttoo  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  

ffoorrmmaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo..  LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  aaddooppeerraattaa  ppeerr  llaa  ssuuaa  sstteessuurraa  èè,,  ccoommee  

pprreevviissttoo  ddaallllaa  LLeeggggee,,  llaa  mmiigglliioorree  ““tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeell  lliivveelllloo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ddeeii  mmeettooddii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  aattttuuaallii,,  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ee  ddeell  lliivveelllloo  ddii  ddeettttaagglliioo  ddeell  ppiiaannoo  oo  ddeell  pprrooggrraammmmaa””..  

LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrnniittee  iinn  eessssoo  ((aaii  sseennssii  ddeell  DD..  LLggss..  115522//22000066  ee  ss..mm..ii..))  ssoonnoo::  

  IIlllluussttrraazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii,,  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  ddeell  ppiiaannoo  oo  pprrooggrraammmmaa  ee  ddeell  rraappppoorrttoo  

ccoonn  aallttrrii  ppeerrttiinneennttii  ppiiaannii  oo  pprrooggrraammmmii;;  

  AAssppeettttii  ppeerrttiinneennttii  ddeelllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ssuuaa  eevvoolluuzziioonnee  pprroobbaabbiillee  sseennzzaa  

ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  oo  ddeell  pprrooggrraammmmaa;;    

  CCaarraatttteerriissttiicchhee  aammbbiieennttaallii  ddeellllee  aarreeee  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  iinntteerreessssaattee;;  

  QQuuaallssiiaassii  pprroobblleemmaa  aammbbiieennttaallee  eessiisstteennttee,,  ppeerrttiinneennttee  aall  ppiiaannoo  oo  pprrooggrraammmmaa,,  iivvii  ccoommpprreessii  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllii  rreellaattiivvii  aadd  aarreeee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  rriilleevvaannzzaa  aammbbiieennttaallee,,  qquuaallii  llee  zzoonnee  ddeessiiggnnaattee  

aaii  sseennssii  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  7799//440099//CCEEEE  ee  9922//4433//CCEEEE;;  

  OObbiieettttiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  aammbbiieennttaallee  ssttaabbiilliittii  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  ccoommuunniittaarriioo  oo  ddeeggllii  SSttaattii  

mmeemmbbrrii,,  ppeerrttiinneennttii  aall  ppiiaannoo  oo  aall  pprrooggrraammmmaa,,  ee  iill  mmooddoo  iinn  ccuuii,,  dduurraannttee  llaa  ssuuaa  pprreeppaarraazziioonnee,,  ssii  

èè  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddii  ddeettttii  oobbiieettttiivvii  ee  ddii  ooggnnii  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aammbbiieennttaallee;;  

  PPoossssiibbiillii  eeffffeettttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll’’aammbbiieennttee,,  ccoommpprreessii  aassppeettttii  qquuaallii  llaa  bbiiooddiivveerrssiittàà,,  llaa  

ppooppoollaazziioonnee,,  llaa  ssaalluuttee  uummaannaa,,  llaa  fflloorraa  ee  llaa  ffaauunnaa,,  iill  ssuuoolloo,,  ll’’aaccqquuaa,,  ll’’aarriiaa,,  ii  ffaattttoorrii  cclliimmaattiiccii,,  ii  

bbeennii  mmaatteerriiaallii,,  iill  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee,,  aanncchhee  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ee  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  iill  ppaaeessaaggggiioo  ee  

ll’’iinntteerrrreellaazziioonnee  ttrraa  ii  ssuuddddeettttii  ffaattttoorrii;;  

  MMiissuurree  pprreevviissttee  ppeerr  iimmppeeddiirree,,  rriidduurrrree  ee  ccoommppeennssaarree  nneell  mmooddoo  ppiiùù  ccoommpplleettoo  ppoossssiibbiillee  ggllii  

eevveennttuuaallii  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssuullll’’aammbbiieennttee  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  oo  ddeell  

pprrooggrraammmmaa;;  

  SSiinntteessii  ddeellllee  rraaggiioonnii  ddeellllaa  sscceellttaa  ddeellllee  aalltteerrnnaattiivvee  iinnddiivviidduuaattee  ee  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  ddii  ccoommee  èè  

ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  llee  eevveennttuuaallii  ddiiffffiiccoollttàà  iinnccoonnttrraattee  ((aadd  eesseemmppiioo  

ccaarreennzzee  tteeccnniicchhee  oo  mmaannccaannzzaa  ddii  kknnooww--hhooww))  nneellllaa  rraaccccoollttaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee;;  

  DDeessccrriizziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  pprreevviissttee  iinn  mmeerriittoo  aall  mmoonniittoorraaggggiioo;;  

  SSiinntteessii  nnoonn  tteeccnniiccaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreecceeddeennttii..  

  

PPeerr  qquueell  cchhee  ccoonncceerrnnee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ssuullll’’aammbbiieennttee,,  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  mmeeddiiaannttee  

oovveerrmmaappppiinngg  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  tteerrrriittoorriiaallii  aammbbiieennttaallii  eessiisstteennttii,,  eedd  oovveerrllaayy  ddii  ccaarrttooggrraaffiiee  bbaassaattee  ssuu  

ccrriitteerrii  qquuaannttiittaattiivvii  ssppeecciiffiiccii..    
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PPeerr  llaa  sscceellttaa  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ssii  èè  uuttiilliizzzzaattoo  iill  mmooddeelllloo  DDPPSSIIRR  ((DDeetteerrmmiinnaannttii,,  

PPrreessssiioonnii,,  SSttaattoo,,  IImmppaattttii,,  RRiissppoossttee)),,  pprrooppoossttoo  ddaallll’’EEEEAA  nneell  11999955,,  cchhee  ttrroovvaa  oorriiggiinnee  ddaall  pprreecceeddeennttee  

mmooddeelllloo  PPSSRR,,  iiddeeaattoo  ddaallll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ppeerr  llaa  CCooooppeerraazziioonnee  ee  lloo  SSvviilluuppppoo  EEccoonnoommiiccoo  ((OOCCSSEE))..  

SSeeccoonnddoo  ttaallee  mmooddeelllloo,,  ggllii  ssvviilluuppppii  ddii  nnaattuurraa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssoocciiaallee  ((DDeetteerrmmiinnaannttii))  eesseerrcciittaannoo  

PPrreessssiioonnii,,  cchhee  pprroodduuccoonnoo  aalltteerraazziioonnii  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ee  qquuaannttiittàà  ((SSttaattoo))  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ddeellllee  rriissoorrssee    

nnaattuurraallii..  LL’’aalltteerraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  aammbbiieennttaallii  ddeetteerrmmiinnaa  ddeeggllii  IImmppaattttii  ssuullllaa  ssaalluuttee  uummaannaa,,  

ssuuggllii  eeccoossiisstteemmii  ee  ssuullll’’eeccoonnoommiiaa,,  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  RRiissppoossttee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà..  

  

LLee  aazziioonnii  ddii  rriissppoossttaa  ppoossssoonnoo  aavveerree  uunnaa  rriiccaadduuttaa  ddiirreettttaa  ssuu  qquuaallssiiaassii  eelleemmeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa::  

  SSuullllee  ddeetteerrmmiinnaannttii,,  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  ssttrruuttttuurraallii;;  

  SSuullllee  pprreessssiioonnii,,  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  pprreessccrriittttiivvii//tteeccnnoollooggiiccii;;  

  SSuulllloo  ssttaattoo,,  aattttrraavveerrssoo  aazziioonnii  ddii  bboonniiffiiccaa;;  

  SSuuggllii  iimmppaattttii,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoommppeennssaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ddeell  ddaannnnoo..  

  

IInn  sseennssoo  ppiiùù  ggeenneerraallee,,  ii  vvaarrii  eelleemmeennttii  ddeell  mmooddeelllloo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ii  nnooddii  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  cciirrccoollaarree  ddii  

ppoolliittiiccaa  aammbbiieennttaallee  cchhee  ccoommpprreennddee  llaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii,,  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeii  

pprroovvvveeddiimmeennttii  ppoolliittiiccii,,  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeii  

pprroovvvveeddiimmeennttii  aaddoottttaattii..  

    

  II  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS    

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vveerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ppiiaannoo..  

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

AAUUTTOORRIITTAA’’  CCOOMMPPEETTEENNTTEE    

SSTTRRUUTTTTUURRAA    

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  --  AArreeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  PPoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  llaa  ttuutteellaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  aammbbiieennttaallee  ee  ppeerr  

ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  ––  SSeerrvviizziioo  EEccoollooggiiaa  ––  

UUffffiicciioo  PPrrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  VVAASS    

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

BBaarrii    

TTEELLEEFFOONNOO    008800  554400  66881166    

FFAAXX    008800  554400  66885533//66886622    

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

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

  

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

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

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



 

 

  

14 

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

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

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

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

AAUUTTOORRIITTAA’’  PPRROOCCEEDDEENNTTEE    

SSTTRRUUTTTTUURRAA    CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa    

SSEEDDEE    VViiaa  TTeenneennttee  MMiinnnniittii  --  TToorrrriicceellllaa    

TTEELLEEFFOONNOO    009999  99557733000077  --  009999  99557733339922    

PPOOSSTTAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA    
sseeggrreetteerriiaattoorrrriicceellllaa@@lliibbeerroo..iitt    

uuffffiicciiootteeccnniiccoottoorrrriicceellllaa@@ppeecc..iitt    

SSIITTOO  WWEEBB    hhttttpp::////ccoommuunnee..ttoorrrriicceellllaa..ttaa..iitt    

  

IIll  DD..  LLggss..  115522//22000066  ssoottttoolliinneeaa  ll''aattttiivviittàà  ccoollllaabboorraattiivvee  cchhee  ddeevvoonnoo  iinntteerrccoorrrreerree  ffrraa  ll’’eennttee  

pprroocceeddeennttee  ((iill  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa))  ee  ll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  ppeerr  llaa  VVAASS  ((UUffffiicciioo  

pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoolliittiicchhee  eenneerrggeettiicchhee,,  VVIIAA  ee  VVAASS)),,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree,,  aa  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  llaa  

ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeell  ppaarreerree  mmoottiivvaattoo  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ppiiaannoo  ee,,  aall  pprriimmoo,,  llee  eevveennttuuaallii  mmooddiiffiicchhee  

pprriimmaa  ddeellllaa  ddeeffiinniittiivvaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo..  

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

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

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

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

pprrooggeettttii””..  

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

aammbbiieennttaallee  ccooiinnvvoollttee  nneellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVAASS::  

EELLEENNCCOO  DDEELLLLEE  AAUUTTOORRIITTAA’’  CCOOMMPPEETTEENNTTII  IINN  MMAATTEERRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

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

11    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  AAsssseettttoo  ddeell    

TTeerrrriittoorriioo    

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522  --    

BBaarrii    

008800//55440044330055    

008800//55440044330000    

sseettttoorree..tteerrrriittoorriioo@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

22    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  UUrrbbaanniissttiiccaa    

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522  --    

BBaarrii    

008800//55440066882288    

008800//55440066882244    

sseettttoorreeuurrbbaanniissttiiccaa@@rreeggiioonn

ee..ppuugglliiaa..iitt    

33    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  AAsssseettttoo    

ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

SSeerrvviizziioo  EEddiilliizziiaa    

RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  

––  OORRCCAA    

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522--    

BBaarrii    

008800//55440066889922    

008800//55440066881199    

uuffffiicciioo..oorrccaa@@ppeecc..rruuppaarr..ppuu

gglliiaa..iitt    

44    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  AAttttiivviittàà    

EEssttrraattttiivvee    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo  --

BBaarrii    

008800//55440066888855    

008800//55440044332255    

vv..jjaalloonnggoo@@rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..

iitt    

55    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  EEccoollooggiiaa    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo  --

BBaarrii    

008800//55440044339955    

008800//55440033996699    

sseettttoorreeaammbbiieennttee@@rreeggiioonnee

..ppuugglliiaa..iitt    

66    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  EEccoollooggiiaa    

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee    

RRiiffiiuuttii  ee  BBoonniiffiiccaa    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo  --

008800//55440044339955    

008800//55440033996699    

sseerrvv..rriiffiiuuttiieebboonniiffiiccaa@@ppeecc..rr

uuppaarr..ppuugglliiaa..iitt    
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BBaarrii    

77    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeettttoorree  LLaavvoorrii  

PPuubbbblliiccii    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo  --

BBaarrii    

008800//55440077778899    

008800//55440077779911    

sseettttoorreellllpppp@@rreeggiioonnee..ppuuggllii

aa..iitt    

88    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeettttoorree  LLaavvoorrii  

PPuubbbblliiccii    

UUffffiicciioo  SSttrruuttttuurraa    

tteeccnniiccaa  pprroovviinncciiaallee    

((GGeenniioo  CCiivviillee))  BBaarrii    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo    

BBaarrii    

008800//55440077771199    

008800//55440077771177    

ggeenniioocciivviillee..bbaa@@rreeggiioonnee..pp

uugglliiaa..iitt    

99    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee    

NNaattuurraallii    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee    

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

MMoodduuggnnoo  --

BBaarrii    

008800//55440077883377    

008800//55440077883388    

sseerrvviizziiooddiiffeessaassuuoolloo..rreeggiioonn

ee@@ppeecc..rruuppaarr..ppuugglliiaa..iitt    

1100    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  OOppeerree    

PPuubbbblliicchhee    

SSeerrvviizziioo  TTuutteellaa  ddeellllee    

AAccqquuee    

VViiaa  ddeellllee  

MMaaggnnoolliiee,,    

88  ZZ..II..,,  EEXX  

EENNAAIIPP  --    

MMoodduuggnnoo  --  

BBaarrii    

008800//55440077887755    

008800//55440066889966    

sseettttoorree..ttuutteellaaccqquuee@@rreeggiioo

nnee..ppuugglliiaa..iitt    

1111    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  AArrttiiggiiaannaattoo,,    

PPMMII  ee    

IInntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee    

CCoorrssoo  

SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993344    

008800//55440055996600    

SSeerrvviizziioo..iinntteerrnnaalliizzzzaazziioonnee@@

rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt    

1122    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  CCoommmmeerrcciioo    

CCoorrssoo  

SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993333    

008800//55440066993322    

sseettttoorreeccoommmmeerrcciioo@@rreeggiioo

nnee..ppuugglliiaa..iitt    

1133    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  SSvviilluuppppoo    

EEccoonnoommiiccoo    

SSeerrvviizziioo  IInndduussttrriiaa  eedd    

IInndduussttrriiaa  EEnneerrggeettiiccaa    

CCoorrssoo  

SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440066993344    

008800//55440055996600    

sseettttoorreeiinndduussttrriiaa@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

1144    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  FFoorreessttee    

VViiaa  

CCoorriigglliiaannoo,,  11    

eexx  CCIIAAPPII  ZZ..II..  --    

BBaarrii    

008800//55555599555533    

008800//55440055222244    

sseerrvviizziioo..ffoorreessttee@@rreeggiioonnee..pp

uugglliiaa..iitt    

1155    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  AAggrriiccoollttuurraa    

LLuunnggoommaarree    

NNaazzaarriioo  

SSaauurroo,,    

4455//4477--BBaarrii    

008800//55555599555533--

008800//55440055222244    

sseerrvviizziioo..aaggrriiccoollttuurraa@@rreeggiioo

nnee..ppuugglliiaa..  iitt    

1166    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  RRiissoorrssee    

AAggrrooaalliimmeennttaarrii    

SSeerrvviizziioo  CCaacccciiaa  ee  

PPeessccaa    

VViiaa  CCaadduuttii  ddii  

ttuuttttee    

llee  gguueerrrree,,  1133    

BBaarrii    

008800//55440033007766    

008800//55440033006622    

ccaacccciiaappeessccaa@@rreeggiioonnee..ppuu

gglliiaa..iitt    

1177    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    
UUffffiicciioo  PPaarrcchhii  ee  TTuutteellaa  

ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà    

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522  ––    

008800//55440044339922//    

55440066886600    

uuffffiicciiooppaarrcchhii..rreeggiioonnee@@ppee

cc..rruuppaarr..ppuugglliiaa..iitt    
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BBaarrii    008800//55440066885544    

SSeeggrreetteerriiaa    

TTeeccnniiccaa    

008800//55440044336633    

008800//55440066885544    

1188    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

AAsssseessssoorraattoo  TTrraassppoorrttii    

ee  VViiee  ddii    

CCoommuunniiccaazziioonnee    

SSeerrvviizziioo  MMoobbiilliittàà    

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522  ––    

BBaarrii    

008800//55440033663300    

008800//55440055660011    

sseerrvviizziioo..mmoobbiilliittaa@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

  

1199    

  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  TTrraassppoorrttii  

SSeerrvviizziioo  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  

ggeessttiioonnee  ddeell  ttrraassppoorrttoo  

llooccaallee    

  

VViiaa  GGeennttiillee,,  

5522  ––    

BBaarrii    

  

008800//5544005566223300

8800//55440055662299    

  

sseerrvviizziioo..ttrraassppoorrttii@@rreeggiioonnee..

ppuugglliiaa..iitt    

2200    RReeggiioonnee  PPuugglliiaa    

  

AAsssseessssoorraattoo  TTuurriissmmoo  ee    

IInndduussttrriiaa  AAllbbeerrgghhiieerraa    

SSeettttoorree  TTuurriissmmoo  ee    

  

IInndduussttrriiaa  AAllbbeerrgghhiieerraa    

CCoorrssoo  

SSoonnnniinnoo,,  117777  

BBaarrii    

008800//55440044776655    

008800//55440044772211    

sseettttoorree..ttuurriissmmoo@@rreeggiioonnee..pp

uugglliiaa..iitt    

2211    
PPrroovviinncciiaa  

TTaarraannttoo    

SSeettttoorree  EEccoollooggiiaa  ee  

AAmmbbiieennttee    

VViiaa  LLaaggoo  ddii  

BBoollsseennaa  nn..22    

009999  77332200220055//  

009999  77332200110055    

aannggeelloorraaffffaaeellee..bboorrggiiaa@@pprr

oovviinncciiaa..ttaa..iitt    

2222    
PPrroovviinncciiaa  

TTaarraannttoo    

  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  

PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo,,  AAssssiisstteennzzaa  

TTeeccnniiccaa  aaii  CCoommuunnii  --  

PPrrooggeettttaazziioonnee  EEddiilliizziiaa    

VViiaa  DDaarriioo  

LLuuppoo,,  nn..  44  --  

TTaarraannttoo    

009999//77778800224488    
rroobbeerrttoo..ddiiggiiaacciinnttoo@@pprroovviinn

cciiaa..ttaa..iitt    

2233    

  

SSoopprriinntteennddeennzz

aa    

ppeerr  ii  BBeennii    

aarrcchhiitteettttoonniiccii  

ee    

ppeerr  iill  

ppaaeessaaggggiioo    

ppeerr  llee  

pprroovviinnccee  ddii  

LLeeccccee,,  BBrriinnddiissii  

ee  TTaarraannttoo    

UUffffiicciioo  ooppeerraattiivvoo  ddii  

TTaarraannttoo    

VViiaa  LLuuiiggii  

VViioollaa,,  nn..1122    
009999//44552255998822    

mmbbaacc--ssbbeeaapp--

llee@@mmaaiillcceerrtt..bbeenniiccuullttuurraallii..iitt    

2244    

  

SSoopprriinntteennddeennzzaa    

ppeerr  iill  PPaattrriimmoonniioo    

SSttoorriiccoo,,  AArrttiissttiiccoo    

eedd    

EEttnnooaannttrrooppoollooggiiccoo    

VViiaa  PPiieerr  

ll’’EErreemmiittaa,,  2255  --

BBaarrii    

008800//552288552233    

mmbbaacc--ssbbssaaee--

ppuugg@@mmaaiillcceerrtt..bbeenniiccuullttuurraa

llii..iitt    

2255    

  

SSoopprriinntteennddeennzzaa    

ppeerr  ii  BBeennii    

AArrcchheeoollooggiiccii  ppeerr    

llaa  PPuugglliiaa    

VViiaa  DDuuoommoo,,  

3333    

EExx  CCoonnvveennttoo  

ddii  SS..    

DDoommeenniiccoo  --  

TTaarraannttoo    

009999//44771133551111    

009999//44660000112266    

aarrcchheeoollooggiiaa..ffooggggiiaa@@lliibbeerr

oo..iitt    
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2266    

  

AAuuttoorriittàà  ddii    

BBaacciinnoo  ddeellllaa    

PPuugglliiaa    

cc//oo  

TTEECCNNOOPPOOLLIISS    

CCSSAATTAA  --7700001100    

VVaalleennzzaannoo  

((BBaa))    

008800//44667700333300    

220099--556677    

008800//44557700337766    

sseeggrreetteerriiaa@@aaddbb..ppuugglliiaa..iitt    

2277    AAuuttoorriittàà  RRaaccccoollttaa  OOttttiimmaallee  TTAA  55    

2288    
AAccqquueeddoottttoo    

PPuugglliieessee  ss..pp..aa  UUnniittàà  CCoommuunniiccaazziioonnee    

VViiaa  CCooggnneettttii,,  

3366    

7700112211  BBaarrii    

008800//55772233111111    

((cceennttrraalliinnoo))    

008800//55772233447733    

008800//55772233111155    

uuffffiicciioossttaammppaa@@aaqqpp..iitt    

2299    

AAggeennzziiaa    

RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa    

PPrrootteezziioonnee    

aammbbiieennttaallee  ddeellllaa    

PPuugglliiaa    

AARRPPAA  PPuugglliiaa    

DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee    

CCoorrssoo  TTrriieessttee,,  

2277    

7700112266  BBaarrii    

DDiippaarrttiimmeennttoo    

PPrroovviinncciiaallee  ddii  

BBaarrii    

VViiaa  OObbeerrddaann,,  

1166    

7700110000  BBaarrii    

DDiirreezziioonnee    

GGeenneerraallee    

008800//55446600115511    

008800//55446600115500    

DDiippaarrttiimmeennttoo    

008800//55553399334444    

iinnffoo@@aarrppaa..ppuugglliiaa..iitt    

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

3300    

  

DDiissttrreettttoo    

SSaanniittaarriioo    

AASSLL  TTAA//77    

VViiaa  

mmaannddoonniioonn,,  nn..11    

MMaanndduurriiaa    

009999  880000335599    
DDIISSTTRREETTTTOO77@@AASSLL..TTAARRAANNTT

OO..IITT    

3311    AANNAASS  SS..pp..aa    

CCoommppaarrttiimmeenntt

oo  ddeellllaa    

VViiaabbiilliittàà  ddeellllaa  

PPuugglliiaa    

VViiaallee  LL..  EEiinnaauuddii,,  1155  7700112255  BBaarrii    

3322    

DDiirreezziioonnee    

GGeenneerraallee  ppeerr  ii    

bbeennii  ccuullttuurraallii  ee    

ppaaeessaaggggiissttiiccii    

ddeellllaa  PPuugglliiaa    

VViiaa  SSttrraaddaa  

DDoottttuullaa,,  44  

IIssoollaattoo  4499--    

7700112222  BBaarrii    

008800//55228811111111    

008800//55228811111144    

ddiirrrreeggppuugglliiaa@@bbeenniiccuullttuurr

aallii..iitt    

3333    EENNEELL  SS..pp..AA..    

3344    EENNEELL  RREETTEE  ggaass    880000  999922  665544    
aammbbiieennttee@@ccoommuunneemmaannffrreeddoonniiaa..lleeggaallmm

aaiill..iitt    

3355    CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa    

VViiaa  TTeenneennttee  

MMiinnnniittii  --  

TToorrrriicceellllaa    

009999  99557733000077  --  

009999  99557733339922    

sseeggrreetteerriiaattoorrrriicceellllaa@@lliibbeerr

oo..iitt    

uuffffiicciiootteeccnniiccoottoorrrriicceellllaa@@

ppeecc..iitt    

  

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

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

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

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

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

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

ccoonnssiiddeerraattee  ccoommee  aavveennttii  iinntteerreessssee””..  

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

VVAASS  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aallllee  ddeecciissiioonnii  ppuubbbblliicchhee..  
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CCaappiittoolloo  33  ––  IItteerr  mmeettooddoollooggiiccoo  aaddoottttaattoo  

  

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

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

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

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

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

ddii  ppiiaannoo..  

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

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

AAmmbbiieennttaallee..  

  

  CCooooppeerraazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  

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

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

cciittaattii..  

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

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

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

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

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

aammbbiieennttaallee..  LLaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ssii  ccoonncclluuddee,,  iinn  ggeenneerree,,  eennttrroo  nnoovvaannttaa  ggiioorrnnii..    

  

LLaa  CCiirrccoollaarree  11//22001111  pprreevveeddee,,  iinnoollttrree,,  cchhee,,  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ii  rriissccoonnttrrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  

ccooiinnvvoollttii,,  aall  rraappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddii  oorriieennttaammeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  aalllleeggaattoo  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  

ffaacciillmmeennttee  ccoommppiillaabbiillee,,  aanncchhee  iinn  ffoorrmmaattoo  eelleettttrroonniiccoo..  

  

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

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

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

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

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

  

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

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

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee..  

  

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

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

((DDaanniimmaarrccaa))  iill  2255  ggiiuuggnnoo  11999988..  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllaa  sseegguueennttee  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  pprreelliimmiinnaarree::  

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

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

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

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

  

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

ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ggiiàà  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ppaassssaattoo..  

  

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

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

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

  

  VVeerriiffiicchhee  ddii  ccooeerreennzzaa  

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

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

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

115522//22000066..  

  

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

ssoosstteenniibbiillee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppeerrsseegguuiittii  eesscclluussiivvaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  ppoolliittiicchhee  ppuubbbblliicchhee  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee))  ddaallll’’aallttrroo  llaattoo..  

  

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

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

sseemmpplliicceemmeennttee  iiddeeaallii  mmaa  ppuurr  sseemmpprree  eesstteerrnnii  aall  ppiiaannoo  sstteessssoo..  
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VVeerriiffiicchhee  ddii  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  ssoonnoo  ccoonnddoottttee  ccoonn  uunnaa  ffrreeqquueennzzaa  iinnffeerriioorree,,  ee  mmiirraannoo  ppiiuuttttoossttoo  aa  

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

rreellaazziioonnaa,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aaii  ccoonntteennuuttii  aammbbiieennttaallii..  

  

LLaa  ccooeerreennzzaa  ssaarràà  eesspprreessssaa,,  nneellllee  aappppoossiittee  mmaattrriiccii  ddii  ccooeerreennzzaa,,  ccoonn  ooppppoorrttuunnii  ssiimmbboollii,,  qquuaallii,,  ppeerr  

eesseemmppiioo::  

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

••  MMooddeerraattaa  ccooeerreennzzaa  ee//oo  ssiinneerrggiiaa      ++  

••  NNeessssuunnaa  ccoorrrreellaazziioonnee        oo  

••  IInnccooeerreennzzaa  ee//oo  ddiissccoorrddaannzzaa      --  

  

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

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

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

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

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

  

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

oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  aassssuunnttii  ppeerr  cciiaassccuunn  tteemmaa  aammbbiieennttaallee..  

  

  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ppootteennzziiaallii  aatttteessii  

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

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

lluunnggoo  ppeerriiooddoo,,  rreevveerrssiibbiillii  ee  ppeerrmmaanneennttii..  

  

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

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

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

  

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

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

ccoossttaa..  

  

  VVeerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellllaa  ccoossttaa  

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

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

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

gguuiiddaa  ppeerr  llee  pprrooppoossttee  ffoorrmmuullaattee  ddaall  PPiiaannoo..  

  



 

 

  

21 

LLaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoossttiieerroo  èè  ppeerraallttrroo  uunn  ddaattoo  ddii  ddiiffffiicciillee  qquuaannttiiffiiccaazziioonnee  eedd  

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

ggiioorrnnaalliieerree..  

  

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

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

aammbbiieennttaallee..  

  

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

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

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

ssooddddiissffaacceennttee  ee  ccoonnddiivviissaa..  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

ddeellllaa  rriissoorrssaa  aammbbiieennttaallee..  

  

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

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

sseegguueennttii  ssttuuddii::  

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

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

ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  ((22000011))  

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

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

CCaasseerrttaa  

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

CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii  ccoossttiieerrii  ddeellllaa  TToossccaannaa  sseetttteennttrriioonnaallee  ((DDUUNNEETTOOSSCCAA))  

  

  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  aalltteerrnnaattiivvee  ddii  PPiiaannoo  

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

ppoossssiibbiillii  sscceennaarrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  

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

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

nnuuoovvoo  PPiiaannoo  CCoommuunnaallee  ddeellllee  CCoossttee..  

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

aanncchhee  eevveennttuuaallii  ddiiffffeerreennttii  sscceennaarrii  ddii  pprrooggeettttoo..  
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  SSuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  llee  aazziioonnii  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ee  ccoommppeennssaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  

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

qquuaallcchhee  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  ccoonnssiissttee  nneell  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  pprreevveenniirree  eevveennttuuaallii  ssiinnggoollee  sscceellttee  

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

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

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

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

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

ggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  ppoossiittiivvii  aatttteessii..  

  

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  IIMMPPAATTTTOO  NNEEGGAATTIIVVOO  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  MMIISSUURRAA  

IImmppaattttoo  eelliimmiinnaabbiillee  MMiissuurree  cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  

IImmppaattttoo  nnoonn  eelliimmiinnaabbiillee  MMiissuurree  cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  

AAsssseennzzaa  ddii  mmiissuurree  mmiittiiggaattiivvee  ee  

aalltteerrnnaattiivvee  nnoonn  pprraattiiccaabbiillii  

MMiissuurree  ddii  ccoommppeennssaazziioonnee  aaddeegguuaattee  oo  aabbbbaannddoonnoo  

ddeellll’’aazziioonnee  ((ttrraannnnee  cchhee  ppeerr  aazziioonnii  ssoovvrraaoorrddiinnaattee  

iinneelliimmiinnaabbiillii))..  

IIMMPPAATTTTOO  PPOOSSIITTIIVVOO  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  MMIISSUURRAA  

IImmppaattttoo  rriitteennuuttoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  

ppoossiittiivvoo  

MMiissuurree  ffiinnaalliizzzzaattee  aadd  iimmpplleemmeennttaarree  ll’’iimmppaattttoo  ppoossiittiivvoo  

ddeellll’’aazziioonnee  

  

  MMoonniittoorraaggggiioo  

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

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

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

ddeeii  PPiiaannii  CCoommuunnaallii..  

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

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

  iinnffoorrmmaarree  ssuullll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

  vveerriiffiiccaarree  lloo  ssttaattoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  PPiiaannoo;;  

  vvaalluuttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  PPiiaannoo;;  

  aattttiivvaarree  ppeerr  tteemmppoo  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee;;  

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

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

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

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

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

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

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

ccoommppeennssaazziioonnee  ((llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  vviieennee  rreeppuuttaattaa  iirrrriinnuunncciiaabbiillee  nnoonnoossttaannttee  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  

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

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

  

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

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

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

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

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

aattttiivvaarree  uunn  ddiibbaattttiittoo  aappeerrttoo  ssuullllee  tteennddeennzzee  eevvoolluuttiivvee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  mmoonniittoorraattoo  ee  ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  
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aazziioonnii  ddeell  PPiiaannoo;;  ssvviilluuppppaarree  ll’’aassppeettttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  ssiiggnniiffiiccaa,,  qquuiinnddii,,  

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

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

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

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

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

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

oobbiieettttiivvii,,  aazziioonnii  ee  ssttrruummeennttii  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo..  

  

LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  aapppprroopprriiaattoo  ppiiaannoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ssii  bbaasseerràà  ssuullllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ccoorree‐‐sseett  

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

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

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

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

  

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

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

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

iinnddiiccaattoorrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree::  

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

  sseemmpplliiccii  ee  ddii  ffaacciillee  ccoommpprreennssiioonnee;;  

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

  ccaallccoollaabbiillii,,  ttrraadduucciibbiillii  iinn  vvaalloorrii  qquuaannttiittaattiivvii;;  

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

  ssttrraatteeggiiccii,,  ccaappaaccii  ddii  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  ffuuttuurroo;;  

  sseennssiibbiillii  aallllee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  iinnddoottttee  ddaall  PPiiaannoo;;  

  ddii  pprroocceessssoo,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  vveerriiffiicchhee  ddii  ttrreenndd..  
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CCaappiittoolloo  66  --  OObbiieettttiivvii  ddeell  ppiiaannoo  ccoommuunnaallee  ddeellllee  ccoossttee  ((pp..cc..cc..))    

  

PPrreemmeessssaa    

  

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

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

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

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

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

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

iinn  aallccuunnii  ccaassii  aanncchhee  ccoonnfflliittttuuaallii  uussii..    

  

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

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

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

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

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ttuurriissttiiccoo  rriiccrreeaattiivvee..  

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

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

ccoommppaattiibbiilliittàà  ee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroocceessssii  nnaattuurraallii..    

IIll  PP..RR..CC..  èè  aanncchhee  ssttrruummeennttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoossttiieerroo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  

ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  ee  mmeetteeoommaarriinnee  ccoonnnneessssee  aall  pprriioorriittaarriioo  pprroobblleemmaa  ddeellll’’eerroossiioonnee  ccoossttiieerraa,,  llaa  ccuuii  

eevvoolluuzziioonnee  rriicchhiieeddee  uunn  aatttteennttoo  ee  ccoossttaannttee  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  rriieeqquuiilliibbrriioo  

lliittoorraanneeoo..  

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

ccoossttiieerroo--mmaarriinnii  oommooggeenneeii  ee  uunniittaarrii..  

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

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

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

ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee..  

  

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

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

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

ddiisscciipplliinnaa  ppeerr  iill  ssuuoo  uuttiilliizzzzoo  eeccoo--ccoommppaattiibbiillee..  

EEssssoo  ccoonntteemmppeerraa  ggllii  iinntteerreessssii  ppuubbbblliiccii  ccoonnnneessssii::  

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

eeccoonnoommiiccoo;;  

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

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

rreeccuuppeerroo  ee  rriissaannaammeennttoo  ccoommpplleessssiivvoo..  

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

ccoossttiieerree  ddii  ccoommppeetteennzzaa..  

  

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

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

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

rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’iinntteerraa  uunniittàà  ffiissiiooggrraaffiiccaa..  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eerroossiivvii..  

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

rriissaannaammeennttoo  ccoossttiieerroo..  

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

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

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

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

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

CC22SS22..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rriissccoonnttrraa  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 



 

 

  

27 

AAnnaalliissii  ddeellll''aattttuuaallee  ssiisstteemmaa  uurrbbaanniissttiiccoo  ee  ddii  mmoobbiilliittàà  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qquuaannttoo  ppeerr  llee  qquuaannttiiffiiccaazziioonnii  ddiimmeennssiioonnaallii;;  ttuuttttaavviiaa  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  ccoommee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  PP..RR..GG..  

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

ccoonncceessssiioonnii  ddeemmaanniiaallii  ppootteesssseerroo  pprrooggrraammmmaattiiccaammeennttee  ee  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  pprroovvvveeddeerree  

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

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

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

ppeerrmmeettttee  ddii  rriissoollvveerree  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  uurrbbaanniissttiiccii  

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

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

uunn  sseerrvviizziioo  aaii  ppootteennzziiaallii  cclliieennttii  cchhee  uussuuffrruuiirreebbbbeerroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddaa  rreeaalliizzzzaarree..  

  

  

IIll  ssiisstteemmaa  ddeeii  vviinnccoollii  

 

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

PP..PP..TT..RR..,,  aaddoottttaattoo  ccoonn  DDeelliibbeerraa  nn..  11443355  ddeell  22  aaggoossttoo  22001133  --  DDeelliibbeerraa  ddii  aaddoozziioonnee  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  

BB..UU..RR..PP..  nn..  110088  ddeell  0066..0088..22001133,,  eedd  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  117766  ddeell  

1166  ffeebbbbrraaiioo  22001155,,  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BB..UU..RR..PP..  nn..  4400  ddeell  2233..0033..22001155,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ccoonn  

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  nn..  224400  ddeell  0088  mmaarrzzoo  22001166,,  èè  ssttaattoo  eesseegguuiittoo  uunn  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  rreettttiiffiiccaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBUURRPP  nn..  3322  ddeell  2222..0033..22001166,,  ee  ccoonn  

DDeelliibbeerraa  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  rreettttiiffiiccaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  BBUURRPP  nn..  9944  ssuuppppll..  ddeell  

1111..0088..22001166;;  ttaallee  PPiiaannoo  ppoonnee  ddeeii  vviinnccoollii  ssuullllee  aarreeee  ooggggeettttoo  ddii  ssttuuddiioo..  

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  

  

4.1.1 Il P.P.T.R. 
 

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

  

BBeennii  PPaaeessaaggggiissttiiccii..  

  CCoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee::  

11))  TTeerrrriittoorrii  ccoossttiieerrii..  

  

  CCoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii::  

11))  BBoosscchhii..  

  CCoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee::  

11))  IImmmmoobbiillii  ee  aarreeee  ddii  nnootteevvoollee  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo;;  

22))  ZZoonnee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo..  
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UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii..  

  CCoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee::  

11))  VViinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo..  

  CCoommppoonneennttii  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee::  

11))  CCoorrddoonnii  dduunnaarrii..  

  

  CCoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii::  

11))  AArrrree  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  bboosscchhii..  

  

  CCoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee::  

11))  AArreeee  ddii  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  ee  iinnsseeddiiaattiivvee  ((ssiittii  aarrcchheeoollooggiiccii))..  

  

  CCoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii::  

11))  SSttrraaddee  ppaannoorraammiicchhee..  

  

PPeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  iilllluussttrraattoo,,  ssii  rriippoorrttaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeeii  BBeennii  PPaaeessaaggggiissttii  ee  ddeeggllii  UUlltteerriioorrii  

CCoonntteessttii,,  rriigguuaarrddaannttee  ggllii  IInnddiirriizzzzii,,  llee  DDiirreettttiivvee,,  llee  PPrreessccrriizziioonnii  ee  llee  MMiissuurree  ddii  SSaallvvaagguuaarrddiiaa  rreellaattiivvii  aallllee  

ccoommppoonneennttii  ppaaeessaaggggiissttiicchhee  pprreesseennttii  nneellll''aammbbiittoo  ddii  ssttuuddiioo..  

  

PPeerr  llee  CCoommppoonneennttii  IIddrroollooggiicchhee  pprreesseennttii,,  ssii  rriissccoonnttrraa  iill  BBeennee  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  ""tteerrrriittoorrii  ccoossttiieerrii"",,  

ddiisscciipplliinnaattoo  aallll''aarrtt..  4455  ddeellllee  NN..TT..AA..  ddeell  PP..PP..TT..RR..  

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::  

11))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  nnuuoovvaa  ooppeerraa  eeddiilliizziiaa,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  llee  ooppeerree  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  

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

22))  mmuuttaammeennttii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ppeerr  iinnsseeddiiaarree  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  iinndduussttrriiaallii  

ee  ddeellllaa  ggrraannddee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee;;  

33))  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;;  

44))  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  cchhee  nnoonn  uuttiilliizzzzii  mmaatteerriiaallii  ee  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  cchhee  ggaarraannttiissccaannoo  

ppeerrmmeeaabbiilliittàà;;  

55))  eessccaavvaazziioonnee  ddeellllee  ssaabbbbiiee  ssee  nnoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  oorrggaanniiccoo  pprrooggeettttoo  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee;;  

66))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  ggrraannddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee,,  ddii  

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

ccoommmmaa  33;;    

77))  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;;  

88))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ttrraacccciiaattii  vviiaarrii,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  ccoommmmaa  33;;  

99))  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

1100))  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  vveeggeettaazziioonnaallii  nnaattuurraallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  ppaaeessaaggggiioo  ccoossttiieerroo  oo  

llaaccuuaallee;;  

FFaattttee  ssaallvvee  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ee  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnddoonnoo  

eeddiilliizziioo,,  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  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  

iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  nnoonncchhéé  ii  sseegguueennttii::  



 

 

  

30 

11))  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii,,  eesscclluussaa  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  

mmaannuuffaattttii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  vvaalloorree  ssttoorriiccoo  ee  iiddeennttiittaarriioo,,  ppeerr  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  aaggggiiuunnttiivvaa  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aall  2200%%,,  ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  llee  aattttrreezzzzaattuurree  bbaallnneeaarrii  ee  ccoonnsseenntteennddoo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  

ooggnnii  ttiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ssiissmmiiccoo  ppuurrcchhéé  ddeettttii  ppiiaannii  ee//oo  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

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

eenneerrggeettiiccoo  ee  aallllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoollooggiiccaa  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii;;    

bb..  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii;;  

cc..  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;;  

dd..  ggaarraannttiissccaannoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  

ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii;;  

ee..  pprroommuuoovvaannoo  aattttiivviittàà  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ffoorrmmee  ee  vvaalloorrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddii  

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

bbeennee  ppaaeessaaggggiioo;;  

22))  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;;  

33))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  ffaacciillee  aammoovviibbiilliittàà  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;;  

44))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppaarrcchheeggggiioo,,  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;;  

55))  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  ;;  

66))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  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;;  

77))  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;;  

88))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree  mmiigglliioorraattiivvee  iinncclluussee  llee  ssoossttiittuuzziioonnii  oo  rriippaarraazziioonnii  ddii  ccoommppoonneennttii  ssttrruuttttuurraallii,,  

iimmppiiaannttii  oo  ppaarrttii  ddii  eessssii  rriiccaaddeennttii  iinn  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  ggiiàà  eessiisstteennttee..  

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

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

11))  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  
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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;;  

22))  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,,  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  aattttrraavveerrssoo  

tteeccnniicchhee  ddii  llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  lloorroo  rriicciicclloo;;  

33))  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

44))  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..  

 

PPeerr  llee  CCoommppoonneennttii  bboottaanniiccoo--vveeggeettaazziioonnaallii  pprreesseennttii,,  ssii  rriissccoonnttrraa  iill  BBeennee  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  ""BBoosscchhii"",,  

ddiisscciipplliinnaattoo  aallll''aarrtt..  6622  ddeellllee  NN..TT..AA..  ddeell  PP..PP..TT..RR..  

NNeeii  bboosscchhii,,  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  4411,,  ppuunnttii  11))  ee  22)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii..  

 

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::  

11))  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;;  

22))  aalllleevvaammeennttoo  zzooootteeccnniiccoo  ddii  ttiippoo  iinntteennssiivvoo;;  

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

44))  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  ee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttaabbiillii  eessiisstteennttii,,  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;;  

55))  aappeerrttuurraa  ddii  nnuuoovvee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  

ggeessttiioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ccoommpplleessssii  bboossccaattii;;  

66))  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrraaddee  rruurraallii;;  

77))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  llaa  ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee,,  ppeerr  lloo  

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  

88))  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;;  

99))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ooppeerree  

aacccceessssoorriiee  ffuuoorrii  tteerrrraa  ((ccaabbiinnee  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  pprreessssuurriizzzzaazziioonnee,,  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee,,  ddii  

sseezziioonnaammeennttoo,,  ddii  mmaannoovvrraa  eecccc..));;  èè  ffaattttaa  eecccceezziioonnee,,  nneellllee  ssoollee  aarreeee  pprriivvee  ddii  qquuaallssiiaassii  

vviiaabbiilliittàà,,  ppeerr  llee  ooppeerree  eelleettttrriicchhee  iinn  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa  tteennssiioonnee  nneecceessssaarriiee  aaggllii  aallllaacccciiaammeennttii  

ddeellllee  ffoorrnniittuurree  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa;;  ssoonnoo  iinnvveeccee  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  

ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee  oovvvveerroo  iinn  aattttrraavveerrssaammeennttoo  ttrraassvveerrssaallee  uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  nnoonn  iinnvvaassiivvee  

cchhee  iinntteerreessssiinnoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  bbrreevvee  ppoossssiibbiillee;;  

1100))  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  
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1111))  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aannttrrooppiiccii  ee  sseemmiinnaattuurraallii  ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  

eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa;;  

1122))  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,,  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22,,  nnoonncchhéé  ii  

sseegguueennttii  ::  

11))  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  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  

tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii;;  

22))  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;;  

33))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddii  ssoossttaa  ee  ppiicc--nniicc  nneellllee  rraadduurree,,  sseennzzaa  iinntteerrvveennttii  ddii  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  

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

44))  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;;  

55))  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  lleeggiittttiimmaammeennttee  eessiisstteennttii  ddeessttiinnaattii  aadd  aattttiivviittàà  

ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ssiillvvoo--aaggrroo--ppaassttoorraallee,,  ppuurrcchhéé  eeffffeettttuuaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddii  

ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  llooccaallii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii..  

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

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

11))  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;;  

22))  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo  eessiisstteennttii  lliimmiittaattii  aallllee  ppaarrttii  iinn  ccaattttiivvoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  sseennzzaa  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ttoottaallee  ddeell  mmaannuuffaattttoo;;  

33))  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llaa  ““mmoobbiilliittàà  ddoollccee””  ssuu  vviiaabbiilliittàà  eessiisstteennttee,,  sseennzzaa  ooppeerree  ddii  

iimmppeerrmmeeaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssuuoollii  ee  ccoorrrreettttaammeennttee  iinnsseerriittee  nneell  ppaaeessaaggggiioo;;  

44))  ddii  ffoorreessttaazziioonnee  iimmppiieeggaannddoo  ssoolloo  ssppeecciiee  aarrbboorreeee  ee  aarrbbuussttiivvee  aauuttooccttoonnee  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  

ddeellllaa  ssiillvviiccoollttuurraa  nnaattuurraalliissttiiccaa;;  

55))  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;;    

66))  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  iiddrrooggeeoollooggiiccaa  ee  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  tteerrrreennii  ccoonn  iill  rriiccoorrssoo  eesscclluussiivvoo  aa  mmeettooddii  

ee  tteeccnniicchhee  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  nnaattuurraalliissttiiccaa..  
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SSuuggllii  iimmmmoobbiillii  ee  llee  aarreeee  ddii  nnootteevvoollee  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  113366  ddeell  CCooddiiccee,,  qquuaallee  BBeennee  

ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nneeii  tteerrmmiinnii  rriippoorrttaattii  nneellllee  sscchheeddee  ddii  ””iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ee  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ssppeecciiffiiccaa  

ddiisscciipplliinnaa  dd’’uussoo””  aalllleeggaattee  aall  PPPPTTRR  ddeeii  ssiinnggoollii  vviinnccoollii,,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  sseegguueennttii  ssppeecciiffiicchhee  ddiisscciipplliinnee  

dd’’uussoo,,  ffaattttoo  ssaallvvoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaaggllii  aarrtttt..  9900,,  9955  ee  110066  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee  ee  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  aannttiissiissmmiiccaa::  

11))  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  dd’’uussoo  ddeellllaa  sseezziioonnee  CC22  ddeellllaa  sscchheeddaa  dd’’aammbbiittoo,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..3377,,  ccoommmmaa  44,,  iinn  ccuuii  

rriiccaaddee  ll’’iimmmmoobbiillee  oo  ll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  vviinnccoolloo  hhaa  vvaalloorree  pprreessccrriittttiivvoo  ppeerr  ii  ppiiaannii  ee  ii  pprrooggrraammmmii  

ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeeggllii  EEnnttii  ee  ddeeii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii,,  nnoonncchhéé  ppeerr  ttuuttttii  ii  ppiiaannii  ee  ii  pprrooggeettttii  ddii  

iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  ffiinnoo  aallll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii  aall  

PPPPTTRR;;  

22))  llee  ddiissppoossiizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee  ccoonntteennuuttee  nneell  TTiittoolloo  VVII  rriigguuaarrddaannttii  llee  aarreeee  ttuutteellaattee  ppeerr  lleeggggee  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  114422  ddeell  CCooddiiccee  ee  ggllii  uulltteerriioorrii  ccoonntteessttii  rriiccaaddeennttii  nneellll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  vviinnccoolloo;;  

33))  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  rriiccaaddeennttii  nneellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  

nnootteevvoollee  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  oosssseerrvvaarree  llee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneeii  

sseegguueennttii  eellaabboorraattii::  

aa..  ppeerr  ii  mmaannuuffaattttii  rruurraallii  iinn  ppiieettrraa  aa  sseeccccoo::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..44  ––  LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  rreessttaauurroo  ee  iill  rriiuussoo  ddeeii  mmaannuuffaattttii  iinn  

ppiieettrraa  aa  sseeccccoo;;  

bb..  ppeerr  ii  mmaannuuffaattttii  rruurraallii  nnoonn  iinn  ppiieettrraa  aa  sseeccccoo::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..66  ––  LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo,,  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  iill  rriiuussoo  

ddeellll’’eeddiilliizziiaa  ee  ddeeii  bbeennii  rruurraallii;;  

cc..  ppeerr  ii  mmaannuuffaattttii  ppuubbbblliiccii  nneellllee  aarreeee  nnaattuurraallii  pprrootteettttee::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..77  --  LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii  ppuubbbblliiccii  

nneellllee  aarreeee  nnaattuurraallii  pprrootteettttee;;  

dd..  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..11::  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee;;  

ee..  ppeerr  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  uurrbbaannee::  

  DDooccuummeennttoo  rreeggiioonnaallee  ddii  aasssseettttoo  ggeenneerraallee  ((DDRRAAGG))  --  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  llaa  

llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  eesseeccuuttiivvii  ((ppuuee))  ––  ppaarrttee  IIII  --  ccrriitteerrii  ppeerr  ppeerrsseegguuiirree  llaa  

qquuaalliittàà  ddeellll’’aasssseettttoo  uurrbbaannoo;;  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..33::  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  ppaattttoo  cciittttàà--ccaammppaaggnnaa::  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  

ddeellllee  ppeerriiffeerriiee  ee  ddeellllee  aarreeee  aaggrriiccoollee  ppeerriiuurrbbaannee;;  

ff..  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..55::  LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  llaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa  ee  

aammbbiieennttaallee  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree;;  

gg..  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  pprroodduuttttiivvee::  

  EEllaabboorraattoo  ddeell  PPPPTTRR  44..44..22::  LLiinneeee  gguuiiddaa  ssuullllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  aarreeee  pprroodduuttttiivvee  

ppaaeessaaggggiissttiiccaammeennttee  eedd  eeccoollooggiiccaammeennttee  aattttrreezzzzaattee..  

  

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

zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  qquuaallee  BBeennee  PPaaeessaaggggiissttiiccoo,,  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  

sseegguueennttii,,  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

11))  qquuaallssiiaassii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  ee  ddeellllaa  

mmoorrffoollooggiiaa  nnaattuurraallee  ddeeii  lluuoogghhii;;  

22))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii,,  iimmppiiaannttii  ee,,  iinn  ggeenneerree,,  ooppeerree  ddii  qquuaallssiiaassii  ssppeecciiee,,  aanncchhee  ssee  

ddii  ccaarraatttteerree  pprroovvvviissoorriioo;;  
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33))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ee  ppeerr  llaa  

ddeeppuurraazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  rreefflluuee;;  

44))  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;;    

55))  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

66))  eessccaavvaazziioonnii  eedd  eessttrraazziioonnii  ddii  mmaatteerriiaallii;;  

77))  aarraattuurree  ddii  pprrooffoonnddiittàà  ssuuppeerriioorree  aa  3300  ccmm,,  ttaallee  ddaa  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  iill  ddeeppoossiittoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  ee  

nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  ddii  ccoollttuurree  aarrbboorriiccoollee  ((vviiggnneettii,,  uulliivveettii,,  eecccc..))  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  ssccaassssii  oo  ssccaavvii  ddii  

bbuucchhee;;  

88))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii  ssootttteerrrraanneeii  ee  aaeerreeii,,  ddii  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  ccoonn  

ppaalliiffiiccaazziioonnii;;  

99))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttaazziioonnii  rraaddiioo  bbaassee  ppeerr  rraaddiiooffoonniiaa//tteelleeffoonniiaa//tteelleevviissiioonnee  ssuu  ppaallii;;  

1100))  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,,  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  

aall  ccoommmmaa  22,,  nnoonncchhéé  ii  sseegguueennttii::  

11))  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  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  

ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  

pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii;;    

22))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreecciinnzziioonnii  ee  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ddii  ccaarrtteellllii  oo  aallttrrii  mmeezzzzii  ppuubbbblliicciittaarrii,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  

ccoonntteennuuttee;;    

33))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  

aarrcchheeoollooggiiccoo;;    

44))  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;;  

55))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  aa  rreettee  nneecceessssaarriiee  aallllaa  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  

iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  oo  aall  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii;;  

66))  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  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  

ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  

ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii..  

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..  

LLaa  ddeerrooggaa  aallll’’aarrtt..  3388,,  ccoommmmaa  88  èè  ccoonnsseennttiittaa  ssoolloo  nneeii  ccaassii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeell  pprreesseennttee  

aarrttiiccoolloo..  66..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssii  aauussppiiccaannoo  

ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

11))  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;;  

22))  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..  

  

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  llee  ccoommppoonneennttii  iiddrroollooggiicchhee,,  qquuaallee  UUlltteerriioorree  CCoonntteessttoo  PPaaeessaaggggiissiittccoo,,  

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..  

  

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..  



 

 

  

36 

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::  

  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));;  

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

  ccoonnttrraassttaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee..  

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

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

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

ddeeii  lliittoorraallii..  

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

iinntteerrvveennttii  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ttuurriissttiiccoo  rriicceettttiivvoo  

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

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

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

ddii  vviissttaa  ppaannoorraammiiccii  ee  ddaaggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii;;    

  ll’’uussoo  ddii  mmaatteerriiaallii  ccoossttrruuttttiivvii  eeccooccoommppaattiibbiillii;;  

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

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

aaccqquuee  rreefflluuee  aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  llaagguunnaaggggiioo  ee  ffiittooddeeppuurraazziioonnee;;  

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

ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii,,  ppiiaazzzzaallii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii;;  

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

ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ccoonnnneessssii  aallllaa  rreettee  eeccoollooggiiccaa  rreeggiioonnaallee;;  

gg..  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  iinntteerreessssaattii  ccoommee  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  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  ddii  sseegguuiittoo  

rriippoorrttaattoo,,  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  
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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  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ooppeerree  

aacccceessssoorriiee  ffuuoorrii  tteerrrraa  ((ccaabbiinnee  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  pprreessssuurriizzzzaazziioonnee,,  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee,,  ddii  

sseezziioonnaammeennttoo,,  ddii  mmaannoovvrraa  eecccc..));;  èè  ffaattttaa  eecccceezziioonnee,,  nneellllee  ssoollee  aarreeee  pprriivvee  ddii  qquuaallssiiaassii  

vviiaabbiilliittàà,,  ppeerr  llee  ooppeerree  eelleettttrriicchhee  iinn  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa  tteennssiioonnee  nneecceessssaarriiee  aaggllii  aallllaacccciiaammeennttii  

ddeellllee  ffoorrnniittuurree  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa;;  ssoonnoo  iinnvveeccee  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  

ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee  oovvvveerroo  iinn  aattttrraavveerrssaammeennttoo  ttrraassvveerrssaallee  uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  nnoonn  iinnvvaassiivvee    

cchhee  iinntteerreessssiinnoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  bbrreevvee  ppoossssiibbiillee..  

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,,  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  

ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  nnoonncchhéé  ii  sseegguueennttii::  

aa..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaasssseerreellllee  oo  ssttrruuttttuurree  ssiimmiillii  ee  ooppeerree  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  dduunnaa  

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::  

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

  ll’’aauummeennttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee;;  

  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  

tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii..  

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

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

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

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

bb..  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))..    

  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  ddeeffiinniittii  ccoommee  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii,,  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..  

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  
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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;;  

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  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ooppeerree  

aacccceessssoorriiee  ffuuoorrii  tteerrrraa  ((ccaabbiinnee  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  pprreessssuurriizzzzaazziioonnee,,  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee,,  ddii  

sseezziioonnaammeennttoo,,  ddii  mmaannoovvrraa  eecccc..));;  èè  ffaattttaa  eecccceezziioonnee,,  nneellllee  ssoollee  aarreeee  pprriivvee  ddii  qquuaallssiiaassii  

vviiaabbiilliittàà,,  ppeerr  llee  ooppeerree  eelleettttrriicchhee  iinn  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa  tteennssiioonnee  nneecceessssaarriiee  aaggllii  aallllaacccciiaammeennttii  

ddeellllee  ffoorrnniittuurree  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa;;  ssoonnoo  iinnvveeccee  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  

ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee  oovvvveerroo  iinn  aattttrraavveerrssaammeennttoo  ttrraassvveerrssaallee  uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  nnoonn  iinnvvaassiivvee  

cchhee  iinntteerreessssiinnoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  bbrreevvee  ppoossssiibbiillee;;  

gg..  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ee  aammpplliiaammeennttii;;  

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

ccoonn  aallttaa  vvaalleennzzaa  eeccoollooggiiccaa  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccaa..  

ii..  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ffrroonnttii  ddii  ccaavvaa  ssee  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  tteeccnniicchhee  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  

nnaattuurraalliissttiiccaa    

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,,  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  

ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  nnoonncchhéé  ii  sseegguueennttii::  

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

ssuuppeerriioorree  aall  2200%%,,  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  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  

ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  

pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii;;  

  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  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  

ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo,,  eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  

ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  eeccoo--ccoommppaattiibbiillii;;  

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..    

  

FFaattttaa  ssaallvvaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  bbeennii  ccuullttuurraallii  pprreevviissttaa  ddaallllaa  PPaarrttee  IIII  ddeell  CCooddiiccee,,  nneellll’’aarreeaa  ddii  

rriissppeettttoo  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ccuullttuurraallii  iinnsseeddiiaattiivvee  ddeeffiinniittii  ccoommee  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii,,  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  7766,,  ppuunnttoo  33,,  rriiccaaddeennttii  iinn  zzoonnee  tteerrrriittoorriiaallii  oommooggeenneeee  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  rruurraallee  aallllaa  ddaattaa  ddii  

eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ppiiaannoo  ,,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  

ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  ccoommmmii..  

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  sseegguueennttee,,  

qquueellllii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  qquuaallssiiaassii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  

pprreesseennzzaa  ee//oo  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee  ddii  bbeennii  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallii;;  

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;;  
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gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ggaassddoottttii,,  eelleettttrrooddoottttii,,  lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  oo  eelleettttrriicchhee  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ooppeerree  

aacccceessssoorriiee  ffuuoorrii  tteerrrraa  ((ccaabbiinnee  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  pprreessssuurriizzzzaazziioonnee,,  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee,,  ddii  

sseezziioonnaammeennttoo,,  ddii  mmaannoovvrraa  eecccc..));;  èè  ffaattttaa  eecccceezziioonnee,,  nneellllee  ssoollee  aarreeee  pprriivvee  ddii  qquuaallssiiaassii  

vviiaabbiilliittàà,,  ppeerr  llee  ooppeerree  eelleettttrriicchhee  iinn  mmeeddiiaa  ee  bbaassssaa  tteennssiioonnee  nneecceessssaarriiee  aaggllii  aallllaacccciiaammeennttii  

ddeellllee  ffoorrnniittuurree  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa;;  ssoonnoo  iinnvveeccee  aammmmiissssiibbiillii  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  aa  rreettee  ssee  iinntteerrrraattii  

ssoottttoo  ssttrraaddaa  eessiisstteennttee  oovvvveerroo  iinn  aattttrraavveerrssaammeennttoo  ttrraassvveerrssaallee  uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  nnoonn  iinnvvaassiivvee    

cchhee  iinntteerreessssiinnoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  bbrreevvee  ppoossssiibbiillee;;  

hh..  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrraaddee  cchhee  ccoommppoorrttiinnoo  rriilleevvaannttii  mmoovviimmeennttii  ddii  tteerrrraa  oo  ccoommpprroommiissssiioonnee  ddeell  

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

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  ppiiaannii,,  pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  ddiivveerrssii  

ddaa  qquueellllii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22,,  nnoonncchhéé  ii  sseegguueennttii::  

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

ssuuppeerriioorree  aall  2200%%,,  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;;  

••  nnoonn  iinntteerrrroommppaannoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeeii  ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ee  aassssiiccuurriinnoo  nneell  ccoonntteemmppoo  

ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ee  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aarrttiiffiicciiaallii  cchhee  

ccoommpprroommeettttoonnoo  llaa  vviissiibbiilliittàà,,  ffrruuiibbiilliittàà  eedd  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeggllii  sstteessssii::  

••  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,,  aattttiivviittàà  ee  sseerrvviizzii  

ccuullttuurraallii,,  iinnffooppooiinntt,,  eecccc..))  ddeell  bbeennee  ppaaeessaaggggiioo;;  

••  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;;  

••  nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  ccoonnii  vviissiivvii  ddaa  ee  vveerrssoo  iill  tteerrrriittoorriioo  cciirrccoossttaannttee..  

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

tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellllaa  ssttrraattiiffiiccaazziioonnee;;  

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  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  ttuutteellaa  ddeeii  ssiittii  oo  aall  sseerrvviizziioo  

ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eessiisstteennttii,,  ppuurrcchhéé  llaa  ppoossiizziioonnee  ee  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ppllaanniimmeettrriiccaa  ddeeii  ttrraacccciiaattii  

nnoonn  ccoommpprroommeettttaannoo  ii  vvaalloorrii  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallii  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccii;;  

ff..  aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllee  sseezziioonnii  ee  ddeeii  ttrraacccciiaattii  vviiaarrii  eessiisstteennttii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aadd  

aallttoo  ee  mmeeddiioo  ffuussttoo  ee  aarrbbuussttiivvaa  pprreesseennttee  ee  mmiigglliioorraannddoonnee  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  
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gg..  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aannnneessssii  rruussttiiccii  ee  ddii  aallttrree  ssttrruuttttuurree  ccoonnnneessssee  aallllee  aattttiivviittàà  aaggrroo--ssiillvvoo--ppaassttoorraallii  ee  

aadd  aallttrree  aattttiivviittàà  ddii  ttiippoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvoo..  II  mmaannuuffaattttii  ccoonnsseennttiittii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

rreeaalliizzzzaattii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  aaddiiaacceennzzaa  aallllee  ssttrruuttttuurree  eessiisstteennttii,,  eesssseerree  ddiimmeennssiioonnaallmmeennttee  

ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llee  pprreeeessiisstteennzzee  ee  ii  ccaarraatttteerrii  ddeell  ssiittoo  ee  ddoovvrraannnnoo  ggaarraannttiirree  iill  mmaanntteenniimmeennttoo,,  iill  

rreeccuuppeerroo  oo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii,,  

eevviittaannddoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  eelleemmeennttii  ddiissssoonnaannttii  ee  pprriivviilleeggiiaannddoo  ll’’uussoo  ddii  tteeccnnoollooggiiee  

eeccooccoommppaattiibbiillii..  

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

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii::  

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

ssiisstteemmaazziioonnee,,  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  pprrootteezziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiittii,,  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  

aarrcchhiitteettttoonniicchhee  eedd  aarrcchheeoollooggiicchhee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aattttiivviittàà  

ddii  rriicceerrccaa  aarrcchheeoollooggiiccaa  ee  ttuutteellaa  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo,,  ccuullttuurraallee  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo;;  

ii..  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..  

  

GGllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  ggllii  UUlltteerriioorrii  CCoonntteessttii  PPaaeessaaggggiissttiiccii,,  llee  ccoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  

ppeerrcceettttiivvii  ddeevvoonnoo  tteennddeerree  aa::  

aa..  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ssttrruuttttuurraa  eesstteettiiccoo--ppeerrcceettttiivvaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  ddeellllaa  PPuugglliiaa,,  aattttrraavveerrssoo  iill  

mmaanntteenniimmeennttoo  ddeeggllii  oorriizzzzoonnttii  vviissuuaallii  ppeerrcceeppiibbiillii  ddaa  qquueeggllii  eelleemmeennttii  lliinneeaarrii,,  ppuunnttuuaallii  ee  aarreeaallii,,  

qquuaallii  ssttrraaddee  aa  vvaalleennzzaa  ppaaeessaaggggiissttiiccaa,,  ssttrraaddee  ppaannoorraammiicchhee,,  lluuoogghhii  ppaannoorraammiiccii  ee  ccoonnii  vviissuuaallii,,  

iimmppeeddeennddoo  ll’’oocccclluussiioonnee  ddii  ttuuttttii  qquueeggllii  eelleemmeennttii  cchhee  ppoossssoonnoo  ffuunnggeerree  ddaa  rriiffeerriimmeennttoo  vviissuuaallee  

ddii  rriiccoonnoosscciiuuttoo  vvaalloorree  iiddeennttiittaarriioo;;  

bb..  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ssttrraaddee,,  ffeerrrroovviiee  ee  ppeerrccoorrssii  ppaannoorraammiiccii,,  ee  ffoonnddaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  

ggeeooggrraaffiiaa  ppeerrcceettttiivvaa  lleeggaattaa  aadd  uunnaa  ffrruuiizziioonnee  lleennttaa  ((ccaarrrraabbiillee,,  rroottaabbiillee,,  cciicclloo--ppeeddoonnaallee  ee  

nnaattaabbiillee))  ddeeii  ppaaeessaaggggii;;  

cc..  rriiqquuaalliiffiiccaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii  vviiaallii  ddii  aacccceessssoo  aallllee  cciittttàà..  

 

GGllii  EEnnttii  llooccaallii  iinn  ffaassee  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ee  tteerrrriittoorriiaallii  ddii  lloorroo  

ccoommppeetteennzzaa,,  pprroocceeddoonnoo  aadd  uunnaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii  iinntteessaa  nnoonn  

ccoommee  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  eelleemmeennttii  ppuunnttuuaallii,,  mmaa  ccoommee  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  aarrttiiccoollaattoo  iinn  ggrraaddoo  

ddii  mmeetttteerree  iinn  vvaalloorree  llee  rreellaazziioonnii  vviissuuaallii..  

GGllii  EEnnttii  llooccaallii  iinn  ffaassee  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  ee  tteerrrriittoorriiaallii  ddii  lloorroo  

ccoommppeetteennzzaa,,  eeffffeettttuuaannoo  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ssttrraaddee  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo--aammbbiieennttaallee,,  

ddeellllee  ssttrraaddee  ee  ddeeii  lluuoogghhii  ppaannoorraammiiccii,,  ddeeii  ccoonnii  vviissuuaallii  ddeeffiinneennddoo  ggllii  ssttrruummeennttii  ppeerr  llaa  lloorroo  ttuutteellaa  ee  

ffrruuiizziioonnee  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  mmeetttteennddoo  aa  ppuunnttoo  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  iinnsseerriirree  ggllii  sstteessssii  iinn  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  

mmoobbiilliittàà  ddoollccee..    

TTuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  rriigguuaarrddaannttii  llee  ssttrraaddee  ppaannoorraammiicchhee  ee  ddii  iinntteerreessssee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo--aammbbiieennttaallee,,  ii  

lluuoogghhii  ppaannoorraammiiccii  ee  ii  ccoonnii  vviissuuaallii,,  nnoonn  ddeevvoonnoo  ccoommpprroommeetttteerree  ii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii,,  nnéé  rriidduurrrree  oo  

aalltteerraarree  llaa  lloorroo  rreellaazziioonnee  ccoonn  ii  ccoonntteessttii  aannttrrooppiiccii,,  nnaattuurraallii  ee  tteerrrriittoorriiaallii  ccuuii  ssii  rriiffeerriissccoonnoo..  

  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ccoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  8855,,  

ccoommmmaa  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  
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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  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree  ll''iinntteeggrriittàà  ddeeii  ppeeccuulliiaarrii  vvaalloorrii  

ppaaeessaaggggiissttiiccii,,  nneellllaa  lloorroo  aarrttiiccoollaazziioonnee  iinn  ssttrruuttttuurree  iiddrrooggeeoommoorrffoollooggiicchhee,,  nnaattuurraalliissttiicchhee,,  

aannttrrooppiicchhee  ee  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallii,,  ddeellllee  aarreeee  ccoommpprreessee  nneeii  ccoonnii  vviissuuaallii;;  

bb..  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii  cchhee  ppoossssaa  ccoommpprroommeetttteerree,,  ccoonn  iinntteerrvveennttii  ddii  ggrraannddii  

ddiimmeennssiioonnii,,  ii  mmoolltteepplliiccii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  ee  bbeellvveeddeerree  ee//oo  oocccclluuddeerree  llee  vviissuuaallii  ssuullll''iinnccoommppaarraabbiillee  

ppaannoorraammaa  cchhee  ddaa  eessssii  ssii  ffrruuiissccee;;  

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

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

qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallllaa  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..  

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

pprrooggeettttii  ee  iinntteerrvveennttii  cchhee::  

aa..  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriidduuzziioonnee  ee  llaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ee  ddeellllee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ddii  eeppooccaa  

rreecceennttee  cchhee  hhaannnnoo  aalltteerraattoo  oo  ccoommpprroommeessssoo  llee  rreellaazziioonnii  vviissuuaallii  ttrraa  llee  ccoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  

ppeerrcceettttiivvii  ee  iill  ppaannoorraammaa  cchhee  ddaa  eessssii  ssii  ffrruuiissccee;;  

bb..  aassssiiccuurriinnoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddii  aappeerrttuurree  vviissuuaallii  aammppiiee  ee  pprrooffoonnddee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  

aaii  ccoonnii  vviissuuaallii  ee  aaii  lluuoogghhii  ppaannoorraammiiccii;;  

cc..  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  bboosscchhiivvee,,  ddeeii  mmoossaaiiccii  ccoollttuurraallii  

ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  mmaattrriiccee  aaggrriiccoollaa,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee  eeccoollooggiiccaa  

rreeggiioonnaallee;;  

dd..  rriigguuaarrddiinnoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee//oo  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  vveerrddii,,  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee//oo  

rriiggeenneerraazziioonnee  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  ee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeeii  ffrroonnttii  aa  mmaarree  nneell  rriissppeettttoo  ddii  ttiippoollooggiiee,,  mmaatteerriiaallii,,  

ccoolloorrii  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  ccaarraatttteerrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii  ddeell  lluuooggoo;;  

ee..  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ccoossttiieerraa  ee//oo  llaa  ssuuaa  

rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee;;  

ff..  rriigguuaarrddiinnoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee//oo  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  vveerrddii  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  

ppeeddoonnaallee  ee  cciiccllaabbiillee;;  

gg..  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  rriimmoozziioonnee  ee//oo  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  

llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee,,  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee,,  nnaattuurraalliissttiicchhee,,  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  

ppaannoorraammiicchhee  ee  aammbbiieennttaallii  ddeellll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddii  ttuutteellaa..  

NNeeii  tteerrrriittoorrii  iinntteerreessssaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ccoommppoonneennttii  ddeeii  vvaalloorrii  ppeerrcceettttiivvii  ccoommee  ddeeffiinniittii  aallll’’aarrtt..  8855,,  

ccoommmmii  11)),,  22))  ee  33)),,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  mmiissuurree  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  

ccoommmmaa  55))..  

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  qquueellllii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo::  

aa..  llaa  pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  ““bbeellvveeddeerree””  aacccceessssiibbiillii  aall  ppuubbbblliiccoo  uubbiiccaattii  lluunnggoo  llee  ssttrraaddee  

ppaannoorraammiicchhee  oo  iinn  lluuoogghhii  ppaannoorraammiiccii;;  

bb..  sseeggnnaalleettiiccaa  ee  ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  ssttrraaddaallee  cchhee  ccoommpprroommeettttaa  ll’’iinntteerrvviissiibbiilliittàà  ee  ll’’iinntteeggrriittàà  ppeerrcceettttiivvaa  

ddeellllee  vviissuuaallii  ppaannoorraammiicchhee;;  

cc..  ooggnnii  aallttrroo  iinntteerrvveennttoo  cchhee  ccoommpprroommeettttaa  ll’’iinntteerrvviissiibbiilliittàà  ee  ll’’iinntteeggrriittàà  ppeerrcceettttiivvaa  ddeellllee  vviissuuaallii  

ppaannoorraammiicchhee  ddeeffiinniittee  iinn  sseeddee  ddii  rreecceeppiimmeennttoo  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  8877  nneellllaa  ffaassee  ddii  

aaddeegguuaammeennttoo  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  llooccaallii..  
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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  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;;  
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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..  

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))  

  

44..11..22  GGllii  iinntteerrvveennttii  pprrooppoossttii  --  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..  
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RRaappppoorrttoo  ccoonn  aallttrrii  PPiiaannii  ee  PPrrooggrraammmmii  ppeerrttiinneennttii  

 

LLaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  èè  pprrooppeeddeeuuttiiccaa  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  

eesstteerrnnaa  ttrraa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeeggllii  aallttrrii  pprrooggrraammmmii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  sseettttoorriiaallii..  

AAll  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee//pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  lliivveelllloo  

ccoommuunnaallee  ee  ssoovvrraaccoommuunnaallee,,  iill  PPiiaannoo  CCoossttee  ddoovvrràà  rreecceeppiirree  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneeggllii  

ssttrruummeennttii  ssoovvrraaoorrddiinnaattii  ((aannaalliissii  ddii  ccooeerreennzzaa  vveerrttiiccaallee))  ee  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaaggllii  aallttrrii  ppiiaannii  ee  

pprrooggrraammmmii  sseettttoorriiaallii  ((aannaalliissii  ddii  ccooeerreennzzaa  oorriizzzzoonnttaallee))..  

IInn  ttaallee  oottttiiccaa,,  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  ssaarraannnnoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ii  pprriinncciippaallii  PPiiaannii  ee  

PPrrooggrraammmmii  aa  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee,,  pprroovviinncciiaallee  ee  ccoommuunnaallee  ggiiàà  aaddoottttaattii  ee//oo  aapppprroovvaattii  dduurraannttee  llaa  

sstteessuurraa  ddeell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee..  

AA  ttaall  ffiinnee  ssii  èè  ccoossttrruuiittoo  uunn  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  rraapppprreesseennttaattoo  ddaaii  sseegguueennttii  

PPiiaannii//PPrrooggrraammmmii::  
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

PIANO/PROGRAMMA BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVI 

PIANO  

PAESISTICO TERRITORIALE 

REGIONALE 

(P.P.T.R.) 

Il PPTR è un nuovo piano paesaggistico a valenza territoriale che è 

stato introdotto a causa dei limiti e delle imprecisioni rilevate nel 

corso degli anni nel PUTT/P, e il cui contenuto che va dalla 

conservazione alla valorizzazione, consente di sviluppare un’idea del 

piano paesaggistico che si pone l’obiettivo della valorizzazione attiva 

del patrimonio territoriale e paesistico. La Regione Puglia con D.G.R. 

n.1435 del 02/08/2013 ha adottato il PPTR. 

 Garantire l’equilibrio idro-geo-morfologico dei bacini 

idrografici; 

 Migliorare la qualità ambientale del territorio; 

 Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga 

durata; 

 Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

 Valorizzare il patrimonio identitario culturale – insediativo; 

 Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni 

contemporanee; 

 Valorizzare la struttura estetico – percettiva dei paesaggi 

della Puglia; 

 Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi; 

 Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia; 

 Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello 

sviluppo delle energie rinnovabili; 

 Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella 

riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività 

produttive e delle infrastrutture; 

 Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli 

insediamenti residenziali urbani e rurali. 

PIANO  

REGIONALE  

DELLE 

COSTE  

(PRC) 

Il PRC è lo strumento che disciplina l’utilizzo delle aree del Demanio 

Marittimo, e fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono 

conformarsi i PCC. La Regione Puglia con D.G.R. n. 2273 del 

13/10/2011 pubblicata sul BURP n. 174 del 09/11/2011, ha approvato il 

PRC. 

 Garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli 

aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la 

libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico 

ricreative; 

 Sviluppo economico e sociale delle aree costiere 

attraverso criteri di eco - compatibilità e di rispetto dei 

processi naturali. 

DOCUMENTO REGIONALE  

DI 

ASSETTO  

GENERALE 

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) è un insieme di 

atti amministrativi e di pianificazione, da assumere da parte della 

Regione, inteso a definire un assetto ottimale e condiviso di questo 

contesto, da prefigurare e disciplinare attraverso gli strumenti della 

pianificazione territoriale regionale, nonché attraverso indirizzi alla 

 Tutela e valorizzazione del paesaggio, attraverso il 

rinnovamento degli strumenti di pianificazione vigenti 

secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; 

 Miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita 
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pianificazione provinciale e comunale, che con tali strumenti devono 

risultare compatibili. 

delle popolazioni, attraverso il sostegno all’innovazione 

delle pratiche di pianificazione locale, perché questa, 

riconosciuto l’esaurimento della spinta all’espansione 

urbana, si orienti decisamente verso il recupero dei tessuti 

urbani consolidati, la riqualificazione delle aree 

degradate e la bonifica delle aree inquinate; 

 Semplificazione del processo di formazione e di verifica 

delle scelte locali di governo del territorio, promuovendo 

e sostenendo la pianificazione provinciale e di area 

vasta, perché questa costituisca quadro di 

coordinamento ed occasione di servizio per la 

pianificazione locale, definendo i limiti e le opportunità 

delle trasformazioni territoriali di grande scala ed 

orientando la pianificazione locale alla valorizzazione del 

territorio in un quadro di sviluppo sostenibile; 

 Più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, 

promuovendo rapporti virtuosi tra pianificazione 

territoriale e pianificazione delle infrastrutture, definendo i 

contenuti e i modi di uno sviluppo armonico degli 

insediamenti e della loro dotazione di attrezzature ed 

infrastrutture e ripristinando le regole fondamentali della 

buona progettazione urbana ed infrastrutturale; 

 Garanzia di una sollecita attuazione delle scelte di 

governo territoriale, attraverso la più generale costruzione 

di rapporti sinergici fra il sistema di governo del territorio e 

le iniziative di tutela ambientale e di programmazione 

dello sviluppo. 

PIANO STRALCIO DI 

BACINO 

PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), è lo 

strumento specifico della difesa del suolo, è uno strumento di 

governo del territorio per la prevenzione dai rischi di calamità 

naturale e per la valorizzazione e il recupero di risorse naturali. Esso è 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e 

della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di 

pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel 

rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 

 Definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in 

relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei 

versanti; 

 Definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la 

salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d’acqua e la 

sistemazione 

 dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati 

e delle infrastrutture, indirizzando l’uso di modalità di 
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potenzialità d’uso.  intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero 

delle caratteristiche naturali del territorio; 

 Individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle 

aree di pertinenza fluviale; 

 Manutenzione, completamento e integrazione dei sistemi 

di protezione esistenti; 

 Definizione degli interventi per la protezione e la 

regolazione dei corsi d’acqua; 

 Definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa 

idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con 

funzioni di controllo 

 dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, 

in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire. 

PIANO DI TUTELA DELLE 

ACQUE (PTA) 

Il PTA della Regione Puglia, adottato con D.G.R. 883/2007 pubblicata 

sul BURP n. 102 del 18/07/2007, è il principale strumento di 

pianificazione regionale relativo alla risorsa “Acqua”, prioritario per il 

raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e 

degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della 

tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

 Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento 

dei corpi idrici inquinati; 

 Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed 

adeguare protezioni di quelle destinate a particolari usi; 

 Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con 

priorità per quelle potabili; 

 Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei 

corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità 

animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

  

PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA 

PROVINCIA DI TARANTO 

(PTCP) 

Il Piano Coste di Coordinamento Provinciale determina gli indirizzi 

generali di assetto del territorio. La L.R. della Puglia n. 25/2000 

stabilisce che il PTCP è atto di programmazione generale che 

definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello 

sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli 

aspetti di salvaguardia paesistico – ambientale, all’assetto idrico, 

idrogeologico e idraulicoforestale, previa intesa con le autorità 

competenti in tali materie.  

Il Piano Coste di Coordinamento Provinciale della Provincia di 

Taranto è in fase di redazione. 

 Integrare la conservazione delle aree naturali con la 

salvaguardia delle aree e dei suoli urbanizzati, in quanto 

azioni dirette solo all’uno o all’altro obiettivo non sono 

sufficienti a garantire un assetto ambientale ed 

idrogeologico efficiente; 

 Tutelare la natura e il paesaggio in tutte le forme di utilizzo 

del territorio e, comunque, dando maggiore attenzione 

alle attività di prevenzione delle potenziali criticità; 

 Salvaguardare le coste da ogni azione antropica che 

possa turbarne l’equilibrio naturale; 

 Integrare la pianificazione di aree protette con la 

realizzazione di zone di recupero e valorizzazione, allo 
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scopo di garantire standard minimi ecologico-

paesaggistici; 

 Contenimento del consumo di suolo; 

 Rafforzamento del sistema insediativo policentrico; 

 Decongestionamento e riequilibrio funzionale dell’area 

urbana centrale; 

 Nodi specializzati, aree produttive e grandi infrastrutture; 

 Riconoscimento e tutela paesaggistica; 

 Valorizzazione del sistema del patrimonio storico; 

 Eliminazione delle cause di criticità locale dei sistemi di 

trasporto; 

 Decongestionamento delle aree a maggiore densità 

insediativa; 

 Messa in sicurezza delle reti; 

 Riequilibrio modale della domanda di mobilità; 

 Riequilibrio del grado di accessibilità al territorio 

provinciale; 

 Potenziamento delle infrastrutture d’interscambio modale; 

 Potenziamento delle infrastrutture di accesso alle porte 

dei grandi assi plurimodali di penetrazione; 

 Infrastrutture di sostegno alle azioni di promozione di 

sviluppo locale. 
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CCaappiittoolloo  55  --  IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  ee  vveerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  ddeell  ppiiaannoo  ccoossttee  

 

DDooccuummeennttii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ee  ll''aammbbiieennttee..    

  

PPeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  ccoonntteessttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TToorrrriicceellllaa  ssoonnoo  

ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  ii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii,,  llee  ssttrraatteeggiiee,,  ii  pprrooggrraammmmii  aammbbiieennttaallii  rriitteennuuttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii;;  ttaallii  

ddooccuummeennttii  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aallll’’aammbbiittoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee..  LL’’oobbiieettttiivvoo  èè  qquueelllloo  ddii  

ddiissppoorrrree  ddii  uunn  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  pprrooggrraammmmaattiiccoo  iill  ppiiùù  eessaauussttiivvoo  ppoossssiibbiillee  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  

uuttiilliizzzzaarree  ddooccuummeennttii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llee  ccoommppoonneennttii  aammbbiieennttaallii  rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  ee  ddeellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  eedd  oobbiieettttiivvii  aammbbiieennttaallii  ppeerr  ii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  

ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  VVAASS..  

CCiiòò  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  pprroocceeddeerree  iinn  bbaassee  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  eedd  aallllaa  ddiimmeennssiioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ddeell  ppiiaannoo  aallllee  

ooppppoorrttuunnee  eessttrraappoollaazziioonnii,,  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ppeerrvveenniirree  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  qquuaaddrroo  rriiccooggnniittiivvoo  

ppeerr  llaa  ssppeecciiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiimmeennssiioonnee  aammbbiieennttaallee  uuttiillee  aa  ccoossttiittuuiirree  iill  ccoonntteessttoo  ssuu  ccuuii  iinnddiivviidduuaarree  

ggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  nneecceessssaarrii  aallllaa  vveerriiffiiccaa  eedd  aallllaa  mmiissuurraazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ddeell  ppiiaannoo  

sstteessssoo..  

II  rriiffeerriimmeennttii  ggeenneerraallii  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  aammbbiieennttaallee  ee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  vveennggoonnoo  

ddii  sseegguuiittoo  eelleennccaattii::  

  CCoonncclluussiioonnii  ddeellllaa  pprreessiiddeennzzaa  ccoonnssiigglliioo  eeuurrooppeeoo  ddii  GGöötteebboorrgg  1155  ee  1166  ggiiuuggnnoo  22000011;;  

  SSeessttoo  PPrrooggrraammmmaa  dd’’aazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ccoommuunniittaarriioo  ––  DDeecciissiioonnee  nn..  11660000//22000022//CCEE  ddeell  

PPaarrllaammeennttoo  eeuurrooppeeoo  ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo,,  2222  lluugglliioo  22000022;;  

  DDeecciissiioonnee  22000022//335588//CCEE  ddeell  CCoonnssiigglliioo,,  ddeell  2255  aapprriillee  22000022,,  rreellaattiivvaa  aallll’’  aapppprroovvaazziioonnee,,  iinn  nnoommee  

ddeellllaa  CCoommuunniittàà  eeuurrooppeeaa,,  ddeell  PPrroottooccoolllloo  ddii  KKyyoottoo  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  qquuaaddrroo  ddeellllee  NNaazziioonnii  

UUnniittee  ssuuii  ccaammbbiiaammeennttii  cclliimmaattiiccii  ee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ccoonnggiiuunnttaa  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  cchhee  nnee  ddeerriivvaannoo;;  

  SSttrraatteeggiiaa  ddii  LLiissbboonnaa  ee  GGöötteebboorrgg  ((22000055));;  

  RRiieessaammee  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddeellll’’UUEE  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ((SSSSSS  ddeellll’’UUEE))  ––  NNuuoovvaa  

ssttrraatteeggiiaa  ––  aaddoottttaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  eeuurrooppeeoo  iill  1155//1166  ggiiuuggnnoo  22000066;;  

  SSttrraatteeggiiaa  dd’’aazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  iinn  IIttaalliiaa  ––  GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  nn..  225555  

ddeell  3300  oottttoobbrree  22000022,,  ssuupppplleemmeennttoo  oorrddiinnaarriioo  nn..  220055;;    

  SSttrraatteeggiiaa  tteemmaattiiccaa  ppeerr  ll’’uussoo  ssoosstteenniibbiillee  ddeellllee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii,,  CCOOMM((22000055))  667700;;  

  DD..  LLggss..  115522//22000066  ““NNoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee””..  

  

II  ddooccuummeennttii  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  sseettttoorriiaallii  ppeerr  cciiaassccuunnaa  tteemmaattiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  nneellllee  

ttaabbeellllee  cchhee  sseegguuoonnoo  ((rriissppeettttiivvaammeennttee  ppeerr  iill  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee)),,  ddoovvee  

ssoonnoo  ddeeffiinniittee  aanncchhee  llee  ccoommppoonneennttii  aammbbiieennttaallii  ddii  ccuuii  iill  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  tteerrrràà  ccoonnttoo..  
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55..11..11  DDooccuummeennttii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  tteemmaattiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  

TEMATICA AMBIENTALE DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE 

ACQUA 

 Convenzione di Ramsar sulle zone umide Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto 

come habitat degli uccelli acquatici del 1972 

 Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per 

la Protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento e per la prevenzione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo 

dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree 

 Convenzione sul diritto del mare Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 

 Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants 

(POP) 

 Direttiva 91/271/CEE Concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

 Direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) 

 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 

 Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico 

della Comunità 

 Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE 

 Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento 

AMBIENTE URBANO 

 Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore 

 Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 

Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione 

 Direttiva 2000/14/CE dell’8/05/00 Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all’aperto 

 Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 Norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del 

rumore negli aeroporti della Comunità 

 Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 Determinazione e gestione del rumore ambientale 

 Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (rumore) 

 Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 Comunicazioni mobili e personali. 

 Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 

 Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea “Ambiente 

2010: il nostro futuro, la nostra scelta” 

 Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente 
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 Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 dell’11/02/04 Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano 

 Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 relativa alla Strategia tematica sull’ambiente urbano 

 Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato 

dall’amianto 

 Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione 

all’amianto durante il lavoro 

ATMOSFERA ENERGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente 

 Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 

azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo 

 Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai 

grandi impianti di combustione 

 Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. 

 Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all’ozono nell’aria 

 Direttiva 2003/76/CE dell’11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei 

veicoli a motore 

BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI 

PROTETTE 

 Convenzione sulla diversità biologica Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992 

 Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources FAO, inizio anni ‘90 

 Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture Leipzig, Germania 

1996 

 International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture Risoluzione FAO n. 3/2001 

 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979 

 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

Bruxelles, 21 maggio 1992 

RISORSE CULTURALI E 

PAESAGGIO 

 Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 

gennaio 1992 

 Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) Parigi, 16 novembre 1972 

 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa Granada, 3 ottobre 1985 

 Carta del paesaggio Mediterraneo St. Malò, ottobre 1993  

 Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica Sofia, 25 novembre 1995 

 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) Postdam, 10/11 maggio 1999 

 Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) Firenze, 20 ottobre 2000 

RIFIUTI E BONIFICHE 

 Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati 

 Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi 

 Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi 

 Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 



 

 

  

53 

(PCB/PCT) 

 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 

 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso 

 Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico 

 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti 

 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 

 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti 

 Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE 

 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti 

di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE 

SUOLO 

 Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994 

 Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 

2002 

 Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002 
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55..11..22  DDooccuummeennttii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  tteemmaattiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  

TEMATICA AMBIENTALE DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE 

ACQUA 

 RD 1775/33 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici 

 RD 215/33 Testo delle norme sulla bonifica integrale 

 Legge 183/89 Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo 

 D. Lgs 275/93 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche 

 Legge n. 36/94 Disposizioni in materia di risorse idriche 

 D. Lgs 372/99 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento" 

 D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 Testo Unico in materia di tutela delle acque 

 DM 18 settembre 2002 "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 11 

maggio 1999, n. 152" 

 DM n. 185 del 12 giugno 2003 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Regolamento recante norme tecniche per 

il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” 

 D. Lgs 152/2006 Norme in materia Ambientale, Parte III 

 D. Lgs 8 novembre 2006 Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale 

AMBIENTE URBANO 

 D.P.C.M. del 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

 Legge n. 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

 D.P.R. n. 496 del 11/12/97 Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli 

aeromobili civili 

 D.P.R. n. 459 del 18/11/98 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in 

materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

 D.M. del 03/12/99 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. 

 D.P.R. n. 476 del 09/11/99 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, 

n. 496, concernente il divieto di voli notturni. 

 D.M. del 13/04/00 Dispositivi di scappamento delle autovetture. 

 D. Lgs. 262 del 04/09/02 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine 

ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto 

 DPR n. 142 del 30/03/04 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

 D. Lgs. n. 13 del 17/01/05 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del 

contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. 

 D. Lgs. n. 194 del 19/08/05 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 

13/10/2005) 



 

 

  

55 

 Legge n. 36 del 22/02/01 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

 D.P.C.M. del 8/07/03 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti 

 D. Lgs. n. 387 del 29/12/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 

 Legge n. 122 del 24/03/89 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente 

popolate 

 Legge n. 208 del 28/06/91 Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane 

 Legge n. 211 del 26/03/92 Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa 

 D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 Nuovo Codice della strada 

 D.M. del 27/03/98 Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/68 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 

collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della 

revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

 Legge n. 257 del 27/03/92 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto 

 D. Lgs. n. 114 del 17/03/95 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

dell’ambiente causato dall’amianto 

 D. Lgs. n. 257 del 25/07/06 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 

dall’esposizione all’amianto durante il lavoro 

ATMOSFERA ENERGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 D.P.R. del 10/01/92 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell’inquinamento urbano. 

 D.M. del 12/11/92 Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni 

per il miglioramento della qualità dell’aria. 

 D.M. del 15/04/94 Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle 

aree urbane. 

 D.M. n. 163 del 21/04/99 Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i 

sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. 

 D. Lgs. n. 351 del 4/08/99 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria 

ambiente 

 D.M. n. 60 del 2/04/02, Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di 

qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della 

direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. 

 D.M. n. 261 del 11/10/02 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria 

ambiente, criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 

 D. Lgs. n. 216 del 4/04/06, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei 
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gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. 

BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI 

PROTETTE 

 Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 Legge Quadro sulle aree protette 

 Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

 Legge n.124 del 14 febbraio 1994 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de 

Janeiro il 5 giugno 1992 

 D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

 Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 

 Legge 6 aprile 2004, n. 101 “Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 

l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001". 

RISORSE CULTURALI E 

PAESAGGIO 

 Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 Tutela delle cose di interesse storico artistico 

 Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 Protezione delle bellezze naturali 

 Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947 

 Legge n. 184 del 6 aprile 1977 Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale 

del 23/11/1972 

 Legge n. 431 dell’8 agosto 1985 (legge Galasso) Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 

ambientale 

 Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale 

 Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 Individuazione delle diverse tipologie di architettura 

rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi 

della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale 

 D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137 

 D. Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006 Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni 

culturali 

 D. Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006 Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 

paesaggio 

 D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio. 

 Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 

ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO 

RIFIUTI E BONIFICHE 
 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) ABROGATO dall’art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 
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 D.M. 5 febbraio 1998: Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. (Artt. 31 

comma 2, 33 D. Lgs. 22/97). 

 Decreto 25 ottobre 1999, n. 471: Ministero dell’Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 Decreto 25 febbraio 2000, n. 124: Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche 

riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti 

pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell’articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22. 

 D.M. 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” 

 Decreto Interministeriale: recante “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 

2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE”: Con Allegati 

C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 

75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi 

 Decreto 12 giugno 2002, n. 161: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 

33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure 

semplificate. 

 D. Lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 

 D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti 

prodotti dalle navi ed i residui del carico. 

 D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle 

modifiche apportate dal D. Lgs. 149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante 

attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso" 

 Decreto 3 luglio 2003, n. 194: Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 

98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE 

relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n. 173 del 28-7-2003) 

 D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133: Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti 

 D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso 

di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti 

 Decreto 3 agosto 2005: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica 

 D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149: Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione 

della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, 
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da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto Milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. 

n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n. 244) 

 D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2007)" 

SUOLO 

 Legge n. 445 del 9 luglio 1908 Provvedimenti a favore della Basilicata e della Puglia 

 Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle 

miniere [nel Regno] 

 Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 Censimento fenomeni franosi 

 Legge n. 183 del 18 maggio 1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

 Legge n. 221 del 30 luglio 1990 Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria 

 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 

 Legge n. 267 del 3 agosto 1998 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 

disastri franosi nella regione Puglia 

 Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 Nuovi interventi in campo ambientale 

 D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed 

il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni 

 D.P.C.M. 12 aprile 2002 Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi 

 D.P.C.M.21 ottobre 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica 

 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale 

RIFIUTI E BONIFICHE 
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55..11..33  DDooccuummeennttii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  tteemmaattiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aa  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee  

TEMATICA AMBIENTALE DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE 

ACQUA 

 Piano di Tutela delle Acque 

 Piano d’Ambito territoriale ottimale risorse idriche 

 Programma d’azione per le "zone vulnerabili da nitrati", in riferimento alla Direttiva 91/676 CEE per la protezione delle acque 

dall’inquinamento 

AMBIENTE URBANO 
 Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio 

 Piano triennale per la tutela dell’ambiente 

ATMOSFERA ENERGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 Piano di Risanamento Qualità dell’Aria 

 Piano Energetico Ambientale Regionale 

BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI 

PROTETTE 

 L.R. 24 luglio 1997, n. 19 Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia 

 D.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 Attuazione della L. R. 24 luglio 1997, n. 19 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree 

naturali protette nella Regione Puglia” - Istituzione delle aree naturali protette - Atto di indirizzo 

 L.R. 11/2001 Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale 

 L.R. 21 maggio 2002, n.7 Legge regionale "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 

2004"ART.46: "Integrazione all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 ‘Norme per l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette nella  Regione Puglia". 

 L.R. 16/2006 Istituzione della riserva naturale regionale “Posidonieto San Vito - Barletta e Gravina di Monsignore" 

 L.R. 4 giugno 2007, n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia 

 R.R. 4 settembre 2007, n. 22 Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 

e del DPR 357/97 s.m.i. 

 R.R. 17 settembre 2007, n. 23 Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese 

 D.G.R. 13 giugno 2008, n. 981 Circolare n. 1/2008 Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio 

 Piano triennale per la tutela dell’ambiente 

RISORSE CULTURALI E 

PAESAGGIO 

 Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio 

 Piano triennale per la tutela dell’ambiente 

RIFIUTI E BONIFICHE 

 L.R. 3 Ottobre 1986, n.30 D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione 

 L.R. 14 giugno 2007, n.17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni 

amministrative in materia ambientale 

 L.R. 31 Ottobre 2007, n.29 Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e no pericolosi, prodotti al di fuori della Regione 

Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia 

 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 
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 Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani 

SUOLO 

 L.R. 22 maggio 1985 n. 37 Norme per la disciplina dell’attività delle cave 

 L.R. 15 novembre 2007, n. 31 Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo 

 Piano Regionale delle Attività Estrattive 

 Piano di Assetto Idrogeologico 

 Piano Regionale delle Attività Estrattive 

 Programma d’azione per le "zone vulnerabili da nitrati", in riferimento alla Direttiva 91/676 CEE per la protezione delle acque 

dall’inquinamento 
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VVeerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  eesstteerrnnaa  

  

AAll  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  llaa  ccooeerreennzzaa  eesstteerrnnaa  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  ccoonn  ii  pprriinncciippaallii  rriiffeerriimmeennttii  

pprrooggrraammmmaattiiccii  rreeggiioonnaallii  ee  pprroovviinncciiaallii  ssii  uuttiilliizzzzeerraannnnoo  ddeellllee  mmaattrriiccii  cchhee  ccoonnsseennttiirraannnnoo  ddii  mmeetttteerree  iinn  

eevviiddeennzzaa  iinn  qquuaallee  mmiissuurraa  iill  ccoommpplleessssoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii//ssttrraatteeggiiee  eesspprreessssii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  

ssiiaannoo  ccooeerreennttii  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  aassssuunnttii  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  rreeggiioonnaallee  ee  pprroovviinncciiaallee..  

NNeellllaa  pprriimmaa  ccoolloonnnnaa  ddeellllee  mmaattrriiccii  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ggllii  oobbiieettttiivvii  ggeenneerraallii  ddeeii  pprriinncciippaallii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  aa  

lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee  ee  pprroovviinncciiaallee,,  ee  nneellllaa  pprriimmaa  rriiggaa  ggllii  iinntteerrvveennttii//ssttrraatteeggiiee  ddeell  PPCCCC..  NNeellllee  ccaasseellllee  ddii  iinnccrroocciioo  

ffrraa  llee  rriigghhee  ee  llee  ccoolloonnnnee  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ddeeii  ssiimmbboollii  cchhee  eesspprriimmoonnoo  llaa  rreellaazziioonnee  ddii  cciiaassccuunn  oobbiieettttiivvoo  ccoonn  

ttuuttttii  ggllii  aallttrrii..  LLaa  ssiimmbboollooggiiaa  uuttiilliizzzzaattaa  èè  llaa  sseegguueennttee::  

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

••  MMooddeerraattaa  ccooeerreennzzaa  ee//oo  ssiinneerrggiiaa      ++  

••  NNeessssuunnaa  ccoorrrreellaazziioonnee        oo  

••  IInnccooeerreennzzaa  ee//oo  ddiissccoorrddaannzzaa      --  

LLaa  ccooeerreennzzaa  ddiirreettttaa  eesspprriimmee  llaa  ppeerrffeettttaa  ccoommuunnaannzzaa  ttrraa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPCCCC  ccoonn  qquueellllii  ddeeggllii  aallttrrii  ppiiaannii  ee  

pprrooggrraammmmii  aannaalliizzzzaattii..  PPuuòò  vveerriiffiiccaarrssii  iill  ccaassoo  iinn  ccuuii  vvii  ssiiaannoo  oobbiieettttiivvii  ddiivveerrssii  nnoonn  ffuunnzziioonnaallii  ffrraa  lloorroo  ee  qquuiinnddii  

sseennzzaa  aallccuunnaa  ccoorrrreellaazziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  IInnffiinnee  ssii  ppuuòò  rriissccoonnttrraarree  ll’’iinnccooeerreennzzaa  ttrraa  ggllii  oobbiieettttiivvii..  

SSii  eevviiddeennzziiaa  iinnoollttrree  cchhee  iill  ttiippoo  ddii  ccooeerreennzzaa  eesspprriimmee  ssoolloo  ssee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPCCCC  ee  qquueellllii  ccoonntteennuuttii  nneeggllii  aallttrrii  

PPiiaannii  ee  PPrrooggrraammmmii  vvaannnnoo  nneellllaa  sstteessssaa  oo  iinn  uunnaa  ddiivveerrssaa  ddiirreezziioonnee  sseennzzaa  eennttrraarree  nneell  mmeerriittoo  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  

oo  mmeennoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo..    
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VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

 OBIETTIVI DEL PCC 

 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DEGLI AMBITI DI 

INTERESSE 

NATURALISTICO E 

STORICO 

ARCHITETTONICO 

RIQUALIFICAZIONE 

DELLE 

AREE DEGRADATE 

RIORGANIZZAZIONE 

DEL SISTEMA 

ATTUALE DELLE 

CONCESSIONI 

DEMANIALI IN 

RIFERIMENTO ALLE 

NORME DEL PRC 

SVILUPPO DEL 

SETTORE 

TURISTICO 

LUNGO IL TRATTO 

COSTIERO E 

NELL’ENTROTERRA 

IN MANIERA 

ECOCOMPATIBILE 

RIORGANIZZAZIONE 

DEL SISTEMA DEGLI 

ACCESSI 

ALLA COSTA E 

PROMOZIONE 

DI FORME DI 

MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

OBIETTIVI DI PIANI/PROGRAMMI DI LIVELLO 

REGIONALE 
     

PIANO PAESISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) 

Garantire l’equilibrio idro-geo-morfologico 

dei bacini idrografici 
++ ++ ++ ++ ++ 

Migliorare la qualità ambientale del 

territorio 
++++ ++++ ++++ ++ ++++ 

Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali 

di lunga durata 
++ ++ ++ ++ ++ 

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali 

storici 
++ ++ ++ ++ ++ 

Valorizzare il patrimonio identitario 

culturale – insediativo 
++++ ++ ++ ++ ++ 

Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee 
++ ++++ ++ ++ ++ 

Valorizzare la struttura estetico – 

percettiva dei paesaggi della Puglia 
++++ ++++ ++ ++ ++ 

Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi ++ ++ ++ ++ ++++ 

Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia 
++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
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Garantire la qualità territoriale e 

paesaggistica nello sviluppo delle energie 

rinnovabili 

++ ++ ++ ++ ++ 

Garantire la qualità territoriale e 

paesaggistica nella riqualificazione, riuso 

e nuova realizzazione delle attività 

produttive e delle infrastrutture 

++ ++ ++ ++ ++ 

Garantire la qualità edilizia, urbana e 

territoriale negli insediamenti residenziali 

urbani e rurali 

++ ++ ++ ++ ++ 

PIANO REGIONALE DELLE COSTE (PRC) 

Garantire il corretto equilibrio fra la 

salvaguardia degli aspetti ambientali e 

paesaggistici del litorale pugliese, la libera 

fruizione e lo sviluppo delle attività turistico 

ricreative 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Sviluppo economico e sociale delle aree 

costiere attraverso criteri di eco - 

compatibilità e di rispetto dei processi 

naturali 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) 

Tutela e valorizzazione del paesaggio, 

attraverso il rinnovamento degli strumenti 

di pianificazione vigenti secondo le 

disposizioni del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 

++++ ++++ ++++ ++ ++ 
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Miglioramento della qualità 

dell’ambiente e della vita delle 

popolazioni, attraverso il sostegno 

all’innovazione delle pratiche di 

pianificazione locale, perché questa, 

riconosciuto l’esaurimento della spinta 

all’espansione urbana, si orienti 

decisamente verso il recupero dei tessuti 

urbani consolidati, la riqualificazione delle 

aree degradate e la bonifica delle aree 

inquinate 

++++ ++++ ++++ ++ ++ 

Semplificazione del processo di 

formazione e di verifica delle scelte locali 

di governo del territorio, promuovendo e 

sostenendo la pianificazione provinciale e 

di area vasta, perché questa costituisca 

quadro di coordinamento ed occasione 

di servizio per la pianificazione locale, 

definendo i limiti e le opportunità delle 

trasformazioni territoriali di grande scala 

ed orientando la pianificazione locale 

alla valorizzazione del territorio in un 

quadro di sviluppo sostenibile 

++ ++ ++ ++ ++ 

Più efficiente e sostenibile dotazione 

infrastrutturale, promuovendo rapporti 

virtuosi tra pianificazione territoriale e 

pianificazione delle infrastrutture, 

definendo i contenuti e i modi di uno 

sviluppo armonico degli insediamenti e 

della loro dotazione di attrezzature ed 

++ ++ ++ ++ ++++ 
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infrastrutture e ripristinando le regole 

fondamentali della buona progettazione 

urbana ed infrastrutturale 

Garanzia di una sollecita attuazione delle 

scelte di governo territoriale, attraverso la 

più generale costruzione di rapporti 

sinergici fra il sistema di governo del 

territorio e le iniziative di tutela 

ambientale e di programmazione dello 

sviluppo 

++ ++ ++ ++ ++ 

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Definizione del quadro della pericolosità 

idrogeologica in relazione ai fenomeni di 

esondazione e di dissesto dei versanti 

oo oo oo oo oo 

Definizione degli interventi per la 

disciplina, il controllo, la salvaguardia, la 

regolarizzazione dei corsi d’acqua e la 

sistemazione dei versanti e delle aree 

instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture, indirizzando l’uso di 

modalità di intervento che privilegino la 

valorizzazione ed il recupero delle 

caratteristiche naturali del territorio 

oo oo oo oo oo 

Individuazione, la salvaguardia e la 

valorizzazione delle aree di pertinenza 

fluviale 

oo oo oo oo oo 

Manutenzione, completamento e 

integrazione dei sistemi di protezione 

esistenti 

oo oo oo oo oo 

Definizione degli interventi per la 

protezione e la regolazione dei corsi 
oo oo oo oo oo 
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d’acqua 

Definizione di nuovi sistemi di protezione e 

difesa idrogeologica, ad integrazione di 

quelli esistenti, con funzioni di controllo 

dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e 

di esondazione, in relazione al livello di 

riduzione del rischio da conseguire 

oo oo oo oo oo 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Prevenire e ridurre l’inquinamento e 

attuare il risanamento dei corpi idrici 

inquinati 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Conseguire il miglioramento dello stato 

delle acque ed adeguare protezioni di 

quelle destinate a particolari usi 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle 

risorse idriche con priorità per quelle 

potabili 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Mantenere la capacità naturale di auto-

depurazione dei corpi idrici nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e 

vegetali ampie e ben diversificate 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TARANTO (PTCP) [non adottato] 

Integrare la conservazione delle aree 

naturali con la salvaguardia delle aree e 

dei suoli urbanizzati, in quanto azioni 

dirette solo all’uno o all’altro obiettivo non 

sono sufficienti a garantire un assetto 

ambientale ed idrogeologico efficiente 

oo oo oo oo oo 

Tutelare la natura e il paesaggio in tutte le 

forme di utilizzo del territorio e, 

comunque, dando maggiore attenzione 

oo oo oo oo oo 
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alle attività di prevenzione delle potenziali 

criticità 

Salvaguardare le coste da ogni azione 

antropica che possa turbarne l’equilibrio 

naturale 

oo oo oo oo oo 

Integrare la pianificazione di aree 

protette con la realizzazione di zone di 

recupero e valorizzazione, allo scopo di 

garantire standard minimi ecologico-

paesaggistici 

oo oo oo oo oo 

Contenimento del consumo di suolo oo oo oo oo oo 

Rafforzamento del sistema insediativo 

policentrico 
oo oo oo oo oo 

Decongestionamento e riequilibrio 

funzionale dell’area urbana centrale 
oo oo oo oo oo 

Nodi specializzati, aree produttive e 

grandi infrastrutture 
oo oo oo oo oo 

Riconoscimento e tutela paesaggistica oo oo oo oo oo 

Valorizzazione del sistema del patrimonio 

storico 
oo oo oo oo oo 

Eliminazione delle cause di criticità locale 

dei sistemi di trasporto 
oo oo oo oo oo 

Decongestionamento delle aree a 

maggiore densità insediativa 
oo oo oo oo oo 

Messa in sicurezza delle reti oo oo oo oo oo 

Riequilibrio modale della domanda di 

mobilità 
oo oo oo oo oo 

Riequilibrio del grado di accessibilità al 

territorio provinciale 
oo oo oo oo oo 

Potenziamento delle infrastrutture oo oo oo oo oo 
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d’interscambio modale 

Potenziamento delle infrastrutture di 

accesso alle porte dei grandi assi 

plurimodali di penetrazione 

oo oo oo oo oo 

Infrastrutture di sostegno alle azioni di 

promozione di sviluppo locale 
oo oo oo oo oo 

 

  



 

 

  

69 

Di seguito si rappresenta la sintesi delle precedenti matrici  

 

OBIETTIVI  

Elevata coerenza 

e/o sinergia  

Moderata 

coerenza e/o 

sinergia 

Nessuna 

correlazione  

Incoerenza e/o 

discordanza  

Tutela e valorizzazione degli ambiti di interesse naturalistico e 

storico architettonico  
1122  1111  2244  00  

Riqualificazione delle aree degradate  1122  1111  2244  00  

Riorganizzazione del sistema attuale delle concessioni demaniali in 

riferimento alle norme del PRC  
1100  1133  2244  00  

Sviluppo del settore turistico lungo il tratto costiero e nell'entroterra 

in maniera ecocompatibile  
77  1166  2244  00  

Riorganizzazione del sistema degli accessi alla costa e promozione 

di forme di mobilità sostenibile  
1100  1133  2244  00  
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VVeerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  

  

AAnnaallooggaammeennttee  aall  mmeettooddoo  aapppplliiccaattoo  ppeerr  llaa  ““VVeerriiffiiccaa  ddii  CCooeerreennzzaa  EEsstteerrnnaa””,,  ssaarràà  vvaalluuttaattaa  llaa  ““CCooeerreennzzaa  

IInntteerrnnaa””  ddeell  PPiiaannoo..  LLaa  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  vvaalluuttaa  llaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ee  llaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  ttrraa  ll’’aannaalliissii  ddeellllee  

ccrriittiicciittàà,,  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ssttrraatteeggiiee  ee  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinn  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggeerrllii..  

NNeell  ccaassoo  iinn  eessaammee  ll’’aannaalliissii  ddeellllaa  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  ssaarràà  ccoonnddoottttaa  ssuullllaa  ssccoommppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  

PPCCCC  iinn  OObbiieettttiivvii  ee  AAzziioonnii  ee  ssaarràà  ssvvoollttaa  aattttrraavveerrssoo  aallccuunnee  mmaattrriiccii  cchhee  iinnddiiccaannoo  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunnaa  

ccoonnnneessssiioonnee  ttrraa  oobbiieettttiivvii  ee  ssttrraatteeggiicchhee  ssuuddddiivviissee  ppeerr  ssiisstteemmaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

NNeellllee  ccaasseellllee  ddii  iinnccrroocciioo  ffrraa  llee  rriigghhee  ee  llee  ccoolloonnnnee  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ddeeii  ssiimmbboollii  cchhee  eesspprriimmoonnoo  llaa  rreellaazziioonnee  ddii  

cciiaassccuunn  aazziioonnee  ssttrraatteeggiiccaa  ddeell  PPCCCC  ccoonn  cciiaassccuunn  oobbiieettttiivvoo;;  aadd  ooggnnii  ssiimmbboolloo,,  iinnoollttrree,,  èè  aasssseeggnnaattoo  aanncchhee  

uunn  ppuunntteeggggiioo..  

LLaa  ssiimmbboollooggiiaa  ddeeffiinniittaa  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddii  ccooeerreennzzaa  iinntteerrnnaa  èè  llaa  sseegguueennttee::  

••  CCOOEERREENNZZAA  DDIIRREETTTTAA::  llee  aazziioonnii  ccoonnccoorrrroonnoo  ddiirreettttaammeennttee  aall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ++++  

••  CCOOEERREENNZZAA  IINNDDIIRREETTTTAA::  llee  aazziioonnii  ccoonnccoorrrroonnoo  iinnddiirreettttaammeennttee  aall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ++  

••  llee  aazziioonnii  nnoonn  ccoonnccoorrrroonnoo  aall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii          oo  

••  IINNCCOOEERREENNZZAA::  llee  aazziioonnii  pprreeggiiuuddiiccaannoo  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii        --
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AZIONI STRATEGICHE 

 OBIETTIVI DEL PCC 

 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DEGLI AMBITI DI 

INTERESSE 

NATURALISTICO E 

STORICO 

ARCHITETTONICO 

RIQUALIFICAZIONE 

DELLE 

AREE DEGRADATE 

RIORGANIZZAZIONE 

DEL SISTEMA 

ATTUALE DELLE 

CONCESSIONI 

DEMANIALI IN 

RIFERIMENTO ALLE 

NORME DEL PRC 

SVILUPPO DEL 

SETTORE 

TURISTICO LUNGO 

IL TRATTO 

COSTIERO E 

NELL’ENTROTERRA 

IN MANIERA 

ECOCOMPATIBILE 

RIORGANIZZAZIO

NE DEL SISTEMA 

DEGLI ACCESSI 

ALLA COSTA E 

PROMOZIONE 

DI FORME DI 

MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

AZIONI STRATEGICHE      

Valorizzare area archeologica 

denominata "l'isolotto" 
++++ ++++ oo oo oo 

Recupero dei tratti di costa che versano 

in uno stato di degrado 
++++ ++++ ++++ oo oo 

Indicazione, distribuzione, consistenza e 

ubicazione dei lotti concedibili per attività 

turistico – ricreative 

oo oo ++++ ++ oo 

Indicazione delle tipologie edilizie, 

caratteristiche dei materiali e colori per i 

manufatti, le strutture ombreggianti e 

camminamenti 

oo ++ ++++ ++ oo 

Regolare la trasformazione delle opere 

fisse esistenti in eventuali opere 

facilmente amovibili 

oo ++ ++++ ++ oo 

Disciplinare qualunque tipo di attività 

edilizia e/o trasformazione urbanistica, 

anche modesta, realizzabile sul demanio 

da parte del concessionario 

oo ++ ++++ ++ oo 

Promuovere la realizzazione di strutture 

ecocompatibili al fine di perseguire uno 
oo oo ++ ++++ oo 
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sviluppo sostenibile del turismo 

Promuovere la messa a dimora di verde, 

anche di natura arbustiva, nelle zone a 

carattere paesaggistica nei siti dunali 

oo oo ++ ++++ oo 

Prevedere la posa a dimora di verde, 

anche di natura arbustiva, oltre che nella 

fascia FP3, anche nella FP2, 

prevalentemente nell’immediato interno 

della “zona servizi” 

oo oo ++ ++++ oo 

Disciplinare l’apposizione di cartello e/o 

manufatti pubblicitari, senza pregiudicare 

la libera visuale del mare 

oo oo ++ ++++ oo 

Indicare l’eventuale ubicazione di pontili, 

punti di ormeggio e/o approdi turistici 
oo oo ++ ++++ oo 

Dettare le norme transitorie volte a 

disciplinare le modalità di adeguamento 

dello stato dei luoghi antecedente alla 

pianificazione 

oo ++ ++ ++ ++++ 

Definire un sistema di accessi che 

consenta la fruizione libera di tutti i tratti 

della costa torricellese 

oo ++ ++ ++ ++++ 
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Sintesi della matrice relativa alle "AZIONI STRATEGICHE": 

COERENZA TRA LE AZIONI E GLI OBIETTIVI DEL P.C.C. 
Elevata coerenza 

e/o sinergia  

Moderata 

coerenza e/o 

sinergia 

Nessuna 

correlazione  

Incoerenza 

e/o 

discordanza  

Valorizzare area archeologica denominata "l'isolotto" 2 - 3 - 

Recupero dei tratti di costa che versano in uno stato 

di degrado 
3 - 2 - 

Indicazione, distribuzione, consistenza e ubicazione 

dei lotti concedibili per attività turistico – ricreative 
1 1 3 - 

Indicazione delle tipologie edilizie, caratteristiche dei 

materiali e colori per i manufatti, le strutture 

ombreggianti e camminamenti 

1 2 2 - 

Regolare la trasformazione delle opere fisse esistenti in 

eventuali opere facilmente amovibili 
1 2 2 - 

Disciplinare qualunque tipo di attività edilizia e/o 

trasformazione urbanistica, anche modesta, 

realizzabile sul demanio da parte del concessionario 

1 2 2 - 

Promuovere la realizzazione di strutture ecocompatibili 

al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del 

turismo 

1 1 3 - 

Promuovere la messa a dimora di verde, anche di 

natura arbustiva, nelle zone a carattere paesaggistica 

nei siti dunali 

1 1 3 - 

Prevedere la posa a dimora di verde, anche di natura 

arbustiva, oltre che nella fascia FP3, anche nella FP2, 

prevalentemente nell’immediato interno della “zona 

servizi” 

1 1 3 - 

Disciplinare l’apposizione di cartello e/o manufatti 

pubblicitari, senza pregiudicare la libera visuale del 

mare 

1 1 3 - 
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Indicare l’eventuale ubicazione di pontili, punti di 

ormeggio e/o approdi turistici 
1 1 3 - 

Dettare le norme transitorie volte a disciplinare le 

modalità di adeguamento dello stato dei luoghi 

antecedente alla pianificazione 

1 3 1 - 
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VERIFICA COERENZA INTERNA 

  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

 
ACQUA AMBIENTE URBANO  

ATMOSFERA ENERGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
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AZIONI DEL P.C.C.              

Valorizzare area 

archeologica 

denominata "l'isolotto" 

oo oo oo oo oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 

Recupero dei tratti di 

costa che versano in 

uno stato di degrado 

oo oo oo ++ oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 

Indicazione, 

distribuzione, 

consistenza e 

ubicazione dei lotti 

concedibili per attività 

turistico – ricreative 

oo oo ++ oo oo oo oo ++ ++ oo oo oo oo 

Indicazione delle 

tipologie edilizie, 

caratteristiche dei 

materiali e colori per i 

oo oo ++ oo oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 
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manufatti, le strutture 

ombreggianti e 

camminamenti 

Regolare la 

trasformazione delle 

opere fisse esistenti in 

eventuali opere 

facilmente amovibili 

oo oo ++ oo oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 

Disciplinare qualunque 

tipo di attività edilizia 

e/o trasformazione 

urbanistica, anche 

modesta, realizzabile 

sul demanio da parte 

del concessionario 

oo oo ++ oo oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 

Promuovere la 

realizzazione di strutture 

ecocompatibili al fine 

di perseguire uno 

sviluppo sostenibile del 

turismo 

oo oo ++ oo oo oo oo ++ oo oo oo oo ++++ 

Promuovere la messa a 

dimora di verde, anche 

di natura arbustiva, 

nelle zone a carattere 

paesaggistica nei siti 

dunali 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 
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Prevedere la posa a 

dimora di verde, anche 

di natura arbustiva, 

oltre che nella fascia 

FP3, anche nella FP2, 

prevalentemente 

nell’immediato interno 

della “zona servizi” 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

Disciplinare 

l’apposizione di cartello 

e/o manufatti 

pubblicitari, senza 

pregiudicare la libera 

visuale del mare 

oo oo oo oo oo oo oo ++ oo oo oo oo oo 

Indicare l’eventuale 

ubicazione di pontili, 

punti di ormeggio e/o 

approdi turistici 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

Dettare le norme 

transitorie volte a 

disciplinare le modalità 

di adeguamento dello 

stato dei luoghi 

antecedente alla 

pianificazione 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

Definire un sistema di 

accessi che consenta 

la fruizione libera di tutti 

i tratti della costa 

torricellese 

oo oo oo oo ++++ oo oo oo oo oo oo oo oo 
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 BIODIVERSITA' E AREE NATURALI 

PROTETTE 
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO  RIFIUTI E BONIFICHE  SUOLO  
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AZIONI DEL P.C.C.             

Valorizzare area 

archeologica 

denominata 

"l'isolotto" 

++ oo oo ++++ oo ++++ oo oo oo oo oo oo 

Recupero dei tratti 

di costa che 

versano in uno stato 

di degrado 

oo oo oo ++ ++ ++++ oo oo oo oo oo oo 

Indicazione, 

distribuzione, 

consistenza e 

ubicazione dei lotti 

concedibili per 

attività turistico – 

ricreative 

oo oo oo ++++ oo oo oo oo oo oo oo oo 

Indicazione delle 

tipologie edilizie, 

caratteristiche dei 

materiali e colori per 

oo oo oo ++ ++ oo oo oo oo oo oo oo 
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i manufatti, le 

strutture 

ombreggianti e 

camminamenti 

Regolare la 

trasformazione delle 

opere fisse esistenti 

in eventuali opere 

facilmente amovibili 

oo oo oo ++ ++ oo oo oo oo oo oo oo 

Disciplinare 

qualunque tipo di 

attività edilizia e/o 

trasformazione 

urbanistica, anche 

modesta, 

realizzabile sul 

demanio da parte 

del concessionario 

oo oo oo ++ ++ oo oo oo oo oo oo oo 

Promuovere la 

realizzazione di 

strutture 

ecocompatibili al 

fine di perseguire 

uno sviluppo 

sostenibile del 

turismo 

oo ++ oo oo ++++ oo ++++ oo oo oo oo oo 
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Promuovere la 

messa a dimora di 

verde, anche di 

natura arbustiva, 

nelle zone a 

carattere 

paesaggistica nei siti 

dunali 

oo oo oo ++ oo oo oo oo oo oo oo oo 

Prevedere la posa a 

dimora di verde, 

anche di natura 

arbustiva, oltre che 

nella fascia FP3, 

anche nella FP2, 

prevalentemente 

nell’immediato 

interno della “zona 

servizi” 

oo oo ++ ++ oo oo oo oo oo oo oo oo 

Disciplinare 

l’apposizione di 

cartello e/o 

manufatti 

pubblicitari, senza 

pregiudicare la 

libera visuale del 

mare 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

Indicare l’eventuale 

ubicazione di pontili, 

punti di ormeggio 

e/o approdi turistici 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

Dettare le norme oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 
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transitorie volte a 

disciplinare le 

modalità di 

adeguamento dello 

stato dei luoghi 

antecedente alla 

pianificazione 

Definire un sistema 

di accessi che 

consenta la fruizione 

libera di tutti i tratti 

della costa 

torricellese 

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 
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Di seguito si rappresenta la sintesi delle precedenti matrici 

COERENZA TRA LE AZIONI E GLI OBIETTIVI DEL P.C.C. 
Elevata coerenza 

e/o sinergia  

Moderata 

coerenza e/o 

sinergia 

Nessuna 

correlazione  

Incoerenza 

e/o 

discordanza  

Valorizzare area archeologica denominata "l'isolotto" 2 2 21 - 

Recupero dei tratti di costa che versano in uno stato 

di degrado 
1 4 20 - 

Indicazione, distribuzione, consistenza e ubicazione 

dei lotti concedibili per attività turistico – ricreative 
1 3 21 - 

Indicazione delle tipologie edilizie, caratteristiche dei 

materiali e colori per i manufatti, le strutture 

ombreggianti e camminamenti 

- 4 21 - 

Regolare la trasformazione delle opere fisse esistenti in 

eventuali opere facilmente amovibili 
- 4 21 - 

Disciplinare qualunque tipo di attività edilizia e/o 

trasformazione urbanistica, anche modesta, 

realizzabile sul demanio da parte del concessionario 

- 4 21 - 

Promuovere la realizzazione di strutture ecocompatibili 

al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del 

turismo 

3 3 19 - 

Promuovere la messa a dimora di verde, anche di 

natura arbustiva, nelle zone a carattere paesaggistica 

nei siti dunali 

- 1 24 - 

Prevedere la posa a dimora di verde, anche di natura 

arbustiva, oltre che nella fascia FP3, anche nella FP2, 

prevalentemente nell’immediato interno della “zona 

servizi” 

- 3 21 - 

Disciplinare l’apposizione di cartello e/o manufatti 

pubblicitari, senza pregiudicare la libera visuale del 

mare 

- - 25 - 

Indicare l’eventuale ubicazione di pontili, punti di 

ormeggio e/o approdi turistici 
- - 25 - 

Dettare le norme transitorie volte a disciplinare le 

modalità di adeguamento dello stato dei luoghi 

antecedente alla pianificazione 

1 - 24 - 
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VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  aalltteerrnnaattiivvee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  

  

L’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare, oltre 

all’individuazione, descrizione e valutazione, degli effetti significativi che l’attuazione del programma 

potrebbe avere sull’ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale di riferimento. 

L’obbligo di individuare e descrivere le alternative al Piano Coste mira a verificare ed a mettere a 

confronto le possibili evoluzioni dello stato dell’ambiente in relazione alle scelte messe in atto. L’obiettivo 

del prefigurare possibili scenari, non è quello di indicare con precisione eventi futuri ma mettere in 

evidenza le forze di larga scala che spingono il futuro in direzioni diverse. 

Per valutare adeguatamente gli effetti del Piano sullo stato dell’ambiente, sono ipotizzati, sulla base dei 

potenziali effetti ambientali delle azioni previste dalle linee di intervento afferenti al piano, i possibili 

scenari d’impatto sulle componenti ambientali prese in considerazione nel Rapporto Ambientale. 

Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento, sono individuate due ipotesi di 

scenario: 

 Alternativa 0 (assenza del Piano Coste) – possibile evoluzione del contesto ambientale nel caso di 

mancata attivazione delle azioni strategiche proposte dal Piano; 

 Alternativa 1 (attuazione del Piano Coste) – possibile evoluzione del contesto ambientale di 

riferimento a seguito dell’attuazione del Piano. 

 

I risultati sono sintetizzati nella seguente matrice: 

TEMATICA/COMPONENTE 

AMBIENTALE 
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

ACQUA 

In assenza di Piano lo scenario 

attuale porterebbe ad un 

peggioramento dello stato di 

fruibilità della costa torricellese. 

Il Piano da precise disposizioni sugli 

scarichi dei servizi igienici delle 

concessioni per attività turistico –

ricreative 

AMBIENTE URBANO 

In assenza del Piano non si 

avrebbe una  regolamentazione 

dell’area demaniale che in 

alcuni punti sarebbe 

sottoutilizzata e lasciata in stato 

di degrado. 

Il Piano fissa una precisa 

regolamentazione circa la 

distribuzione delle concessioni 

demaniali, nonché delle aree 

degradate da riqualificare. 

L’aspetto dell’area demaniale 

gioverà sicuramente 

dall’applicazione del Piano 

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

In assenza del Piano si 

confermerebbe l’attuale 

tendenza all’aumento del 

consumo energetico e delle 

conseguenti emissioni in 

atmosfera. 

Il Piano dà precise disposizioni sul 

contenimento dei consumi 

energetici con l’utilizzo di dispositivi 

elettrici a basso consumo. 

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI 

PROTETTE 

Le criticità sulla tematica sono 

legate principalmente alla 

carenza di una corretta 

gestione e monitoraggio 

dell’area SIC. 

Il Piano punta alla promozione al 

miglioramento della fruizione del 

patrimonio del territorio, e la sua 

attuazione contribuirà 

all’implementazione di politiche di 

valorizzazione e di miglioramento 

della fruibilità del SIC. 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Il paesaggio naturale 

rappresenta una delle più 

importanti risorse del territorio. 

Il Piano pone grande importanza al 

paesaggio e al patrimonio 

culturale presente all’interno del 
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Nondimeno una parte 

consistente di tale patrimonio è 

soggetta a fenomeni di 

deterioramento, causato da 

fattori quali l’incuria, 

l’insufficiente integrazione del 

paesaggio nelle politiche di 

sviluppo. L’attuale tendenza 

porterà, quindi, in assenza di 

interventi, alla trasformazione e 

compromissione del patrimonio 

ambientale e culturale. 

territorio. A tal fine è stata data 

grande importanza al recupero 

località come l’area archeologica 

di "Librari". Tutti gli interventi messi in 

essere dal Piano sono volti alla 

valorizzazione del paesaggio del 

litorale torricellese per la sua 

fruizione ai fini turistico. 

RIFIUTI E BONIFICHE 

Le criticità sulla tematica sono 

legate principalmente 

alla carenza di una corretta 

gestione del sistema rifiuti 

nell’area demaniale. 

Il Piano da precise disposizioni 

sull’effettuazione della raccolta 

differenziata delle tipologie di 

rifiuto più frequenti prodotte 

sulla spiaggia. 

SUOLO 

In assenza di Piano i siti inquinati 

rappresenterebbero 

un elemento di disturbo e di 

degrado 

paesaggistico. 

Il Piano fissa un indirizzo di 

riqualificazione 

ambientale per i siti inquinati. 
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CCaappiittoolloo  66  --    MMiissuurree,,  ccrriitteerrii  eedd  iinnddiirriizzzzii  ppeerr  llaa  mmiittiiggaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  aatttteessii  

  

NNeell  pprreesseennttee  ccaappiittoolloo  ssoonnoo  ssiinntteettiizzzzaattee  llee  ppoossssiibbiillii  ccrriittiicciittàà  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  nnaasscceerree  ssuullllee  ccoommppoonneennttii  

aammbbiieennttaallii  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCoossttee  ccoossìì  ccoommee  iinnddiivviidduuaattee  nneell  §§77..44..  

PPeerr  ooggnnii  ccrriittiicciittàà  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ppeerr  rriidduurrrree  aall  mmiinniimmoo  oo  ssoopppprriimmeerree  ddeell  

ttuuttttoo  ll’’iimmppaattttoo  nneeggaattiivvoo..  LLee  mmiissuurree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ssoonnoo  sscceellttee  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  sseegguueennttii  pprriinncciippii  ddii  

mmiittiiggaazziioonnee::  

  EEvviittaarree  iimmppaattttii  aallllaa  ffoonnttee;;  

  RRiidduurrrree  iimmppaattttii  aallllaa  ffoonnttee;;  

  MMiinniimmiizzzzaarree  iimmppaattttii  ssuullll’’aarreeaa;;  

  MMiinniimmiizzzzaarree  iimmppaattttii  ssuu  cchhii  llii  ssuubbiissccee..  

TEMATICA/COMPONENTE 

AMBIENTALE 
CRITICITA' POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

ACQUA 

Le aree concedibili andranno 

ad incidere negativamente 

sugli scarichi in mare. 

Le aree concedibili dovranno 

essere allacciate alla pubblica 

fognatura, o essere dotati di un 

sistema di smaltimento 

riconosciuto idoneo dalla 

competente autorità sanitaria. 

AMBIENTE URBANO   

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
  

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI 

PROTETTE 
  

PAESAGGIO E BENI CULTURALI   

RIFIUTI E BONIFICHE 

Le aree concedibili 

aumenteranno la produzione 

di rifiuto 

Il Piano prevede di effettuare 

la raccolta differenziata delle 

tipologie di rifiuto più frequenti 

prodotte sulla spiaggia, con il 

minimo di: carta, plastica, 

vetro, lattine 

SUOLO   

 

PPeerr  qquueell  cchhee  rriigguuaarrddaa  llee  ccrriittiicciittàà  ee  llee  mmiissuurree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  SSIICC  ssii  rriimmaannddaa  aallllaa  VVaalluuttaazziioonnee  

ddii  IInncciiddeennzzaa  ((§§1100))..  
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CCaappiittoolloo  77  --  MMoonniittoorraaggggiioo  ddeell  PPiiaannoo..  

 
SSii  rriittiieennee  uuttiillee  rriiccoorrddaarree  cchhee  iill  pprroocceessssoo  ddii  VVAASS  nnoonn  ssii  eessaauurriissccee  ccoonn  

ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPCCCC  ee  ddeellllaa  VVAASS  ccoorrrreellaattaa,,  mmaa  pprroosseegguuee  ppeerr  

ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeell  ppiiaannoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ffaassee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo..  

TTaallee  ffaassee  èè  vvoollttaa  aa  vveerriiffiiccaarree  ll’’eeffffeettttiivvoo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  

oobbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  mmeeddiiaannttee  ll’’uussoo  ddii  aappppoossiittii  iinnddiiccaattoorrii  ((ssttrruummeennttii  

ddii  mmiissuurraa  cchhee  vvaalluuttaannoo  ll’’eeffffeettttiivvoo  ssuucccceessssoo  ddeellllee  sscceellttee  ooppeerraattee)),,  

aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  aappppoorrttaarree  llee  eevveennttuuaallii  nneecceessssaarriiee  ccoorrrreezziioonnii  aall  

ppiiaannoo  eedd  aallllee  nnoorrmmee  ee  pprreessccrriizziioonnii  iinn  eessssoo  ccoonntteennuuttee..   
  

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  aammbbiieennttaallee  ddeell  PPCCCC,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  

pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..1100  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  4422//22000011//CCEE,,  sseerrvvee  aa  ccoonnttrroollllaarree  

ggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  

ppiiaannoo  sstteessssoo  aall  ffiinnee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ddii  iinnddiivviidduuaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ggllii  

eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  iimmpprreevviissttii  ee  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  aaddoottttaarree  llee  mmiissuurree  ccoorrrreettttiivvee  ooppppoorrttuunnee..  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  ddii  MMoonniittoorraaggggiioo  ssoonnoo::  

11..  VVeerriiffiiccaa  aammbbiieennttaallee  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo,,  ccoonnddoottttaa  rriissppeettttoo  ssiiaa  aallllee  mmooddiiffiicchhee  ddeelllloo  ssttaattoo  

ddeellll’’aammbbiieennttee  ((iinnddiiccaattoorrii  ddii  ccoonntteessttoo))  cchhee  aallll’’eeffffiicciieennzzaa  eedd  aallll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddeell  PPiiaannoo  

((iinnddiiccaattoorrii  pprreessttaazziioonnaallii));;  

22..  VVeerriiffiiccaa  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  iinnddiivviidduuaattii  nneell  

RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee;;  

33..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteemmppeessttiivvaa  ddeeggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  iimmpprreevviissttii;;  

44..  AAddoozziioonnee  ddii  ooppppoorrttuunnee  mmiissuurree  ccoorrrreettttiivvee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  uunnaa  eevveennttuuaallee  

rriimmoodduullaazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  ppiiaannoo;;  

55..  IInnffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ccoonn  ccoommppeetteennzzaa  aammbbiieennttaallee  ee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  ssuuii  rriissuullttaattii  ppeerriiooddiiccii  ddeell  

mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ddeell  ppiiaannoo  aattttrraavveerrssoo  ll’’aattttiivviittàà  ddii  rreeppoorrttiinngg  ((aarrtt..99,,  ccoommmmaa  11  lleetttt..  cc))  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa))..  

 

77..11  MMooddaalliittàà  ee  ppeerriiooddiicciittàà  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  

 

IIll  PPiiaannoo  ddii  MMoonniittoorraaggggiioo  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  iinntteeggrraarrssii  nneell  ssiisstteemmaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  

PPCCCC,,  eevviittaannddoo  ssoovvrraappppoossiizziioonnii  ttrraa  ssttrruummeennttii  aannaalloogghhii,,  aall  ffiinnee  ddii  oottttiimmiizzzzaarree  llee  ddiivveerrssee  rriissoorrssee  ccooiinnvvoollttee  eedd  

aassssiiccuurraarree  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa  ddeellll’’iinntteerroo  pprroocceessssoo..  IInn  ttaall  sseennssoo  ssii  eesspprriimmee  aanncchhee  llaa  ddiirreettttiivvaa  

4422//22000011//CCEE  cchhee,,  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  uunnaa  dduupplliiccaazziioonnee  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo,,  rriicchhiieeddee  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ii  mmeeccccaanniissmmii  

ddii  ccoonnttrroolllloo  eessiisstteennttii..  

AAttttrraavveerrssoo  llaa  rreeddaazziioonnee  ddii  rreeppoorrtt  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’aannaalliissii  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddeeii  ddaattii  eedd  iill  

ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  iinnddiivviidduuaattii,,  ssaarraannnnoo  eevviiddeennzziiaattee  llee  eevveennttuuaallii  pprroobblleemmaattiicchhee,,  

iiddeennttiiffiiccaattee  llee  ccaauussee  cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerrllee  iinnddoottttee  ee  pprrooppoossttee  eevveennttuuaallii  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee  ppeerr  llee  ssuucccceessssiivvee  

ffaassii  ddii  aattttuuaazziioonnee..  QQuueessttoo  ffaa  ssìì  cchhee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  rreessttiittuuzziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  ccoossttiittuuiissccaa  uunn  mmoommeennttoo  cceennttrraallee  

ddeellll’’iinntteerroo  pprroocceessssoo  vvaalluuttaattiivvoo..  II  rreeppoorrtt  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo,,  pprrooddoottttii  aannnnuuaallmmeennttee,,  ssaarraannnnoo  ddooccuummeennttii  ssnneellllii  

iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  uunnaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  ssuuaa  rriiccaadduuttaa  

ssuullll’’aammbbiieennttee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ll’’uussoo  ddii  ttaabbeellllee,,  ggrraaffiiccii,,  aalllleeggaattii  ccaarrttooggrraaffiiccii  ccaappaaccii  ddii  ssiinntteettiizzzzaarree  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerrttiinneennttii  aalllloo  ssccooppoo..  II  rreeppoorrtt  ppoottrraannnnoo  ccoonntteenneerree,,  ttrraa  ll’’aallttrroo::  

  LL’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  ccoonntteessttoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  

ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  llee  ffrreeqquueennzzee  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  ffoonnttii;;  

  LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  pprrooggrraammmmaa;;  

  UUnnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssuu  eevveennttuuaallii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  nneeggaattiivvii  nnoonn  pprreevviissttii  ffoorrnneennddoo,,  ssee  ppoossssiibbiillee,,  uunnaa  aannaalliissii  

ddeellllee  ccaauussee  ee  iinnddiiccaannddoo  llee  mmiissuurree  ccoorrrreettttiivvee  ddaa  ppoorrrree  iinn  eesssseerree..  



 

 

  

87 

TTuuttttee  llee  ffaassii  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  ddii  ccoonncceerrttoo  ccoonn  ll’’AARRPPAAPP,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquuaannttoo  

rriigguuaarrddaa  llee  aattttiivviittàà  lleeggaattee  aall  ppooppoollaammeennttoo  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii..  

  

77..22  DDeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  nneecceessssaarrii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  

 

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  aammbbiieennttaallee  pprreevveeddee  cchhee  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ssiiaannoo  ccoonnttrroollllaattii  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  iinn  ccuuii  iill  pprrooggrraammmmaa  sstteessssoo  ooppeerraa  ee  cchhee,,  ppeerr  ssuuaa  sstteessssaa  nnaattuurraa,,  èè  ssooggggeettttoo  aa  

vvaarriiaazziioonnii..  IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  ddii  ccoonntteessttoo  ttiieennee  ssoottttoo  oosssseerrvvaazziioonnee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  eedd  eevveennttuuaallii  

ssccoossttaammeennttii,,  ssiiaa  ppoossiittiivvii  cchhee  nneeggaattiivvii,,  rriissppeettttoo  aalllloo  sscceennaarriioo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeessccrriittttoo  nneell  RRaappppoorrttoo  

AAmmbbiieennttaallee..  IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  eeffffeettttii,,  iinnvveeccee,,  vveerriiffiiccaa  llaa  pprreessttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddeell  pprrooggrraammmmaa..  

AAll  ffiinnee  ddii  rriissppoonnddeerree  aaddeegguuaattaammeennttee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee,,  ccaarraatttteerriizzzzaattee  

ddaa  uunnaa  eeqquuiilliibbrraattaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddii  ffaattttoorrii  aammbbiieennttaallii,,  ssoocciiaallii  eedd  eeccoonnoommiiccii,,  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddeevvoonnoo  

nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  iinnsseerriittii  iinn  uunnaa  llooggiiccaa  ddii  ssiisstteemmaa..  IInn  ttaall  mmooddoo  ll’’iinnddiiccaattoorree  ddiivviieennee  lloo  ssttrruummeennttoo  cchhee  

aaiiuuttaa  aa  ccaappiirree  ddoovvee  ssiiaammoo,,  iinn  cchhee  ddiirreezziioonnee  aannddiiaammoo  ee  qquuaannttoo  ssii  èè  lloonnttaannii  ddaaggllii  oobbiieettttiivvii  ffiissssaattii..  

PPeerr  iill  PPiiaannoo  ddii  MMoonniittoorraaggggiioo  ddeell  PPCCCC  ddii  TToorrrriicceellllaa  ssii  ssoonnoo  qquuiinnddii  sscceellttee  dduuee  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  iinnddiiccaattoorrii::  

  IInnddiiccaattoorrii  ddii  ccoonntteessttoo::  eesspprreessssii  ccoommee  ggrraannddeezzzzee  aassssoolluuttee  oo  rreellaattiivvee,,  uussaattii  ppeerr  llaa  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  

ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  aammbbiieennttaallee..  CCoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  mmooddeelllloo  DDPPSSIIRR  ddeellll’’AAggeennzziiaa,,  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddeessccrriittttiivvii  

ppoossssoonnoo  qquuaannttiiffiiccaarree::  DDeetteerrmmiinnaannttii;;  PPrreessssiioonnii  ssuullll’’aammbbiieennttee;;  SSttaattoo;;  IImmppaattttii  ssuullllaa  ssaalluuttee  ee  ssuullllaa  qquuaalliittàà  

ddeellllaa  vviittaa;;  RRiissppoossttee;;  

  IInnddiiccaattoorrii  pprreessttaazziioonnaallii::  iinnddiiccaattoorrii  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  vveerriiffiiccaarree  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  iinn  

tteerrmmiinnii  ddii  eeffffiiccaacciiaa,,  aanncchhee  iinn  rraappppoorrttoo  aallllee  rriissoorrssee  iimmppiieeggaattee  ((eeffffiicciieennzzaa))..  

  

EEnnttrraammbbii  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ssoonnoo  uuttiillii  èè  nneecceessssaarrii  ppeerr  pprreevveeddeerree,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  ddiissccoossttaammeennttii  oo  ddeell  ssuuppeerraammeennttoo  

ddeeii  vvaalloorrii  ddii  ssoogglliiaa//lliimmiittee,,  ddeellllee  ccoorrrreezziioonnii::  qquueessttoo  aall  ffiinnee  ddii  nnoonn  mmeetttteerree  aa  rriisscchhiioo  llaa  ssaalluuttee  uummaannaa,,  llaa    

qquuaalliittàà  ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa  tteerrrriittoorriiaallee  mmaa  aanncchhee  ppeerr  nnoonn  vvaanniiffiiccaarree  iill  ssiisstteemmaa  ddii  sscceellttee  ee  oobbiieettttiivvii  mmeessssii  iinn  

ccaammppoo  ppeerr  pprroodduurrrree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..  

GGllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  ccoonntteessttoo,,  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee,,  ssaarraannnnoo  

eesssseennzziiaallmmeennttee  qquueellllii  ggiiàà  uussaattii  nneell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee..  PPoottrraannnnoo,,  ppeerròò,,  eesssseerree  uulltteerriioorrmmeennttee  iinntteeggrraattii  

nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii,,  aaii  ffiinnii  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  aammbbiieennttaallee,,  ssii  pprreesseennttii  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriiddeeffiinniirree  llee  tteemmaattiicchhee  

ccoonnnneessssee  aadd  aammbbiittii  tteerrrriittoorriiaallii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerreessssee  ppeerr  iill  PPCCCC..  

GGllii  iinnddiiccaattoorrii  pprreessttaazziioonnaallii,,  iinnvveeccee,,  vveennggoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  

ddeellllee  aazziioonnii  ddeell  PPCCCC  ddeessccrriittttii  nneell  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee..  

NNeellllaa  ttaabbeellllaa  sseegguueennttee  èè  iilllluussttrraattoo  iill  PPiiaannoo  ddii  MMoonniittoorraaggggiioo  ((ssuuddddiivviissoo  ppeerr  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  ccoonntteessttoo  ee  

pprreessttaazziioonnaallii)),,  cchhee  èè  ccoossìì  ssttrruuttttuurraattoo::  

  CCooddiiccee::  iinnddiiccaa  iill  ccooddiiccee  ddeellllaa  tteemmaattiiccaa  aammbbiieennttaallee  ((CC11  ––  AAccqquuaa,,  CC22  ––  AAmmbbiieennttee  uurrbbaannoo,,  CC33  ––  AArriiaa,,  

CC44  ––  EEnneerrggiiaa  ee  ccaammbbiiaammeennttii  cclliimmaattiiccii,,  CC55  ––  PPaaeessaaggggiioo  ee  BBeennii  ccuullttuurraallii,,  CC66  ––  BBiiooddiivveerrssiittàà  ee  aarreeee  

nnaattuurraallii  pprrootteettttee,,  CC77  ––  RRiiffiiuuttii  ee  bboonniiffiicchhee,,  CC88  ––  SSuuoolloo  ee  rriisscchhii))  

  NNoommee  iinnddiiccaattoorree::  iinnddiiccaa  iill  nnoommee  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree..  

  DDeessccrriizziioonnee::  ssppeecciiffiiccaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree..  

  UUnniittàà  ddii  mmiissuurraa::  ssppeecciiffiiccaa  ll’’uunniittàà  ddii  mmiissuurraa  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree..  

  DDPPSSIIRR::  ssppeecciiffiiccaa  ll’’iinnddiiccaattoorree  aa  cchhee  eelleemmeennttoo  ddeell  mmooddeelllloo  DDPPSSIIRR  aappppaarrttiieennee  ((DD  ––  DDeetteerrmmiinnaannttii,,  PP  ––  

PPrreessssiioonnii,,  SS  ––  SSttaattoo,,  II  ––  IImmppaattttii,,  RR  ––  RRiissppoossttee))..  

  CCooppeerrttuurraa  ssppaazziiaallee::  ssppeecciiffiiccaa  iill  tteerrrriittoorriioo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree  ((PPuunnttuuaallee  ––  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  

ppuunnttoo,,  ZZoonnaallee  ––  uunnaa  zzoonnaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  CCoommuunnee  ––  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee))..  

  AAnnnnoo::  iinnddiiccaa  ll’’aannnnoo  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree..  

  VVaalloorree  aattttuuaallee  ((qquuaannddoo  pprreesseennttee))::  iinnddiiccaa  iill  vvaalloorree  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rriilliieevvoo..  

  VVaalloorree  lliimmiittee  ((qquuaannddoo  pprreesseennttee))::  iinnddiiccaa  iill  vvaalloorree  mmaassssiimmoo  rraaggggiiuunnggiibbiillee  ddaallll’’iinnddiiccaattoorree,,  ssuuppeerraattoo  iill  

qquuaallee  iill  ppiiaannoo  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee..  
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  TTrreenndd::  rraapppprreesseennttaa  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellll’’iinnddiiccaattoorree;;  èè  sscchheemmaattiizzzzaattoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  iinnddiiccaattoorree  qquuaalliittaattiivvoo  

ccoommee  sseegguuee::  

  ++    ttrreenndd  ppoossiittiivvoo;;  

  oo    ttrreenndd  ssttaazziioonnaarriioo;;  

  --    ttrreenndd  nneeggaattiivvoo..  

  FFoonnttee  ddaattii  iinnddiiccaattoorree::  iinnddiiccaa  llaa  ffoonnttee  ddaattii  cchhee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  iill  rreeppeerriimmeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerr  iill  ccaallccoolloo  

ddeellll’’iinnddiiccaattoorree..    
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MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI CONTESTO 

CODICE NOME INDICATORE DESCRIZIONE 
UNITA' 

MISURA 
DPSIR 

COPERTURA 

SPAZIALE 
ANNO 

VALORE 

ATTUALE 

VALORE 

LIMITE 
TREND FONTE DATI 

C
1

 

QUALITÀ DELLE 

ACQUE DI 

BALNEAZIONE 

Valuta la presenza di 

Enterocchi Intestinali nei 

punti di prelievo nel 

periodo da Aprile a 

Settembre 

CFU/100 

mL 
S PUNTUALE 2017 Vedi § 5.1.1 200 

 

Ministero 

della 

Salute/ 

ARPAP 

Valuta la presenza di 

Escherichia Coli nei punti 

di prelievo nel periodo 

da Aprile a Settembre 

CFU/100 

mL 
S PUNTUALE 2017 Vedi § 5.1.1 500 

 

Ministero 

della 

Salute/ 

ARPAP 

PRESENZA DELLA 

MICROALGA 

OSTREOPSIS OVATA 

Valuta la presenza della 

microalga nel periodo 

da Giugno a Settembre 

cellule/Litro S PUNTUALE 2015 Vedi § 5.1.1 

10.000 

cellule/litro 

in colonna 

d'acqua 

 
ARPAP 

DINAMICA 

LITORANEA 

Valuta il trend evolutivo 

del litorale torricellese 
%%  PP  CCOOMMUUNNAALLEE  22000055  Vedi § 5.2 --  oo  PRC/ARPAP 

COSTA 

ARTIFICIALIZZATA 

Valuta gli interventi di 

ingegneria costiera che 

alterano la 

geomorfologia e la 

dinamica litoranea delle 

coste 

%%  PP  CCOOMMUUNNAALLEE  22000055  Vedi § 5.3 --  oo  PRC/ARPAP  

ACQUE REFLUE 

SCARICATE – SOLIDI 

SOSPESI TOTALI 

Valuta la quantità di 

solidi sospesi totali nelle 

acque reflue scaricate 

nel  depuratore  

mg/L S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 3355  ++  ARPAP  

ACQUE REFLUE 

SCARICATE – 

DOMANDA 

BIOCHIMICA DI 

OSSIGENO  

Valuta la quantità di 

BOD5 nelle acque reflue 

scaricate nel depuratore  

mg/L S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 2255  ++  ARPAP  

ACQUE REFLUE 

SCARICATE – 

DOMANDA 

CHIMICA DI 

OSSIGENO  

Valuta la quantità di 

COD nelle acque reflue 

scaricate nel depuratore 

mg/L S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 112255  ++  ARPAP  
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ACQUE REFLUE 

SCARICATE – 

AZOTO 

AMMONIACALE 

Valuta la quantità di 

NH4 nelle acque reflue 

scaricate nel depuratore  

mg/L S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 1155  
  

ARPAP  

ACQUE REFLUE 

SCARICATE – 

AZOTO NITROSO 

Valuta la quantità di 

NO2 nelle acque reflue 

scaricate nel depuratore  

mg/L S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 00,,66  
  

ARPAP  

ACQUE REFLUE 

SCARICATE – 

ESCHERICHIA COLI 

Valuta la quantità di 

Escherichia Coli nelle 

acque reflue scaricate 

nel depuratore  

CFU/100 mL S  PUNTUALE 2016 Vedi § 5.4 55..000000  ++  ARPAP  

CC
22

  

PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  PPooppoollaazziioonnee  RReessiiddeennttee  NNrr    DD  CCOOMMUUNNAALLEE  22001177  44..119999    
  

--  
((0011//0011//22001177  

--  IIssttaatt))  

CCOOSSTTAA  BBAALLNNEEAABBIILLEE  

VVaalluuttaa  llaa  ccoossttaa  

eeffffeettttiivvaammeennttee  

bbaallnneeaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

bbaallnneeaazziioonnee  

KKmm    DD  CCOOMMUUNNAALLEE  22001177  44..220000,,1155  --  ++  CCOOMMUUNNEE  

CCOOSSTTAA  NNOONN  

BBAALLNNEEAABBIILLEE  

VVaalluuttaa  llaa  ccoossttaa  nnoonn    

uuttiilliizzzzaabbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

bbaallnneeaazziioonnee  
KKmm    DD  CCOOMMUUNNAALLEE  22001177  --  --  oo  CCOOMMUUNNEE  

CC
33

  

CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNII  

DDII  SSOO22  
RRaapppprreesseennttaa  llaa  mmiissuurraa  ddii  

BBiioossssiiddoo  ddii  ZZoollffoo  

μμgg//mmcc  

((mmeeddiiaa  

oorraarriiaa))  
SS  ZZoonnaallee  22000066  220066,,3377  550000  ++  AARRPPAAPP  

CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNII  

DDII  NNOO22  
RRaapppprreesseennttaa  llaa  mmiissuurraa  ddii  

OOssssiiddii  ddii  AAzzoottoo  

μμgg//mmcc  

((mmeeddiiaa  

oorraarriiaa))  
SS ZZoonnaallee 22000066  441122,,6633  440000  ++  AARRPPAAPP  

CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNII  

DDII  PPMM1100  

RRaapppprreesseennttaa  llaa  mmiissuurraa  ddii  

MMaatteerriiaallee  PPaarrttiiccoollaattoo  

ccoonn  ΦΦ  mmeeddiioo  iinnffeerriioorree  aa  

1100  mmiiccrroonn  

μμgg//mmcc  

  ((mmeeddiiaa  

aannnnuuaallee))  
SS ZZoonnaallee 22000066  --  4400  ++  AARRPPAAPP  

CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNII  

DDII  CCOO  
RRaapppprreesseennttaa  llaa  mmiissuurraa  ddii  

MMoonnoossssiiddoo  ddii  CCaarrbboonniioo  
μμgg//mmcc  SS ZZoonnaallee 22000066  11..002255,,5544  1100  --  AARRPPAAPP  

CCOONNSSUUMMII  

EENNEERRGGEETTIICCII  

CCoonnssuummoo  ddii  eenneerrggiiaa  

eelleettttrriiccaa  ddeellllee  

ccoonncceessssiioonnii  ssuull  ddeemmaanniioo  

mmaarriittttiimmoo  

KKWWhh  PP  ZZoonnaallee 22001166  --  --  
  

CCOOMMUUNNEE  
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CC
44

  IIssoollaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  --  

TToorrrree  CCaannnneettoo  

((IITT99113300000088))  
SSIICC  ppoossiiddoonniieettoo  HHaa  SS  CCoommuunnaallee  22001177  33..114477,,7733  --  

  
CCOOMMUUNNEE  

CC
55

  

IIMMMMOOBBIILLII  DDII  

NNOOTTEEVVOOLLEE  

IINNTTEERREESSSSEE  PPUUBBBBLLIICCOO  

IImmmmoobbiillii  ddii  nnootteevvoollee  

iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  eexx  DD..  

LLggss  4422//0044  
NNrr    SS  CCoommuunnaallee  22001177  11  --  

  
CCOOMMUUNNEE  

ZZOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  

AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCOO  

ZZoonnee  ddii  iinntteerreessssee  

aarrcchheeoollooggiiccoo  eexx  DD..  LLggss  

4422//0044  
NNrr    SS  CCoommuunnaallee  22001177  11  --  

  
CCOOMMUUNNEE  

CC
66

  PPRROODDUUZZIIOONNEE  DDII  

RRIIFFIIUU  

PPrroodduuzziioonnee  ddii  rriiffiiuuttii  

uurrbbaannii  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  

ssuull  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  

Kg  P  ZZoonnaallee  22001177  Vedi § 5.10.2  --  ++  

OOsssseerrvvaattoorrii

oo  RReeggiioonnaallee  

RRiiffiiuuttii  

CC
77

  RRIISSCCHHIIOO  IIDDRRAAUULLIICCOO  

EE  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO  

IInnddiivviidduuaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo  

ccoommuunnaallee  llee  aarreeee  

eessppoossttee  aa  rriisscchhiioo  

IIddrrooggeeoollooggiiccoo  ((  ppeerr  

ffrraannaa,,  eessoonnddaazziioonnee  ee  

ppeerriiccoolloossiittàà  

ggeeoommoorrffoollooggiiccaa))  

HHaa  SS  CCoommuunnaallee  22001177  Vedi § 5.11.1  --  ++  AAddBB  PPuugglliiaa  

CC
88

  

SSIITTII  IINNQQUUIINNAATTII  

IInntteerrvveennttii  ddii  bboonniiffiiccaa  ee  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  

ddeellll''eelleennccoo  ddeeii  ssiittii  ddaa  

bboonniiffiiccaarree  

HHaa    SS  CCoommuunnaallee  22001177  Vedi § 5.12  --  ++  AAddBB  PPuugglliiaa  
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MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI PRESTAZIONALI 

CODICE NOME INDICATORE DESCRIZIONE 
UNITA' 

MISURA 

COPERTURA 

SPAZIALE 
ANNO VALORE ATTUALE TREND FONTE DATI 

C
1

 

Utenti allacciati al 

pubblico acquedotto 

Rappresenta la percentuale di 

concessioni demaniali allacciate 

all'AQP 

% 
Demanio 

marittimo 
2017 0 

 
Comune 

Utenti allacciati alla 

pubblica fognatura 

Rappresenta la percentuale di 

concessioni demaniali allacciate alla 

fognatura 

% 
Demanio 

marittimo 
2017 1 

 
Comune 

Utenti serviti da 

impianto di 

depurazione 

Rappresenta la percentuale di 

concessioni demaniali servite da 

depurazione 

%  
Demanio 

marittimo  
2017  1 

  
Comune 

CC
22

  AAttttrraattttiivviittàà  

eeccoonnoommiiccaa--ssoocciiaallee  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  SSttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  NNrr    
Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  SSppiiaaggggee  LLiibbeerree  ccoonn  

SSeerrvviizzii  
NNrr  

Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  EEsseerrcciizzii  ddii  rriissttoorraazziioonnee  NNrr  
Demanio 

marittimo  
2017  11  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  EEsseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii  NNrr  
Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  SSeerrvviizzii  ddii  aallttrraa  nnaattuurraa  NNrr  
Demanio 

marittimo  
2017  11  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  PPuunnttii  ddii  oorrmmeeggggiioo  NNrr  
Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  ssttrruuttttuurree  aallaaggggiioo,,  vvaarroo,,  

eettcc..  
NNrr  

Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

CCoonncceessssiioonnii  ppeerr  iimmppiiaannttii  ddii  

aaccqquuaaccoollttuurraa  
NNrr  

Demanio 

marittimo  
2017  00  

  
Comune  

AAllttrroo  uussoo  iinn  ccoonncceessssiioonnee  NNrr  
Demanio 

marittimo  
2017  55  

  
Comune  



 

 

  

93 

AAttttiivviittàà  ttuurriissttiiccaa  

NNuummeerroo  ddii  eesseerrcciizzii  rriicceettttiivvii  ddii  ttiippoo  

aallbbeerrgghhiieerroo  eedd  eexxttrraallbbeerrgghhiieerroo  pprreesseennttii  
NNrr  CCoommuunnaallee    2017  1144  ++  Comune  

NNuummeerroo  ddii  ppoossttii  lleettttoo  iinn  aattttiivviittàà  ddii  ttiippoo  

aallbbeerrgghhiieerroo  eedd  eexxttrraallbbeerrgghhiieerroo  pprreesseennttii  
NNrr    CCoommuunnaallee    2017 886633  ++  Comune  

CC
33

  

IImmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  

aalltteerrnnaattiivvaa  

NNuummeerroo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  eenneerrggiiaa  

aalltteerrnnaattiivvaa  iinnssttaallllaattii  ddaallllee  ccoonncceessssiioonnii  

ssuull  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  
NNrr  

Demanio 

marittimo  
2017  00    

  
Comune  

EEnneerrggiiaa  rriinnnnoovvaabbiillee  ee  

nnoonn  

RRaappppoorrttoo  ttrraa  eenneerrggiiaa  pprrooddoottttaa  ddaa  ffoonnttii  

aalltteerrnnaattiivvee  eedd  eenneerrggiiaa  ccoonnssuummaattaa  

ddaallllee  ccoonncceessssiioonnii  ssuull  ddeemmaanniioo  

mmaarriittttiimmoo  

%%  
Demanio 

marittimo 2017  00  
  

Comune  

CC
44

  

IInntteerrvveennttii  ddii  ttuutteellaa  
NNuummeerroo  ddii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttuutteellaa  ddeell  

ppaaeessaaggggiioo  iinn  aarreeee  vviinnccoollaattee  
NNrr    CCoommuunnaallee  2017  00  

  
Comune  

CC
55

  

IInntteerrvveennttii  ddii  rreessttaauurroo  
NNuummeerroo  ddii  iinntteerrvveennttii  ddii  rreessttaauurroo  ssuu  

eeddiiffiiccii  vviinnccoollaattee  
NNrr    CCoommuunnaallee  2017  00  

  
Comune  

CC
66

  RRaaccccoollttaa  

ddiiffffeerreennzziiaattaa  
PPeerrcceennttuuaallee  ddii  rriiffiiuuttii  ddiiffffeerreennzziiaattii  ddaallllee  

ccoonncceessssiioonnii  ssuull  ddeemmaanniioo  mmaarriittttiimmoo  
%%  

Demanio 

marittimo  
2017  

    

Osservatorio 

Regionale 

Rifiuti/Comune  

CC
77

  

SSiittii  bboonniiffiiccaattii  
NNuummeerroo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  bboonniiffiiccaa  

aattttuuaattii  
NNrr    CCoommuunnaallee  2017  00  

  
Comune  
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CCaappiittoolloo  88  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  iinncciiddeennzzaa  

 
LLaa  VVaalluuttaazziioonnee  dd’’iinncciiddeennzzaa  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  

eeqquuiilliibbrraattoo  ttrraa  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ee  ddeellllee  ssppeecciiee  ee  ll’’uussoo  ssoosstteenniibbiillee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  ssiittii  pprrootteettttii..  LLaa  pprroocceedduurraa,,  sseegguueennddoo  iill  pprriinncciippiioo  ddii  

pprreeccaauuzziioonnee,,  ssii  aapppplliiccaa  ssiiaa  aaggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  rriiccaaddoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  RReettee  NNaattuurraa  22000000  ssiiaa  aa  qquueellllii  

cchhee,,  ppuurr  ssvviilluuppppaannddoossii  aallll’’eesstteerrnnoo,,  ppoossssoonnoo  ccoommppoorrttaarree  rriippeerrccuussssiioonnii  ssuulllloo  ssttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  

hhaabbiittaatt  pprrootteettttii..  

IInn  aammbbiittoo  nnaazziioonnaallee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  dd’’iinncciiddeennzzaa  èè  ddiisscciipplliinnaattaa  ddaall  DDPPRR  nn..  335577  ddeellll’’88  SSeetttteemmbbrree  11999977  cchhee  

aattttuuaa  llaa  DDiirreettttiivvaa  9922//4433//CCEEEE  rreellaattiivvaa  aallllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  nnaattuurraallii  ee  sseemmiinnaattuurraallii,,  nnoonncchhéé  

ddeellllaa  fflloorraa  ee  ddeellllaa  ffaauunnaa  sseellvvaattiicchhee  mmooddiiffiiccaattoo  eedd  iinntteeggrraattoo  ddaall  DDPPRR  nn..  112200  ddeell  1122  MMaarrzzoo  22000033..  

LL’’aarrtt..  66  ddeell  DD..PP..RR..  112200//22000033  ssttaabbiilliissccee  cchhee  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ssii  ddeevvee  

tteenneerree  ccoonnttoo  ddeellllaa  vvaalleennzzaa  nnaattuurraalliissttiiccoo  ––  aammbbiieennttaallee  ddeeii  pprrooppoossttii  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((PPSSIICC)),,  

ddeeii  SSIICC  ((SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa))  ee  ddeellllee  ZZoonnee  SSppeecciiaallii  ddii  CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ((ZZSSCC))..  CCoonn  DDeeccrreettoo  

MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  33  aapprriillee  22000000  IIll  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee  ee  ddeellllaa  TTuutteellaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  hhaa  ppuubbbblliiccaattoo  ll’’eelleennccoo  

ddeeii  pprrooppoossttii  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SSIICC))  ee  ddeellllee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZPPSS)),,  iinnddiivviidduuaattii  aaii  

sseennssii  ddeellllee  DDiirreettttiivvee  9922//4433//CCEEEE  ee  7799//440099//CCEEEE..  CCoonn  DDeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellll’’AAmmbbiieennttee  ee  ddeellllaa  TTuutteellaa  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo  ddeell  2255  mmaarrzzoo  22000055  èè  ssttaattoo  ppuubbbblliiccaattoo  ll’’eelleennccoo  ddeeii  pprrooppoossttii  SSiittii  ddii  IImmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ((SSIICC))  

ppeerr  llaa  rreeggiioonnee  bbiiooggeeooggrraaffiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa  iinnddiivviidduuaattii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  9922//4433//CCEEEE..  AA  lliivveelllloo  

nnaazziioonnaallee,,  ggllii  uullttiimmii  pprroovvvveeddiimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  eelleenncchhii  ddii  SSIICC  ee  ZZPPSS,,  ssoonnoo::  

  PPeerr  ii  SSIICC::  DD..MM..  77  mmaarrzzoo  22001122  ––  QQuuiinnttoo  eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii  SSiittii  dd’’iimmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ppeerr  llaa  

rreeggiioonnee  bbiiooggeeooggrraaffiiccaa  aallppiinnaa,,  ccoonnttiinneennttaallee,,  mmeeddiitteerrrraanneeaa  iinn  IIttaalliiaa,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  

9922//4433//CCEEEE..  

  PPeerr  ii  SSIICC::  DD..MM..  3311  ggeennnnaaiioo  22001133  ––  SSeessttoo  eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii  SSiittii  dd’’iimmppoorrttaannzzaa  CCoommuunniittaarriiaa  ppeerr  

llaa  rreeggiioonnee  bbiiooggeeooggrraaffiiccaa  aallppiinnaa,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  9922//4433//CCEEEE..  

  PPeerr  llee  ZZPPSS::  DD..MM..  1199  ggiiuuggnnoo  22000099  ––  EElleennccoo  ddeellllee  ZZoonnee  ddii  PPrrootteezziioonnee  SSppeecciiaallee  ((ZZPPSS)),,  ccllaassssiiffiiccaattee  aaii  

sseennssii  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  7799//440099//CCEEEE,,  ppuubbbblliiccaattoo  iinn  GG..UU..  99  lluugglliioo  22000099  nn..  115577..  

  

LL’’eellaabboorraazziioonnee  ddeelllloo  ssttuuddiioo  ddii  iinncciiddeennzzaa  ccoossttiittuuiissccee  uunn’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  eessiisstteennttee  rriiffeerriittaa  aallllaa  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  hhaabbiittaatt  ee  ddeellllee  ssppeecciiee  ddii  fflloorraa  ee  ddii  ffaauunnaa  pprreesseennttii  nneeii  SSIICC  ee//oo  nneellllee  ZZPPSS  ee  aall  

mmaanntteenniimmeennttoo  ee  aallllaa  ccooeerreennzzaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  eeccoollooggiicchhee..  LLoo  ssttuuddiioo  rraapppprreesseennttaa  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  aa  ccaarraatttteerree  pprreevveennttiivvoo  rriissppeettttoo  aaggllii  eeffffeettttii  cchhee  ll’’aattttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ppoottrreebbbbee  

aavveerree  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeeggllii  eeffffeettttii  qquuaallii//qquuaannttiittaattiivvii  iinnddoottttii  ddaall  ppiiaannoo,,  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  ooppeerree  

ccoonnnneessssee  nnoonncchhéé  qquueellllii  ccuummuullaattiivvii  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ssoommmmaattoorriiaa  ddii  aallttrree  iinniizziiaattiivvee  pprreesseennttii  aall  ffiinnee  ddii  ttuutteellaarree  

ee  ccoonnsseerrvvaarree  ggllii  hhaabbiittaatt  ee  llee  ssppeecciiee  ddii  fflloorraa  ee  ddii  ffaauunnaa  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo,,  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee  

pprreesseennttii..  

LL’’aannaalliissii  ddeeggllii  iimmppaattttii,,  ppuurr  eesssseennddoo  ffiinnaalliizzzzaattaa  aadd  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  ssuu  ““ssppeecciiee””  eedd  ““hhaabbiittaatt””  ddii  

rriilleevvaannttee  iinntteerreessssee  nnaattuurraalliissttiiccoo  ee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  vvuullnneerraabbiillii,,  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaallee  nneell  ssuuoo  

ccoommpplleessssoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llee  ccoommppoonneennttii  aabbiioottiicchhee,,  bbiioottiicchhee  ee  llee  ccoonnnneessssiioonnii  eeccoollooggiicchhee  eessiisstteennttii..  

NNeellll’’aannaalliissii  ddeellllee  ppoossssiibbiillii  iinntteerrffeerreennzzee  ttuuttttaavviiaa  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà,,  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  

ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii  ee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  nnaattuurraallee..  

LLaa  VVaalluuttaazziioonnee  ddii  IInncciiddeennzzaa  èè  rreeddaattttaa  sseeccoonnddoo  ii  ccoonntteennuuttii  pprreevviissttii  ddaallll’’aalllleeggaattoo  GG  ddeell  DDPPRR  335577//11999977  ee  

ss..mm..ii..    

NNeell  ccaassoo  ssppeecciiffiiccoo,,  ssaarraannnnoo  aannaalliizzzzaattee  llee  ppoossssiibbiillii  iinncciiddeennzzee  cchhee  iill  PPiiaannoo  CCoossttee  ppuuòò  aavveerree  ssuull  SSIICC  

““PPoossiiddoonniieettoo  IIssoollaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  --  TToorrrree  CCaannnneettoo  ((IITT99113300000088))””,,  ee  ssaarraannnnoo  qquuiinnddii  iiddeennttiiffiiccaattee  llee  ppoossssiibbiillii  

iinncciiddeennzzee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  eedd  ii  ppootteennzziiaallii  eeffffeettttii  ssuull  ssiittii  sstteessssoo..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ssaarraannnnoo  vvaalluuttaattee  llee  ppoossssiibbiillii  

aalltteerrnnaattiivvee,,  ee,,  iinnffiinnee,,  vvaalluuttaattee  llee  mmiissuurree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  llaaddddoovvee  iill  PPiiaannoo  pprroodduurrrràà  iinncciiddeennzzee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  
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88..11  IIll  ssiittoo  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ““ppoossiiddoonniieettoo  IIssoollaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  --  TToorrrree  CCaannnneettoo  ((IITT99113300000088))””  

  

NNeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ddii  TToorrrriicceellllaa  rriiccaaddee  ll’’aarreeaa  SSIICC  IITT99113300000088  ““PPoossiiddoonniieettoo  IIssoollaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  --  TToorrrree  

CCaannnneettoo  ((IITT99113300000088))””,,  cchhee  rriieennttrraa  nneellllaa  RReeggiioonnee  BBiiooggeeooggrraaffiiccaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa..  

  

  

IIll  SSIICC  ssii  eesstteennddee  ssuu  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  33..114477,,7733  eettttaarrii,,  ee  ssii  ssvviilluuppppaa  iinn  mmaanniieerraa  ddiissccoonnttiinnuuaa  ddaallllaa  ccoossttaa  

pprroossppiicciieennttee  TToorrrriicceellllaa  ffiinnoo  aallllaa  llooccaalliittàà  IIssoollaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  nneell  ccoommuunnee  ddii  TTaarraannttoo,,  iinntteerreessssaannddoo  ii  CCoommuunnii  

ddii  LLiizzzzaannoo,,  iissoollaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddii  TTaarraannttoo,,  PPuullssaannoo,,  LLeeppoorraannoo,,  TTaallssaannoo  ee  SSaann  VViittoo..  
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LLaa  pprraatteerriiaa  ddii  PPoossiiddoonniiaa  ccoossttiittuuiissccee  uunn  hhaabbiittaatt  pprriioorriittaarriioo  sseeccoonnddoo  llaa  DDiirreettttiivvaa  9922//4433  HHaabbiittaatt..  

QQuueessttoo  hhaabbiittaatt  èè  ssppeessssoo  iinntteerreessssaattoo  ddaa  ffoorrmmee  ddii  rreeggrreessssiioonnee  ddoovvuuttee  aa  ccaauussee  ttaannttoo  aannttrrooppiicchhee  qquuaannttoo  

nnaattuurraallii..  

  

LLaa  nnoonn  ssppiiccccaattaa  rriiggoogglliioossiittàà  ddeellllaa  pprraatteerriiaa,,  llaasscciiaa  ssppaazziioo  ssuuffffiicciieennttee  aallll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  vvaarriiee  bbiioocceennoossii  

ttiippiicchhee  ddeell  ppiiaannoo  iinnffrraalliittoorraallee..  PPaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddiiffffuussee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  bbiioocceennoossii  aadd  AAllgghhee  FFoottooffiillee  llee  

ssppeecciiee  CCyyssttoosseeiirraa  sspp..  ee  DDiiccttyyoottaa  sspp,,  pprreesseennttii  ssiiaa  ssuu  ssuubbssttrraattii  rroocccciioossii  ssiiaa  ssuuggllii  aammppii  ttrraattttii  ddii  ffoonnddaallii  aa  mmaattttee  

mmoorrttaa..  IInn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  lliimmiittee  iinnffeerriioorree  ((1155  --1166  mm))  ddeellllaa  pprraatteerriiaa  èè  pprreesseennttee  llaa  bbiioocceennoossii  ccoorraalllliiggeennaa  cchhee  ssii  

ssvviilluuppppaa,,  iinn  eesstteennssiioonnee  eedd  aalltteezzzzaa,,  mmaann  mmaannoo  cchhee  aauummeennttaa  llaa  pprrooffoonnddiittàà..  EEssssaa  eevviiddeennzziiaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  

ccoolloonniizzzzaarree  lliivveellllii  bbaattiimmeettrriiccii  ssuuppeerrffiicciiaallii  aanncchhee  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  cceerrttaa  ttoorrbbiiddiittàà  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaa  llee  aaccqquuee  

ddii  qquueessttoo  ttrraattttoo  ddii  mmaarree..  LLaa  bbiioocceennoossii  mmoossttrraa  ccoommuunnqquuee  iill  mmaassssiimmoo  ddeell  ssuuoo  ssvviilluuppppoo  nneellllaa  ffaasscciiaa  

bbaattiimmeettrriiccaa  ttrraa  ii  1188  eedd  ii  2277  mm,,  ccoonn  ccoossttrruuzziioonnii  oorrggaannooggeennee,,  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  uunnaa  mmiirriiaaddee  ddii  oorrggaanniissmmii  ((AAllgghhee  

iinnccrroossttaannttii,,  PPoorriiffeerrii,,  CCnniiddaarrii,,  BBrriioozzooii,,  AAnneelllliiddii,,  AAsscciiddiiaacceeii,,  eecccc..))..  TTaallii  bbiiooccoossttrruuzziioonnii  rriissuullttaannoo  ssppeessssoo  

iimmppoonneennttii  ccoommee  ddiimmoossttrraannoo  aallccuunnii  ssoonnooggrraammmmii  rreeggiissttrraattii  dduurraannttee  llaa  nnaavviiggaazziioonnee  iinn  qquueessttoo  ttrraattttoo  ddii  

mmaarree..  AAllllaa  bbiioocceennoossii  ccoorraalllliiggeennaa  ssii  ssoossttiittuuiissccoonnoo  ggrraadduuaallmmeennttee,,  aallll’’aauummeennttaarree  ddeellllaa  pprrooffoonnddiittàà  ((3300--4400  

mm)),,  ii  ffoonnddii  ddeettrriittiiccii  oorrggaannooggeennii..    

TTrraa  llee  ccaauussee  ddii  ddeeggrraaddoo  ddeellllaa  pprraatteerriiaa  ssoonnoo  ddaa  cciittaarree  iinndduubbbbiiaammeennttee  llee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeellllaa  lliinneeaa  ddii  

ccoossttaa,,  iinntteerrvveennuuttee  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ttuuttttii  ii  ggrroossssii  ccoommuunnii  ccoossttiieerrii,,  ccoonn  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeii  vvaarrii  mmoollii  ppoorrttuuaallii..  TTaallii  

ccoossttrruuzziioonnii  ppoottrreebbbbeerroo  aavveerr  pprroovvooccaattoo  vvaarriiaazziioonnii  nneell  rriittmmoo  ddii  sseeddiimmeennttaazziioonnee  aalltteerraannddoo  iill  rreeggiimmee  

iiddrrooddiinnaammiiccoo  ddeellllaa  zzoonnaa..  

NNoonn  mmeennoo  iimmppoorrttaannttii  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  ttuuttttii  ggllii  ssccaarriicchhii  ffooggnnaarrii,,  cchhee  ppeerr  mmoollttii  aannnnii  hhaannnnoo  rriivveerrssaattoo  iinn  

mmaarree  rreefflluuii  nnoonn  ttrraattttaattii  nnoonncchhéé  ll’’aazziioonnee  ddeelleetteerriiaa  ddii  aallccuunnee  aattttiivviittàà  ddii  ppeessccaa  ssoottttooccoossttaa  ((ssttrraasscciiccoo,,  

vvoonnggoollaarree)),,  ddaa  tteemmppoo  iinnssiisstteennttii  ssuullll’’aarreeaa  mmaarriinnaa..  

LLaa  nnaattuurraa  ddeell  ffoonnddoo  mmaarriinnoo  ddeellll’’aarreeaa  eesstteerrnnaa  rriissuullttaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  rroocccciioossaa,,  rriiccooppeerrttaa  iinn  mmiinniimmaa  

ppaarrttee  ddaa  pprraatteerriiaa  ddii  PPoossiiddoonniiaa  oocceeaanniiccaa,,  ““mmaattttee  mmoorrttee””  ee  sseeddiimmeennttii  iinnccooeerreennttii..  

  

88..22  AAnnaalliissii  ddii  iinncciiddeennzzaa  ddeellllee  sscceellttee  ddii  ppiiaannoo  ee  mmiissuurree  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  

  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  dd’’iinncciiddeennzzaa  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  aazziioonnii  ddii  ppiiaannoo  pprreevviissttee  ssaarràà  ccoonnddoottttaa  iinnddiiccaannddoo  ii  ppoossssiibbiillii  

iimmppaattttii  cchhee  iill  PPiiaannoo  ggeenneerreerràà  ssuuggllii  hhaabbiittaatt  ee  ssuullllee  ssppeecciiee  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  pprreesseennttii  nneell  tteerrrriittoorriioo..  

LLaa  MMaattrriiccee  ddii  IInncciiddeennzzaa  ssaarràà  ccoossttrruuiittaa  aattttrriibbuueennddoo  uunn  ggiiuuddiizziioo  iinnddiiccaattiivvoo  ddeellllaa  ppoossssiibbiillee  iinncciiddeennzzaa  

ddeerriivvaannttee  ddaallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ssuull  SSIICC,,  ccoonn  llaa  sseegguueennttee  ssiimmbboollooggiiaa::  

  ++    IInncciiddeennzzaa  ppoossiittiivvoo;;  

  oo    IInncciiddeennzzaa  ssttaazziioonnaarriioo;;  

  --      IInncciiddeennzzaa  nneeggaattiivvoo;;  

    AAzziioonnee  ssttrraatteeggiiccaa  nnoonn  aapppplliiccaattaa  aall  ssiittoo..  

NNeell  ccaassoo  ddii  iinncciiddeennzzaa  nneeggaattiivvaa  ssii  èè  pprroovvvveedduuttoo  aadd  iinnddiiccaarree  llaa  ppoossssiibbiillee  mmiissuurraa  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ddeellll’’eeffffeettttoo..  

 

  



  

 

  

97 

AZIONI STRATEGICHE DEL P.C.C. 
INCIDENZA SUGLI 

HABITAT  

INTERFERENZE/ CRITERI D’ATTENZIONE/ MISURE DI 

MITIGAZIONE  

Valorizzare area archeologica denominata "l'isolotto" 
 

 

Recupero dei tratti di costa che versano in uno stato di 

degrado  
 

Indicazione, distribuzione, consistenza e ubicazione dei lotti 

concedibili per attività turistico – ricreative 
--  

Indicazione delle tipologie edilizie, caratteristiche dei 

materiali e colori per i manufatti, le strutture ombreggianti e 

camminamenti 
 

Tutti gli interventi non dovranno comportare 

interferenze con gli habitat presenti, e le aree 

concedibili dovranno essere allacciate alla pubblica 

fognatura, o essere dotati di un sistema di 

smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente 

autorità sanitaria. Si ritiene comunque necessario il 

potenziamento dell’impianto di depurazione. 

Regolare la trasformazione delle opere fisse esistenti in 

eventuali opere facilmente amovibili 
  

Disciplinare qualunque tipo di attività edilizia e/o 

trasformazione urbanistica, anche modesta, realizzabile sul 

demanio da parte del concessionario 

  

Promuovere la realizzazione di strutture ecocompatibili al 

fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo 
  

Promuovere la messa a dimora di verde, anche di natura 

arbustiva, nelle zone a carattere paesaggistica nei siti dunali 
  

Prevedere la posa a dimora di verde, anche di natura 

arbustiva, oltre che nella fascia FP3, anche nella FP2, 

prevalentemente nell’immediato interno della “zona servizi” 

  

Disciplinare l’apposizione di cartello e/o manufatti 

pubblicitari, senza pregiudicare la libera visuale del mare 
++ 

L’azione strategica nel suo complesso tende a 

migliorare le condizioni dell’habitat presente poiché 

ne segnala la sua presenza ai turisti 

Indicare l’eventuale ubicazione di pontili, punti di ormeggio 

e/o approdi turistici 
-- 

Tutti gli interventi non dovranno comportare 

interferenze con gli habitat presenti, evitando quindi 

che i diportisti sostino all’interno del perimetro del 

SIC, nonché controllando la pesca illegale. 

Dettare le norme transitorie volte a disciplinare le modalità 

di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla 

pianificazione 
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DDaallll’’aannaalliissii  ccoonnddoottttaa  ee  ddaaii  ddaattii  ddiissppoonniibbiillii  eemmeerrggoonnoo  ppoossssiibbiillii  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  ppeerr  ii  lloottttii  ccoonncceeddiibbiillii  aa  

ddiirreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ggllii  hhaabbiittaatt  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo..  

GGllii  eeffffeettttii  ddeellllee  ““ttrraassffoorrmmaazziioonnii””  ppoossssiibbiillii  oo  pprreevveeddiibbiillii  ssoonnoo  nneell  ccoommpplleessssoo  mmoollttoo  lliimmiittaattii,,  ddaattee  llee  ssuuppeerrffiiccii  

mmooddeessttee  cchhee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinntteerreessssaattee..  CCiiòò  nnoonnddiimmeennoo  ttaallii  iinntteerrvveennttii,,  ppeerr  lloorroo  nnaattuurraa,,  ddeetteerrmmiinnaannoo  

uunn’’iinncciiddeennzzaa  iirrrreevveerrssiibbiillee,,  cchhee  nneeii  ccaassii  ddii  iimmppaattttoo  ddii  mmeeddiiaa  iinntteennssiittàà,,  iinndduuccoonnoo  aadd  aaddoottttaarree  mmiissuurree  ddii  

mmiittiiggaazziioonnee  ee  ccoommppeennssaazziioonnee..  

NNeell  ccoommpplleessssoo,,  sseeccoonnddoo  llee  vvaalluuttaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee,,  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  PPiiaannoo  ssuull  SSiittoo  ddii  IInntteerreessssee  CCoommuunniittaarriioo  

ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  mmoollttoo  lliimmiittaattee..  


