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DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

  

  

  
AArrttiiccoolloo    11  

AApppplliiccaazziioonnee  

  

  AAii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  1177..88..11994422,,  nn..11115500  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii,,  ddeellllaa  lleeggggee  2288..11..11997777,,  nn..  1100  ee  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn..  1188  ddeell  

1122..44..11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  llaa  ddiisscciipplliinnaa  uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizziiaa  

ddeell  PP..RR..GG..  ssii  aapppplliiccaa  aall  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  ddeellllaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  

uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  eeddiilliizziiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ssuullllaa  aattttiivviittàà  ccoossttrruuttttiivvaa  eeddiilliizziiaa  ee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  

ssaanncciittee  ddaallllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ee  ddaallllee  ppllaanniimmeettrriiee  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  

ppaarraaggrraaffoo..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    22  

EEllaabboorraattii  ddeellllaa  VVaarriiaannttee  GGeenneerraallee  aall  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree..  

  

  GGllii  eellaabboorraattii  ddeellllaa  VVaarriiaannttee  GGeenneerraallee  aall  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::  

--  llaa  RReellaazziioonnee;;  

--  llee  pprreesseennttii  NNoorrmmee  TTeeccnniicchhee;;  

--  ggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii  ccoossttiittuuiittii  ddaa::  

  TTaavvoollaa  nn..  11  --  ssccaallaa  11::55000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo    ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  SSppoollttoorree,,  VViillllaa  RRaassppaa  

              ee  VViillllaa  SS..MMaarriiaa;;  

  TTaavvoollaa  nn..  22  --  ssccaallaa  11::55000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  SS..  TTeerreessaa  ee  CCaapprraarraa;;  

  TTaavvoollaa  nn..  33  --  ssccaallaa  11::22000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  SSppoollttoorree;;  

  TTaavvoollaa  nn..  44  --  ssccaallaa  11::22000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  VViillllaa  RRaassppaa;;  

  TTaavvoollaa  nn..  55  --  ssccaallaa  11::22000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  SS..  TTeerreessaa;;  

  TTaavvoollaa  nn..  66  --  ssccaallaa  11::22000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  CCaapprraarraa;;  

  TTaavvoollaa  nn..  77  --  ssccaallaa  11::22000000  --  aazzzzoonnaammeennttoo  ee  vviiaabbiilliittàà  ddii  VViillllaa  SS..  MMaarriiaa  
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  IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttrraassttoo  ttrraa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  tteeccnniiccaa  ee  ggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii,,  

pprreevvaallee  llaa  nnoorrmmaa  ssccrriittttaa;;  ttrraa  ggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii  pprreevvaallee  qquueelllloo  aa  ssccaallaa  ccoonn  

mmiinnoorr  ddeennoommiinnaattoorree..  

  IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttrraassttoo  ttrraa  llaa  zzoonniizzzzaazziioonnee  ddii  PP..RR..GG..  eedd  iill  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  

aapppprroovvaattoo,,  pprreevvaallee  llaa  ppeerriimmeettrraazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  EEsseeccuuttiivvoo  ccoossìì  ccoommee  aapppprroovvaattoo..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    33  

IInntteeggrraazziioonnii  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  

  

  LLaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ppiiaannoo  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  iinntteeggrraattaa  ddaallllee  nnoorrmmee  ssuuii  vviinnccoollii  ee  ssuullllee  

lliimmiittaazziioonnii  ddeellll''uussoo  ddeell  ssuuoolloo  ccoonntteennuuttii  iinn  pprroovvvveeddiimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii,,  rreeggoollaammeennttaarrii  eedd  

aammmmiinniissttrraattiivvii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    44  

SSttaattoo  ddii  ffaattttoo  FFiissiiccoo  ee  GGiiuurriiddiiccoo  

  

  GGllii  eellaabboorraattii  ddii  PPiiaannoo  nnoonn  lleeggaalliizzzzaannoo  ccoossttrruuzziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ddiiffffoorrmmiittàà  ddii  

nnoorrmmee  lleeggiissllaattiivvee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  oo  ddii  pprrooggeettttii  aapppprroovvaattii,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ssiiaannoo  iinn  ccoorrssoo  

pprroocceeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  oo  ggiiuurriissddiizziioonnaallii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    44  bbiiss  

AArreeee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  ((LLeeggggee  0011//0066//11993399,,  nn°°11008899))  

  

  TTuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  cchhee  pprreevveeddaannoo  ooppeerree  ddii  ssccaavvoo  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ggeenneerree  nneellllee  

aarreeee  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  ccoommee  ppeerriimmeettrraattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  ccoonn  aappppoossiittaa  

ccaammppiittuurraa  iinn  ttrraatttteeggggiioo  ee  ccoonn  nnuummeerraazziioonnee  pprrooggrreessssiivvaa  ddaall  nn°°  11  aall  nn°°  88,,  ddoovvrraannnnoo  

eesssseerree  ssoottttooppoossttee,,  pprreevviioo  iinnvviioo  ddeell  rreellaattiivvoo  pprrooggeettttoo,,  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddeellllaa  

SSoopprriinntteennddeennzzaa  AArrcchheeoollooggiiccaa  ddeellll’’AAbbrruuzzzzoo,,  cchhee  ssii  rriisseerrvvaa  ddii::  

aa))  vvaalluuttaarree  llaa  ffaattttiibbiilliittàà  ddeellllee  ooppeerree;;  

bb))  rriicchhiieeddeerree  ssaaggggii  aarrcchheeoollooggiiccii  pprreelliimmiinnaarrii;;  

cc))  ddeettttaarree  iinn  eessiittoo  aaii  ssaaggggii  uulltteerriioorrii  pprreessccrriizziioonnii  oo  mmooddiiffiicchhee  ddeeii  pprrooggeettttii  aa  ttuutteellaa  ddeeii  

rreessttii  ddii  iinntteerreessssee  aarrcchheeoollooggiiccoo  eessiisstteennttii;;  

dd))  pprroocceeddeerree  ssee  ddeell  ccaassoo  aallll’’aappppoossiizziioonnee  ddii  vviinnccoollii  ddii  iinneeddiiffiiccaabbiilliittàà,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  

ssuucccciittaattaa  lleeggggee  nn°°11008899//11993399..  

EE’’  ssoottttooppoossttaa  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  aanncchhee  llaa  llooccaalliittàà  PPiiaannaacccciioo,,  

ccoommee  ddaa  nnoottaa  22441111  ddeell  1122//0044//22000011  ddeellllaa  SSoovvrriinntteennddeennzzaa  AArrcchheeoollooggiiccaa..  
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AArrttiiccoolloo    44  tteerr  

AArreeee  ooggggeettttoo  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  PPaaeessiissttiiccoo  

  

  SSoonnoo  llee  aarreeee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  iinnddiivviidduuaattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  RReecceeppiimmeennttoo  

ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  PPaaeessiissttiiccoo,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn°°  1177  ddeell  

2233//0033//11999944,,  ee  ccoonnttrraaddddiissttiinnttee  ddaallllee  CCaatteeggoorriiee  SSAA11,,  AA22,,  AA33,,  BB11,,  BB22,,  CC11,,  CC22..  

  PPeerr  ttaallii  zzoonnee  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  nneellllee  NNoorrmmee  AAggggiiuunnttiivvee  aallllee  

NN..TT..AA..  ddeell  PP..RR..GG..  aalllleeggaattee  aall  RReecceeppiimmeennttoo  ddeell  PPiiaannoo  RReeggiioonnaallee  PPaaeessiissttiiccoo  ssoopprraa  

cciittaattoo,,  cchhee  iinnddiiccaannoo  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  ccoonnsseennttiittee  nneellllee  vvaarriiee  CCaatteeggoorriiee,,  eedd  iinnoollttrree,,  

pprreessccrriivvoonnoo  lloo  SSttuuddiioo  ddii  CCoommppaattiibbiilliittàà  AAmmbbiieennttaallee  nneellllee  ppaarrttii  ddii  tteerrrriittoorriioo  ccaarraatttteerriizzzzaattee  

ddaa  eelleevvaattii  vvaalloorrii  ppaaeessaaggggiissttiiccii..  
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TTIITTOOLLOO  IIII  

  

PPAARRAAMMEETTRRII  UURRBBAANNIISSTTIICCII  EEDD  IINNDDIICCII  EEDDIILLIIZZII  

  

  

  
AArrttiiccoolloo    55  

DDeeffiinniizziioonnii  eedd  eeffffeettttii  

  

  LL''uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ee  ll''eeddiiffiiccaazziioonnee  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ssoonnoo  rreeggoollaattee  ddaaii  

sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  eedd  iinnddiiccii::  

  

--  SSuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee::  SStt  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  ((SStt))  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaallll''aarreeaa  ccoommpplleessssiivvaa  ffoorrmmaattaa  ddaallllaa  

ssoommmmaa  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ffoonnddiiaarriiee  ee  ddii  qquueellllee  ddeessttiinnaattee  aallllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa..  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  ssii  mmiissuurraa  aall  lloorrddoo  ddeellllee  ssttrraaddee  ppuubbbblliicchhee  ee  ddeellllee  ffaassccee  

ddii  rriissppeettttoo  ssttrraaddaallii  ppeerriimmeettrraallii,,  eessiisstteennttii  ee  pprreevviissttee  ddaall  PP..RR..GG..  

  

--  SSuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa::  SSff  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  ((SSff))  èè  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccaattaassttaallee  ddeell  lloottttoo  ddaa  aasssseerrvviirree  aallllaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ddeettrraattttee  llee  aarreeee  ppeerr  llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa..  

  VViiaabbiilliittàà  ppuubbbblliicchhee  ee//oo  pprriivvaattee  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  ee  ttiippoo,,  rreettii  eenneerrggeettiicchhee  ee  

tteeccnnoollooggiicchhee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee,,  ffoossssii  oo  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa  iinn  ggeenneerree,,  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiee,,  nnoonn  iinntteerrrroommppoonnoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  lloottttoo  oo  

ddeellll''aazziieennddaa..  

  CCoossttiittuuiissccoonnoo  aallttrreessìì  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  llee  ppaarrttii  ddii  lloottttoo  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoolloo  ddii  

iinneeddiiffiiccaabbiilliittàà  ppeerr  rriissppeettttoo  ssttrraaddaallee  oo  cciimmiitteerriiaallee  ffeerrmmoo  rreessttaannttee  llaa  iinneeddiiffiiccaabbiilliittàà  ddii  ttaallii  

ppaarrttii..  

  NNeellllee  zzoonnee  aaggrriiccoollee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll''uunniittàà  

aazziieennddaallee,,  oollttrree  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  aanncchhee  llee  ppaarrttii  ddii  tteerrrriittoorriioo  

ddeessttiinnaattee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  aaggrriiccoollaa  ((zzoonnee  FF11))  nneeii  lliimmiittii  ddeeggllii  iinnddiiccii  pprreevviissttii  ddaalllloo  

ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo..  

  LLaa  vvoolluummeettrriiaa  ccoommpplleessssiivvaa  ssaarràà  ddeetteerrmmiinnaattaa  aapppplliiccaannddoo  ll’’iinnddiiccee  00,,0033  ppeerr  llaa  

ppaarrttee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  aazziieennddaallee  iinn  zzoonnaa  aaggrriiccoollaa  nnoorrmmaallee  EE  ee  ll’’iinniiddiiccee  00,,0011  ppeerr  llaa  ppaarrttee  ddii  

ssuuppeerrffiicciiee  aazziieennddaallee  iinn  zzoonnaa  FF11,,  ccoommuunnqquuee  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  mmcc..  880000..  

  

--  SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo::  SSmm  

  EE''  ll''aarreeaa  mmiinniimmaa  ((SSmm))  rriicchhiieessttaa  ddaallllee  nnoorrmmee  ddeellllee  ddiivveerrssee  zzoonnee  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ddiirreettttii  oo  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevveennttiivvii    ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  ((ppiiaannii  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii  oo  

ppiiaannii  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee))  oo  pprriivvaattaa  ((ppiiaannoo  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnaattaa))..  

  

--  SSuuppeerrffiicciiee  ppeerr  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa::  UUpp  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerr  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ((UUpp))  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaallllaa  

ssoommmmaa  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ddeessttiinnaattee::  

  aallllaa  vviiaabbiilliittàà  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccoonn  ffuunnzziioonnee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  uurrbbaannaa  eedd  aa  

qquueellllaa  iinntteerrnnaa  ccoonn  ffuunnzziioonnee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ccaappiillllaarree  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee;;  
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  aaii  ppaarrcchheeggggii  ddii  uussoo  llooccaallee,,  ccoommpprreessee  llee  aarreeee  ppeerr  llaa  ssoossttaa  ee  ppeerr  llaa  mmaannoovvrraa  

ddeeii  vveeiiccoollii;;  

  aallllee  rreettii  ee  aallllee  cceennttrraallii  tteeccnnoollooggiicchhee  aall  sseerrvviizziioo  ddeellll''eeddiiffiiccaattoo  ee  ddeellll''eeddiiffiiccaabbiillee;;  

  aall  vveerrddee  pprriimmaarriioo  nnoonn  ccllaassssiiffiiccaattoo  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo  aaii  sseennssii  ddeell  

ppuunnttoo  cc))  ddeellll''aarrtt..  33  ddeell  DD..MM..  22..44..11996688,,  nn..  11444444..  

  

--  SSuuppeerrffiicciiee  ppeerr  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa::  UUss  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerr  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  ((UUss))  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaallllaa  

ssoommmmaa  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ddeessttiinnaattee  aaggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ppeerr  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  33  

ddeell  DD..MM..  22..44..11996688,,  nn..  11444444  ee  ccoommpprreennddee  ggllii  ssppaazzii  sseegguueennttii::  

  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  ssccoollaassttiiccii;;  

  ppeerr  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  iinntteerreessssee  ccoommuunnee;;  

  ppeerr  iill  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo  aa  ppaarrccoo,,  ppeerr  iill  ggiiooccoo  ee  ppeerr  lloo  ssppoorrtt;;  

  ppeerr  ppaarrcchheeggggii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  aaii  sseennssii  ddeell  ppuunnttoo  dd))  ddeellll''aarrtt..  33  

ddeell  DD..MM..  22..44..11996688,,  nn..  11444444..  

  

--  RRaappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa::  QQ==  SScc//SSff  xx  110000  

  EEsspprriimmee  iinn  ppeerrcceennttuuaallee  iill  rraappppoorrttoo  mmaassssiimmoo  ((QQ))  aammmmiissssiibbiillee  ttrraa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ccooppeerrttaa  ddaallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ee  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeeggllii  aaggggeettttii  ((QQ  ==  

SScc//SSff))..  

  

--  DDeennssiittàà  eeddiilliizziiaa  tteerrrriittoorriiaallee  

  EEsspprriimmee  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eeddiiffiiccaabbiillee  ee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee,,  

oovvvveerroo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  ggllii  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaattii  ee  iinnsseeddiiaabbiillii  ((ddeessuunnttii  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  

ppaarraammeettrroo  ddii  110000  mmcc..  ppeerr  aabbiittaannttee))  ee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee..  

  

--  IInnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ((IItt))  

  LL''iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ((IItt))  eesspprriimmee  iill  vvoolluummee  mmaassssiimmoo  ddii  

ccoossttrruuzziioonnee,,  iinn  mmeettrrii  ccuubbii,,  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  ((IItt  ==  VV//SStt  

mmcc//mmqq))..  

  

--  IInnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa  ((IIff))  

  LL''iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa  ((IIff))  eesspprriimmee  iill  vvoolluummee  mmaassssiimmoo  ddii  

ccoossttrruuzziioonnee,,  iinn  mmeettrrii  ccuubbii,,  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  ((IIff  ==  VV//SSff  

mmcc//mmqq))..  

  

--  IInnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee((UUtt))  

  LL''iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ((UUtt))  eesspprriimmee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaassssiimmaa  

eeddiiffiiccaabbiillee,,  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii,,  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrriittoorriiaallee  ((UUtt  ==  

SSee//SStt  mmqq//mmqq))..  

  

--  IInnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  ((UUff))  

  LL''iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  ((UUff))  eesspprriimmee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaassssiimmaa  

eeddiiffiiccaabbiillee,,  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii,,  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  ((UUff  ==  

SSee//SSff  mmqq//mmqq))..  

  

--  LLoottttoo  mmiinniimmoo::  LL  

  IIll  lloottttoo  mmiinniimmoo  ((LL))  eesspprriimmee  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  llaa  ssuuppeerrffiicciiee    mmiinniimmaa  ffoonnddiiaarriiaa  

ffiissssaattaa  ppeerr  llee  vvaarriiee  zzoonnee  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo,,  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  qquuaallee  nnoonn  èè  

ccoonnsseennttiittaa  ll''eeddiiffiiccaazziioonnee..  EE''  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ddeerrooggaa  ddaa  ddeettttii  lliimmiittii  nneell  ccaassoo  ddii  

ddooccuummeennttaattaa  ddiimmoossttrraazziioonnee  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  lloottttoo  pprriimmaa  ddeellll''aaddoozziioonnee  ddeelllloo  

ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ((PPRRGG))  aadd  eecccceezziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  oommooggeenneeee  EE  eedd  FF11..  
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--  OOppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  

  SSoonnoo  ddeeffiinniittee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa::  

  ssttrraaddee  rreessiiddeennzziiaallii,,  

  ssppaazzii  ddii  ssoossttaa  ee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo,,  

  ffooggnnaattuurree,,  

  rreettee  iiddrriiccaa,,  

  rreettee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellll''eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  ddeell  ggaass,,  

  rreettee  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  

  ssppaazzii  ddii  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo;;  

  

--  OOppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  

  SSoonnoo  ddeeffiinniittee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa::  

  aassiillii  nniiddoo  ee  ssccuuoollee  mmaatteerrnnee,,  

  ssccuuoollee  ddeellll''oobbbblliiggoo,,  

  mmeerrccaattii  ddii  qquuaarrttiieerree,,  

  ddeelleeggaazziioonnii  ccoommuunnaallii,,  

  cchhiieessee  eedd  aallttrrii  eeddiiffiiccii  ppeerr  sseerrvviizzii  rreelliiggiioossii,,  

  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ddii  qquuaarrttiieerree,,  

  cceennttrrii  ssoocciiaallii,,  

  aattttrreezzzzaattuurree  ccuullttuurraallii  ee  ssaanniittaarriiee,,  

  aarreeee  vveerrddii  ddii  qquuaarrttiieerree..  

  ppaarrcchheeggggii  iinn  bbaassee  aall  ppuunnttoo  dd))  ddeellll''aarrtt..  33  ddeell  DD..MM....  22..44..11996688  nn..  11444444  

  

  SSoonnoo  ddeeffiinniittee  ooppeerree  ddii  aallllaacccciiaammeennttoo  aaii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii::  ii  ccoolllleettttoorrii  pprriinncciippaallii  ddii  

aallllaacccciiaammeennttoo  ddeellll''aarreeaa  aallllaa  rreettee  ffooggnnaannttee,,  iiddrriiccaa,,  eelleettttrriiccaa,,  tteelleeffoonniiccaa  ee  ddeell  ggaass,,  ii  

ccoolllleeggaammeennttii  vviiaarrii  ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    66  

AApppplliiccaazziioonnee  ddeeii  PPaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccii  eedd  eeddiilliizzii  

  

  GGllii  iinnddiiccii  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ssii  aapppplliiccaannoo  iinn  

ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  llee  pprreesseennttii  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  pprreevveeddoonnoo  iinntteerrvveennttii  ccoonn  oorrggaanniiccii  ppiiaannii  

aattttuuaattiivvii  uurrbbaanniissttiiccii..  GGllii  iinnddiiccii  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  ssii  

aapppplliiccaannoo,,  ppeerr  ll''eeddiiffiiccaazziioonnee  ssuuii  ssiinnggoollii  lloottttii,,  nneeii  ccaassii  ddii  iinntteerrvveennttoo  eeddiilliizziioo  ddiirreettttoo,,  nneeii  

ccaassii  iinn  ccuuii  lloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  ggeenneerraallee  ppeerrvviieennee  aa  iinnddiiccaazziioonnii  ddii  ddeettttaagglliioo  ee  iinn  

qquueellllii  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  eesseeccuuttiivvii..  

  IInn  qquueesstt''uullttiimmoo  ccaassoo,,  iill  vvoolluummee  ee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  eeddiiffiiccaabbiillee  ccoommpplleessssiivvaa  

rriissuullttaannttee  ddaallll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccii  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  

ffoonnddiiaarriiaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssuuppeerriioorree  aall  vvoolluummee  eedd  aallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  rriissuullttaannttee  

ddaallll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiillttàà  tteerrrriittoorriiaallee  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee..  

    NNeeii  ccaassii  ddii  iinntteerrvveennttoo  eeddiilliizziioo  ddiirreettttoo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaallllaa  

eesstteennssiioonnee  ddeeii  ssiinnggoollii  lloottttii,,  ddeeppuurraattaa  ddaallllee  ssttrraaddee  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ee  ddaa  aallttrree  ssppeecciiffiicchhee  

ddeessttiinnaazziioonnii  dd''uussoo  iinnddiiccaattee  ddaall  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree  ee  ddaall  ppiiaannoo  aattttuuaattiivvoo..  

  LLee  ddiissttaannzzee  mmiinniimmee  ttrraa  ii  ffaabbbbrriiccaattii,,  ddaaii  ccoonnffiinnii  ee  ddaallllee  ssttrraaddee  ssoonnoo  pprreessccrriittttee  

ddaall  PP..RR..GG..  ppeerr  llee  ddiivveerrssee  zzoonnee..  IInn  ddiiffeettttoo  ddii  ssppeecciiffiiccaa  pprreessccrriizziioonnee  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

iinnffeerriioorrii  aaii  mmiinniimmii  ddii  ccuuii  aall  DD..MM..  22..44..11996688  NN..  11444444..  

  LLee  aalltteezzzzee  ssoonnoo  ppaarriimmeennttii  pprreessccrriittttee  ddaall  PP..RR..GG..  ppeerr  llee  ddiivveerrssee  zzoonnee,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddii  qquueellllee  ddeettttaattee  ddaall  pprreeddeettttoo  ddeeccrreettoo  mmiinniisstteerriiaallee..  
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AArrttiiccoolloo    77  

DDiissttaannzzee  ddaaii  nnaassttrrii  ssttrraaddaallii  

  

  FFuuoorrii  ddaall  ppeerriimmeettrroo  ddeeii  cceennttrrii  eeddiiffiiccaattii  eedd  uurrbbaanniizzzzaattii,,  ddiissttiinnttii  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  

pprreevviissiioonnii  llooccaalliizzzzaattiivvee  ddeell  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree,,  vvaannnnoo  oosssseerrvvaattee  ppeerr  llee  nnuuoovvee  

ccoossttrruuzziioonnii,,  llee  ddiissttaannzzee  mmiinniimmee  aa  pprrootteezziioonnee  ddeell  nnaassttrroo  ssttrraaddaallee,,  ddiissppoossttee  ddaall  DD..MM..  11  

aapprriillee  11996688..  

  IIll  PP..RR..GG..  rriippoorrttaa  ssuullllee  ttaavvoollee  tteemmaattiicchhee  ee  ddii  pprrooggeettttoo  llaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  

ggrraaffiiccaa  ddeellllee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo  ssttrraaddaallee,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ssii  pprreevveeddoonnoo  iinntteerrvveennttii  ddii  

aammpplliiaammeennttoo  ddeellllee  sseeddii  vviiaarriiee::  eessssee  hhaannnnoo  eeffffiiccaacciiaa  ddii  lliimmiittaazziioonnee  dd''uussoo,,  mmaa  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  iinncclluussee  nneell  ccaallccoolloo  ddii  ssuusscceettttiibbiilliittàà  eeddiilliizziiaa  ddeell  lloottttoo..  NNeeggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  aallllaa  

ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  PP..RR..GG..  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  

3300  ddeellllaa  LL..  RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  mmaa,,  iinn  iippootteessii  ddii  

eevveennttuuaallee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  ssaaggoommaa  aanncchhee  ssee  aa  ffiinnii  iiggiieenniiccoo--ffuunnzziioonnaallii,,  ll''aammpplliiaammeennttoo  

sstteessssoo  ppuuòò  eesssseerree  eesseegguuiittoo  ssoolloo  ssuullllaa  ppaarrttee  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ppoosstteerriioorree  rriissppeettttoo  aall  nnaassttrroo  

ssttrraaddaallee..  

  LLee  pprreevviissiioonnii  ggrraaffiicchhee  ddii  PP..RR..GG..  rreellaattiivvee  aallllaa  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà  oo  aallllaa  rreevviissiioonnee  ddii  

qquueellllaa  eessiisstteennttee,,  ssoonnoo  iinnddiiccaattiivvee  ffiinnoo  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  aattttii  eesseeccuuttiivvii..  

  II  pprrooggeettttii  aattttuuaattiivvii  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddii  mmaassssiimmaa  ddeell  ppiiaannoo,,  nnoonn  ppoottrraannnnoo  iinn  

nneessssuunn  ccaassoo  --  aa  mmeennoo  ddii  ssppeecciiffiiccaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  --  ddiissccoossttaarrssii  ddaallllee  iinnddiiccaazziioonnii  

pprrooggeettttuuaallii  ddii  PP..RR..GG..  iinn  tteerrmmiinnii  ssuuppeerriioorrii  aallllee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo  ddii  ccuuii  aaii  DDDD..MMMM..  

11440044//6688  ee  11444444//6688  aappppaarrtteenneennttii  aall  ""TTiippoo""  ddii  ssttrraaddaa  eedd  aallllaa  ssuuaa  ccoollllooccaazziioonnee  nneellllee  

ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo..  

  IInn  ccaassoo  ddii  ddiissccoorrddaannzzaa  ttrraa  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  PP..RR..GG..  ee  lloo  ssttaattoo  rreeaallee  ddeeii  lluuoogghhii,,  

pprreevvaallee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  qquueesstt''uullttiimmoo  ee  llaa  pprreevviissttaa  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà  ddoovvrràà  eesssseerree  ((ssaallvvoo  

ddooccuummeennttaattaa  iimmppoossssiibbiilliittàà  tteeccnniiccoo--mmoorrffoollooggiiccaa))  ppoossiizziioonnaattaa  oo  iinn  aassssee  aa  qquueellllaa  

eessiisstteennttee  oovvvveerroo  ssuu  ttrraacccciiaattii  ggiiàà  eessiisstteennttii  eedd  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo..  

  LLee  aarreeee  ddii  pprroopprriieettàà  ccoommuunnaallee,,  ddiissmmeessssee  aa  sseegguuiittoo  ddii  aavvvveennuuttaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddii  nnuuoovvee  ssttrraaddee,,  ssee  ssddeemmaanniiaalliizzzzaattee  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aaccqquuiissttaattee  ddaa  pprriivvaattii  cciittttaaddiinnii  

oo  ssoocciieettàà,,  aaccqquuiissiirraannnnoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeellll’’aarreeaa  

aaddiiaacceennttee  sseeccoonnddoo  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  PP..RR..GG..  

GGllii  aacccceessssii  aallllee  zzoonnee  pprroodduuttttiivvee  ddaallllaa  SSttrraaddaa  SSttaattaallee  nn..660022  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

pprrooggeettttaattii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  NNuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa  ee  rreellaattiivvee  

nnoorrmmee  rreeggoollaammeennttaarrii..  FFuuoorrii  ddaall  ppeerriimmeettrroo  ddeeii  CCeennttrrii  AAbbiittaattii  llee  ddiissttaannzzee  ddaall  CCoonnffiinnee  

ssttrraaddaallee  ddoovvrraannnnoo  ccoorrrriissppoonnddeerree  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  NNuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeellllaa  

SSttrraaddaa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aarrtt..2244  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  rreeggoollaammeennttoo  aattttuuaattiivvoo  ddeelllloo  sstteessssoo  

eemmaannaattoo  ccoonn  DDPPRR  661100//11999966..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    88  

PPaarrcchheeggggii  pprriivvaattii  

  

  AAii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  1188  ddeellllaa  LL..  776655//11996688  ee  ddeellll''aarrtt..  4411  sseexxiieess  ddeellllaa  LL..  11115500//11994422,,  

ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallll''aarrtt..  22  ddeellllaa  LL..2244  mmaarrzzoo  11998899,,  nn..  112222  nneellllee  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii  ee,,  

ssee  ppoossssiibbiillee  nneellllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriisseerrvvaattii  ssppaazzii  ppeerr  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii  

nneellllaa  mmiissuurraa  mmiinniimmaa  ddii  1100  mmqq..  ppeerr  ooggnnii  110000  mmcc  ddii  ccoossttrruuzziioonnee..  

  TTaallii  ssppaazzii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinntteerrnnii  aallll''eeddiiffiicciioo,,  aanncchhee  iinn  iinntteerrrraattoo,,  oo  eesssseerree  

llooccaalliizzzzaattii  nneellll''aarreeaa  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeelllloo  sstteessssoo..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iiddoonneeii  

aallll''aacccceessssoo,,  aallllaa  ssoossttaa  eedd  aallllaa  mmaannoovvrraa  ddeeii  vveeiiccoollii..  

  SSee  eesstteerrnnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  uubbiiccaattii  iinn  mmooddoo  ddaa  llaasscciiaarree  aallmmeennoo  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  

mmaannoovvrraa  ddii  llaarrgghheezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mmtt..  33,,5500..  
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  IInn  ttuuttttee  llee  zzoonnee  ddii  ccuuii  aall  vviiggeennttee  PP..RR..GG,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllee  pprreeoorrddiinnaattee  

aallll''eesspprroopprriiaazziioonnee,,  èè  ccoonnsseennttiittoo  rreeaalliizzzzaarree  aauuttoorriimmeessssee,,  aanncchhee  iinn  ddeerrooggaa  aallllee  

rriissppeettttiivvee  nnoorrmmee  uurrbbaanniissttiicchhee  eedd  eeddiilliizziiee,,  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii    11//88  ddeellllaa  vvoolluummeettrriiaa  

ffuuoorrii  eedd  eennttrroo  tteerrrraa,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaii  ffaabbbbrriiccaattii  ggiiàà  eessiisstteennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''aaddoozziioonnee  ddeell  

PP..dd..  FF..  ppuurrcchhéé  ccoonn  vviinnccoolloo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  aallllee  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarrii  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  ooggggeettttoo  

ddii  iinntteerrvveennttoo..  
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TTIITTOOLLOO  IIIIII  

  

NNoorrmmee  ddaa  oosssseerrvvaarree  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  

aattttuuaattiivvii..  

  

  

  
AArrttiiccoolloo    99  

SSttaannddaarrddss  ee  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  

  

  II  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ((ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  ee  pprriivvaattaa))  ddeell  PP..RR..GG..  ssoonnoo  ddiisscciipplliinnaattii  

ddaallllee  sseegguueennttii  ddiissppoossiizziioonnii::  

  

  rriippaarrttiizziioonnee  ee  ccoommppeennssaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrddss  

  

  NNeellllee  zzoonnee  aadd  iinnsseeddiiaammeennttii  rreessiiddeennzziiaallii,,  llee  qquuaannttiittàà  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  ssoonnoo  

rriippaarrttiittee    ffrraa  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ccoonnsseennttiittee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà    ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeeggllii  aarrtttt..  33  ee  44  

ddeell  DD..MM..  22..44..6688  nn..  11444444  ccoommee  mmooddiiffiiccaattii..  PPeerr  ii  nneeggoozzii  ccoonnnneessssii  aallllaa  rreessiiddeennzzaa,,  ggllii  

ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  eedd  ii  ppaarrcchheeggggii  ssoonnoo  pprreevviissttii  nneellllaa  eennttiittàà  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  00,,44  mmqq..  ddeellllaa  

ssuuppeerrffiicciiee  eeddiiffiiccaabbiillee..  

  NNeellllee  zzoonnee  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  nnoonn  rreessiiddeennzziiaallee  ((tteerrzziiaarriiee,,  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ddiirreezziioonnaallii,,  

ttuurriissttiicchhee))  ll''eennttiittàà  ddeeggllii  ssppaazzii  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo  ee  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  èè  ffiissssaattaa  iinn  rraaggiioonnee  ddii  

nnoonn  mmeennoo  ddii  00,,88  mmqq  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  eeddiiffiiccaabbiillee,,  ddii  ccuuii  aallmmeennoo  llaa  mmeettàà  ppeerr  ppaarrcchheeggggii,,  

rreessttaannddoo  eesscclluussee  ddaall  ccaallccoolloo  llee  sseeddii  vviiaarriiee..  

  NNeellllee  zzoonnee  ddeessttiinnaattee  aaggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  iinndduussttrriiaallii  eedd  aarrttiiggiiaannaallii,,  ggllii  ssppaazzii  

ppuubbbblliiccii  oo  ddeessttiinnaattii  aadd  aattttiivviittàà  ccoolllleettttiivvee,,  aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  aa  ppaarrcchheeggggii  ((eesscclluussee  llee  

sseeddii  vviiaarriiee))  ssoonnoo  ssttaabbiilliittii  iinn  nnoonn  mmeennoo  ddeell  1100%%  ddeellllaa  iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ccoommppaarrttoo  

dd''iinntteerrvveennttoo  oo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa,,  ee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iinn  eennttiittàà  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  3300  %%  

ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  eeddiiffiiccaabbiillee..  

  

  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  nneeii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii,,  ddeellll’’eeddiiffiiccaabbiilliittàà  ee  ddeellllee  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  

ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ssuullll’’eessiisstteennttee  

  

  AAll  ffiinnee  ddeell  rreeccuuppeerroo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eessiisstteennttee,,  nneeii  cceennttrrii  ssttoorriiccii  oo  ddii  

aannttiiccaa  ffoorrmmaazziioonnee  ((zzoonnee  tteerrrriittoorriiaallii  oommooggeenneeee  ddii  ttiippoo  AA))  ee  nneeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  eeddiilliizzii  

eessiisstteennttii  ((zzoonnee  tteerrrriittoorriiaallii  oommooggeenneeee  ddii  ttiippoo  BB))  llaa  vveerriiffiiccaa  ee  ll''aaddeegguuaammeennttoo  ddeeggllii  ssppaazzii  

ee  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  oo  ddii  uussoo  ccoolllleettttiivvoo  ssoonnoo    eeffffeettttuuaattii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ccaappaacciittàà  

iinnsseeddiiaattiivvaa,,  ddiissttiinnttaa  ppeerr  llee  vvaarriiee  ddeessttiinnaazziioonnii  dd''uussoo  ee  ssoonnoo  ddeetteerrmmiinnaattii  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  

nnuummeerroo  ddeeggllii  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaattii  nneellll''aannnnoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo,,  ddeell  nnuummeerroo  

ddii  vvaannii  iiddoonneeii  ((rriilleevvaattii  ddiirreettttaammeennttee  oo  ddeessuunnttii  ddaallll''uullttiimmoo  cceennssiimmeennttoo  aaggggiioorrnnaattoo))  ddeell  

nnuummeerroo  ddeeii  vvaannii  iiddoonneeii  mmaa  iinnddiissppoonniibbiillii  oo  nnoonn  ooccccuuppaattii  ee  ddaallll''iinnccrreemmeennttoo  ddii  aabbiittaannttii  

eevveennttuuaallmmeennttee  pprreevviissttoo..  

  PPeerr  llee  zzoonniizzzzaazziioonnii  cchhee  rriimmaannddaannoo  aa  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  eesseeccuuttiivvii,,  ((ppuubbbblliiccii  oo  pprriivvaattii))  

ddiisscciipplliinnaattii  ccoonn  aappppoossiittii  aarrttiiccoollii  ddeellllee  NN..TT..AA..  pprreevvaallggoonnoo  llee  nnoorrmmee  iinn  eessssii  iinnddiivviidduuaattii  ssuu  

qquueellllee  ddeell  pprreesseennttee  aarrtt..  99..  
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TTIITTOOLLOO  IIVV  

  

AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  PP..RR..GG..  

  

  

  
AArrttiiccoolloo  1100  

PPrrooggrraammmmaa  PPlluurriieennnnaallee  DD''AAttttuuaazziioonnee  

  

  LL''aattttuuaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  rreessttaa  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllee  pprreevviissiioonnii  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  

PPlluurriieennnnaallee  ddii  AAttttuuaazziioonnee  ((PP..PP..AA..))  ddaa  pprreeddiissppoorrrree  ccoonn  ii  ccoonntteennuuttii,,  mmooddaalliittàà  ee  ccaammppoo  

ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  6655  ddeellllaa  LL..RR..  1188//8833,,  ccoossìì  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ccoonn  llaa  LL..RR..  

2277..44..11999955  nn..  7700..  

  NNeellllee  mmoorree  ddeellllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  ddeettttoo  ssttrruummeennttoo  rreessttaannoo  ssaallvvee  llee  

aammmmiissssiibbiilliittàà  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  1133  ddeellllaa  LL..  2288  ggeennnnaaiioo  11997777  nn..  1100  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  1111  

SSttrruummeennttii  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  

  

  IIll  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree  èè  aattttuuaattoo::  

aa))  ccoonn  iill  ppiiaannoo  uurrbbaanniissttiiccoo  eesseeccuuttiivvoo;;  

bb))  ccoonn  ll''iinntteerrvveennttoo  eeddiilliizziioo  ddiirreettttoo..  

  IIll  ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree,,  ccoonn  ddiissppoossiizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee  ee//oo  ggrraaffiicchhee,,  pprreessccrriivvee  ii  lloottttii  ee  llee  

uunniittàà  mmiinniimmee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo  eeddiilliizziioo  ee  ddeeggllii  aammbbiittii  aassssooggggeettttaattii  aa  ppiiaannoo  

ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ee//oo  aa  ppiiaannoo  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee..  

  NNeell  ddiiffeettttoo  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  oo  iinn  ccaarreennzzaa  ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  

uurrbbaanniissttiiccaa  ddii  ddeettttaagglliioo,,  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ddeevvee  eesssseerree  pprreecceedduuttoo  

ddaall  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  nneellllee  ffoorrmmee  ee  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  PP..RR..GG;;    ppiiaannoo  

ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ((aarrtt..  1199  LL..RR..  1188//8833));;  ppiiaannoo  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnaattaa  ddii  

iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  ((aarrtt..  2233  LL..  RR..  1188//8833));;    ppiiaannoo  ddeellllee  zzoonnee  ddaa  ddeessttiinnaarree  

aallll''eeddiilliizziiaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ppooppoollaarree  ((aarrtt..  2244  LL..RR..  1188//8833));;  ppiiaannoo  ddeellllee  aarreeee    ddaa  ddeessttiinnaarree  

aadd  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  ((aarrtt..  2255  LL..  1188//8833));;  ppiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  

eessiisstteennttee  ((aarrtt..  2277  LL..  1188//8833));;  ppiiaannoo  --  pprrooggrraammmmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  eexx  aarrtt..  3300  bbiiss  LL..RR..  nn..  

1188//8833..  

  LLee  uunniittàà  ddii  iinntteerrvveennttoo  ffiissssaattee  nneell  PP..RR..GG..  ccoossttiittuuiissccoonnoo  llaa  ddiimmeennssiioonnee  mmiinniimmaa  

ccuuii  ddeevvee  eesssseerree  rriiffeerriittoo  iill  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa..  

  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ssaallvvoo  ssppeecciiffiiccaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  zzoonnaa,,  ii  ppiiaannii  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  

ccoonnvveennzziioonnaattaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriiffeerriittii  aa  sseettttoorrii  tteerrrriittoorriiaallii  ddii  aattttuuaazziioonnee  uunniittaarriiaa  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aadd  uunn  eettttaarroo,,  pprreevviiaa  rreeddaazziioonnee  ddii  ppiiaannoo  qquuaaddrroo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddii  

iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  pprriimmaarriiee  ee  ddeeggllii  aammbbiittii  aassssooggggeettttaattii  aa  

PP..DD..LL..  ccoonnvveennzziioonnaattaa  ddaa  ssoottttooppoorrrree  pprreevveennttiivvaammeennttee  aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  

CCoommuunnaallee..  

  LL''iinntteerrvveennttoo  ddiirreettttoo,,  ccoonnsseegguueennttee  aall  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa,,  èè  

ccoonnsseennttiittoo  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ddeettttaagglliioo  ffoorrnniittee  ddaall  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  eedd  

èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  eessiisstteennzzaa  ee  iiddoonneeiittàà  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  oovvvveerroo  

aallll''iimmppeeggnnoo  ddeell  CCoommuunnee  oo  ddeeii  pprriivvaattii  aallllaa  lloorroo  rreeaalliizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  

ppiiaannoo  ((ccoommppaarrttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo,,  aattttii  dd''oobbbblliiggoo  uunniillaatteerraallee))  iinn  ppiieennaa  oosssseerrvvaannzzaa  ddeell  

ddiissppoossttoo  ddeellll''aarrtt..  3311  LL..UU..  nn..  11115500  ddeell  11994422..  
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IIll  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  èè  aallttrreessìì  ccoonnsseennttiittaa  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  

uurrbbaanniissttiiccii  eesseeccuuttiivvii..  

  

  

AArrtt..  1122  

PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  

  

  II  PPiiaannii  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii  ssoonnoo  rreeggoollaattii  iinn  mmeerriittoo  aa  ccoonntteennuuttii,,  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  

ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aapppprroovvaazziioonnee  ddaaggllii  aarrtttt....  1133  ee  sseegguueennttii  ddeellllaa  LL..UU..  nn..  11115500  ddeell  11994422  ee  

ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  aaggllii  aarrtttt....  1199  --  2200  --  2211  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii..  

  IIll  PP..PP..  èè  ssttrruummeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  ddeell  PP..RR..GG..;;  llee  

ppllaanniimmeettrriiee  ddii  PP..RR..GG..  ee//oo  llee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ffiissssaannoo  ggllii  aammbbiittii  tteerrrriittoorriiaallii  

ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo,,  nnoonncchhèè  llee  uunniittàà  mmiinniimmee  ddii  iinntteerrvveennttoo..  

  CCiiaassccuunn  PP..PP..  ddeevvee  eesstteennddeerrssii  aallll''iinntteerraa  aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  

ccoommmmaa,,  aanncchhee  ssee  ccoommpprreessoo  iinn  ppiiùù  ssttrraallccii  ddaall  PPrrooggrraammmmaa  PPlluurriieennnnaallee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddii  

ccuuii  aall  TTiittoolloo  VVII,,  CCaappoo  IIII  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii,,  ssaallvvee  aarrttiiccoollaazziioonnii  ssppaazziiaallii,,  ffuunnzziioonnaallii,,  oorrggaanniicchhee  ee  ddeeffiinniittee  ddaa  lliimmiittii  vviiaarrii  

ee  ggeeooggrraaffiiccii  iinnddiivviidduuaabbiillii  iinn  sseeddee  ddii  pprreevveennttiivvoo  ppiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ffuunnzziioonnaallee..  

  

  

  

AArrtt..  1133  

CCoommppaarrttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  

  

  AAll  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  iill  rriissppeettttoo  ddii  eessiiggeennzzee  uunniittaarriiee  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

iinntteerrvveennttii  nnoonncchhèè  uunnaa  eeqquuaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  ee  ddeeii  bbeenneeffiiccii  ttrraa  ii  pprroopprriieettaarrii  

iinntteerreessssaattii,,  nneellllee  zzoonnee  iinnddiivviidduuaattee  ddaall  PP..RR..GG..  ppeerr  nnuuoovvee  eeddiiffiiccaazziioonnii,,  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  

rreeccuuppeerroo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo,,  oovvvveerroo  ppiiaannii  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii,,  ppiiaannii  ddii  rreeccuuppeerroo  ddii  ccuuii  

aall  TTiittoolloo  IIVV  ddeellllaa  LLeeggggee  0055//0088//11997788  nn..  445577,,  ppiiaannii  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee,,  iill  CCoommuunnee  ppuuòò  

ddiissppoorrrree  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  iinn  nnuummeerroo  

iiddoonneeoo,,  oo  dd''uuffffiicciioo,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccoommppaarrttii  nneeii  mmooddii  ee  ccoonn  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  

aallll''aarrtt..  2266  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  1144  

PPiiaannoo  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  

  

  II  PPiiaannii  ddii  LLoottttiizzzzaazziioonnee  ssoonnoo  rreeggoollaattii  iinn  mmeerriittoo  aa  ccoonntteennuuttii,,  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  

ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aapppprroovvaazziioonnee  ddaaggllii  aarrtttt....  2288  ee  sseegguueennttii  ddeellllaa  LL..UU..  nn..  11115500  ddeell  11994422  ee  

ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  aaggllii  aarrtttt....  1199  --  2200  --  2211--  2233  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii..  

  IIll  PP..ddii  LL..  èè  ssttrruummeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvaa  pprriivvaattaa  ddeell  PP..RR..GG..;;  llee  

ppllaanniimmeettrriiee  ddii  PP..RR..GG..  ee//oo  llee  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ffiissssaannoo  ggllii  aammbbiittii  tteerrrriittoorriiaallii  

ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  PPiiaannoo  AAttttuuaattiivvoo  ,,  nnoonncchhèè  llee  uunniittàà  mmiinniimmee  ddii  iinntteerrvveennttoo..  
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  CCiiaassccuunn  PP..ddii  LL..  ddeevvee  eesstteennddeerrssii  aallll''iinntteerraa  aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  aall  

pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa,,  aanncchhee  ssee  ccoommpprreessoo  iinn  ppiiùù  ssttrraallccii  ddaall  PPrrooggrraammmmaa  PPlluurriieennnnaallee  ddii  

aattttuuaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  TTiittoolloo  VVII,,  CCaappoo  IIII  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ffaattttee  ssaallvvee  llee  aammmmiissssiibbiilliittàà  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  aarrtt..  1100  ee  1111..  

  LLaa  ccoonnvveennzziioonnee  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  ttrraassccrriittttaa  aa  ffaavvoorree  ddeell  CCoommuunnee  eedd  aa  ffaavvoorree  

ee  ccoonnttrroo  ttuuttttii  ii  pprroopprriieettaarrii  ddeellllee  aarreeee  ccoommpprreessee  nneell  PP..LL..  aa  ccuurraa  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  sstteessssii  

pprreessssoo  llaa  CCoonnsseerrvvaattoorriiaa  ddeeii  RRRR..IIII..,,  iimmppeeggnneerràà  llee  ppaarrttii  ccoonnttrraaeennttii  ee  ttuuttttii  ii  lloorroo  aavveennttii  

ccaauussaa  aallllaa  ppuunnttuuaallee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PP..LL....  

  II  pprroopprriieettaarrii  ddeellllee  aarreeee  ccoommpprreessee  nneell  PP..LL..  ppoottrraannnnoo  ccoossttiittuuiirrssii  iinn  CCoonnssoorrzziioo  ddii  

LLoottttiizzzzaazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll''AArrtt..  887700  ddeell  CC..CC..;;  iinn  ttaall  ccaassoo  iill  CCoonnssoorrzziioo  ssaarràà  rreeggoollaattoo  ddaall  

pprreecceeddeennttee  aarrttiiccoolloo  1133..  

  AA  ccaarriiccoo  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  ddeellllee  aarreeee  ccoommpprreessee  nneell  PP..LL..  ssaarraannnnoo  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  iill  ccuuii  oonneerree  ssaarràà  rriippaarrttiittoo,,  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  

aaccccoorrddoo,,  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  ddeellllaa  rriissppeettttiivvaa  ccaarraattuurraa  ccoonnssoorrttiillee,,  oovvee  iill  CCoonnssoorrzziioo  ddii  ccuuii  aall  

pprreecceeddeennttee  ccoommmmaa  ssiiaa  ssttaattoo  ccoossttiittuuiittoo,,  ddeellllaa  rreennddiittaa  ccaattaassttaallee  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  aarreeee  ddii  

pprroopprriieettàà,,  iinn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo..  TTaallii  oonneerrii  ccoommpprreennddoonnoo,,  aallttrreessìì,,  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccuuii  aallll''AArrtt..  

55  ddeellllaa  LL..  2288//0011//11997777  nn..  1100..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  1155  

PPrrooggrraammmmaa  iinntteeggrraattoo  dd''iinntteerrvveennttoo  

  

11))  IIll  pprrooggrraammmmaa  iinntteeggrraattoo  hhaa  llee  sseegguueennttii  ffiinnaalliittàà::  

aa))  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  eeddiilliizziiaa  eedd  aammbbiieennttaallee,,  nnoonncchhèè  ppiiùù  rraazziioonnaallee  

uuttiilliizzzzaazziioonnee  ee  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  aammppii  sseettttoorrii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  iinn  ttuuttttoo  oo  

iinn  ppaarrttee  eeddiiffiiccaattii  oo  ddaa  ddeessttiinnaarree  aanncchhee  aa  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee;;  

bb))  pplluurraalliittàà  ddii  ffuunnzziioonnii,,  iinntteeggrraazziioonnee  ddii  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  iivvii  ccoommpprreessee  

llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee..  

22))  QQuuaalloorraa  ggllii  iinntteerrvveennttii  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aanncchhee  aallllaa  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee  èè  ccoommuunnqquuee  

nneecceessssaarriioo  cchhee  uunnaa  ppaarrttee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo  pprreevviissttoo  ddaall  pprrooggrraammmmaa  ssiiaa  ddeessttiinnaattoo  aall  

rreeccuuppeerroo  ee  aallllaa  rriiccoonnvveerrssiioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eessiisstteennttee..  

33))  LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  pprrooggrraammmmaa  iinntteeggrraattoo  èè  pprreesseennttaattaa  aall  CCoommuunnee  ddaa  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  

ee  pprriivvaattii  ssiinnggoollaarrmmeennttee  oo  rriiuunniittii  iinn  ccoonnssoorrzziioo  oo  aassssoocciiaattii  ttrraa  lloorroo..  

44))  LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  pprrooggrraammmmaa  iinntteeggrraattoo  ddeevvee  ccoonntteenneerree::  

aa))  llaa  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  eedd  uurrbbaanniissttiiccaa  eesspplliiccaattiivvaa  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ccoonn  aalllleeggaattoo  ttiippoo  

ppllaannoovvoolluummeettrriiccoo  iinn  ssccaallaa  11//550000,,  ccoonn  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  

eeddiilliizziiee,,  cchhee  eevviiddeennzzii  llee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaannttii  pprreevviissttee  ddaall  pprrooggrraammmmaa  rriissppeettttoo  aallllaa  

ssttrruummeennttaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ccoommuunnaallee;;  

bb))  sscchheemmaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnee  aavveennttee  iill  sseegguueennttee  ccoonntteennuuttoo  mmiinniimmoo::  

  ii  rraappppoorrttii  aattttuuaattiivvii  ttrraa  ii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  eedd  iill  ccoommuunnee;;  

  ffoonnttii  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddiissttiinngguueennddoo  ttrraa  pprroovvvviissttaa  pprriivvaattaa  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  

ppuubbbblliiccaa  ccuuii  ssii  iinntteennddee  rriiccoorrrreerree;;  

  llee  ggaarraannzziiee  ddii  ccaarraatttteerree  ffiinnaannzziiaarriioo;;  

  ii  tteemmppii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa;;  

  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ssaannzziioonnii  iinn  ccaassoo  ddii  iinnootttteemmppeerraannzzaa..  

cc))  mmooddaalliittàà  ddii  cceessssiioonnee  oo  llooccaazziioonnee  ddeeggllii  aallllooggggii  ee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  aallttrrii  bbeennii  

iimmmmoobbiillii  rreeaalliizzzzaattii;;  

dd))  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccaattaassttaallee  ee  qquueellllaa  aatttteessttaannttee  llaa  pprroopprriieettàà  oo  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllee  

aarreeee  eedd  eeddiiffiiccii  iinntteerreessssaattii  ddaall  pprrooggrraammmmaa..  
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55))  GGllii  aaccccoorrddii  ddii  pprrooggrraammmmaa  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  88  ee  88  tteerr  ddeellllaa  LL..  1188//8833  nneell  tteessttoo  iinn  vviiggoorree,,  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssttiippuullaattii  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeellll''aaddoozziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  

iinntteeggrraattii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  IInn  ttaall  ccaassoo  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  

ssuucccceessssiivvoo  ccoommmmaa  77..  LLaa  rraattiiffiiccaa  ddeellll''aaccccoorrddoo  ddii  pprrooggrraammmmaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  

CCoommuunnaallee  nnoonn  ssoossttiittuuiissccee  iinn  ttaall  ccaassoo  llee  ccoonncceessssiioonnii  eeddiilliizziiee..  

66))  II  pprrooggeettttii  dd''aarreeaa  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  77  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  2244  aapprriillee  11999900  nn..  4477,,  ssoonnoo  

aassssiimmiillaabbiillii  aaii  pprrooggrraammmmii  iinntteeggrraattii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  

qquueellllii  ggiiàà  aaddoottttaattii  aallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeellllaa  pprreesseennttee  lleeggggee..  

77))  AAllllaa  pprrooppoossttaa  ddii  aaccccoorrddoo  ddii  pprrooggrraammmmaa  aapppprroovvaattaa  ddaallllaa  ggiiuunnttaa  ccoommuunnaallee  èè  ddaattaa  

aaddeegguuaattaa  ppuubbbblliicciittàà  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aa  qquuaalluunnqquuee  ssooggggeettttoo  ppoorrttaattoorree  ddii  iinntteerreessssii  

ppuubbbblliiccii  oo  pprriivvaattii  ddii  pprreesseennttaarree  eevveennttuuaallii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee  pprrooppoossttee..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeellllee  ddeedduuzziioonnii  ddeeii  ssooggggeettttii  cchhee  iinntteerrvveennggoonnoo  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  ddeemmaannddaattaa  aall  

CCoommiittaattoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ddeellll''aarrtt..  88  bbiiss  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188//8833  ccoossìì  ccoommee  

mmooddiiffiiccaattaa  ccoonn  llaa  LL..RR..  7700//9955,,  cchhee  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  aassccoollttaarree  ii  ssooggggeettttii  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  

rriicchhiieessttaa..  IInn  qquueessttoo  uullttiimmoo  ccaassoo  iill  sseeggrreettaarriioo  ddeell  CCoommiittaattoo  rreeddiiggee  iill  pprroocceessssoo  

vveerrbbaallee  ddeellll''uuddiieennzzaa..  SSuullllee  ddeedduuzziioonnii  ddeeii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  qquuaalloorraa  nnoonn  

mmaanniiffeessttaammeennttee  iirrrriilleevvaannttii  ee  ppeerrttiinneennttii,,  iill  CCoommiittaattoo  hhaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  pprroonnuunncciiaarrssii  

mmoottiivvaammeennttee..  

88))  QQuuaalloorraa  nnoonn  ssii  ppeerrffeezziioonnii  ll''aaccccoorrddoo  ddii  pprrooggrraammmmaa  oo  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  pprroocceeddeennttee  

nnoonn  rriiccoorrrraa  aallll''aaccccoorrddoo  ddii  pprrooggrraammmmaa  ddii  aapppplliiccaannoo  ggllii  aarrtttt..  2200  ee  2211  ddeellllaa  lleeggggee  

uurrbbaanniissttiiccaa  rreeggiioonnaallee..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  1166  

DDeerroogghhee  aall  ppiiaannoo  

  

11..  II  ppootteerrii  pprreevviissttii  ddaallll''aarrtt..  4411  qquuaatteerr  ddeellllaa  LLeeggggee  1177//0088//11994422  nn..  11115500  ddeell  tteessttoo  

vviiggeennttee,,  ssoonnoo  eesseerrcciittaattii  ddaall  SSiinnddaaccoo  ccoonn  llee  pprroocceedduurree  ee  nneeii  lliimmiittii  ssttaabbiilliittii  ddaall  

pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  

22..  EEnnttrroo  3300  ggiioorrnnii  ddaallll''iissttaannzzaa,,  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeelliibbeerraa  iinn  mmeerriittoo;;  nneell  ccaassoo  iinn  

ccuuii  llaa  ddeerrooggaa  èè  rriitteennuuttaa  aammmmiissssiibbiillee,,  iill  SSiinnddaaccoo  nneeii  1100  ((ddiieeccii))  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii,,  

rriicchhiieeddee  iill  nnuullllaa--oossttaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  PPrroovviinncciiaallee  nnoonncchhèè  oovvee  ooccccoorrrraa,,  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

ddeellllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  ee  ddeellllee  SSoopprriinntteennddeennzzee  aaii  bbeennii  ssttoorriiccoo--aarrttiissttiiccii  eedd  

aarrcchheeoollooggiiccii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreessii  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  6600  ggiioorrnnii;;  iill  SSiinnddaaccoo  ddeeffiinniissccee  

llaa  qquueessttiioonnee  nneeii  3300  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii..  

33..  LLaa  ddeerrooggaa  ppuuòò  aavveerree  aadd  ooggggeettttoo  ssoollttaannttoo  ooppeerree  eedd  iimmppiiaannttii  ppuubbbblliiccii  oo  ddii  iinntteerreessssee  

ppuubbbblliiccoo,,  eesscclluussii,,  ccoommuunnqquuee,,  ggllii  aallbbeerrgghhii  eedd  eeddiiffiiccii  ddii  uussoo  ppuubbbblliiccoo  aa  ccaarraatttteerree  

rreessiiddeennzziiaallee,,  ssaallvvoo  iill  ddiissppoossttoo  ddeell  DD..PP..RR..  1188  aapprriillee  11999944  nn°°  338833,,  ee  qquuaarrttoo  ccoommmmaa  

ddeellll’’AArrtt..  8811  ddeell  DD..PP..RR..  2244//0077//11997777  nn°°  661166;;  eessssaa  ppuuòò  rriigguuaarrddaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ii  

lliimmiittii  ddii  aalltteezzzzaa,,  ii  rraappppoorrttii  ddii  ccooppeerrttuurraa,,  ii  ddiissttaacccchhii  ddaaii  ccoonnffiinnii  ee  ttrraa  eeddiiffiiccii..  

44..  SSaallvvoo  iill  ddiissppoossttoo  ddeell  cciittaattoo  DD..PP..RR..  1188  aapprriillee  11999944  nn°°  338833  nneell  ccaassoo  ddii  eeddiiffiiccii  ee  ddii  

iimmppiiaannttii  ddii  pprroopprriieettàà  ppuubbbblliiccaa  ssoonnoo  ddeerrooggaabbiillii  aanncchhee  ii  rraappppoorrttii  ddii  eeddiiffiiccaabbiilliittàà,,  ffeerrmmii  

rreessttaannddoo  ii  ppeerriimmeettrrii  ddeeggllii  ssppaazzii  aadd  eessssii  rriisseerrvvaattii  nneeggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii..  
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TTIITTOOLLOO  VV  

  

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

  

  
AArrttiiccoolloo  1177  

SSuuddddiivviissiioonnee  iinn  zzoonnee  oommooggeenneeee  

  

  AAii  ffiinnii  ddeellll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee,,  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  vviieennee  

ddiissttiinnttoo,,  ssuullllee  ttaavvoollee::  

  nneell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ((zzoonnaa  oommooggeenneeaa  ""AA""));;  

  nneell  nnuucclleeoo  ddii  vveecccchhiiaa  ffoorrmmaazziioonnee  ((zzoonnaa  oommooggeenneeaa  ""AA11""));;  

  nneellllaa  zzoonnaa  rreessiiddeennzziiaallee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ssoottttooppoossttaa  aa  PPiiaannoo  ddii  RReeccuuppeerroo  ((zzoonnaa  

""BB"")),,  

  nneellllaa  zzoonnaa  rreessiiddeennzziiaallee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ((""BB11"",,  ""BB22""));;  

  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  aabbuussiivvii  ((""BB33""));;  

  nneeii  nnuucclleeii  rreessiiddeennzziiaallii  aaggrriiccoollii  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ddii  aannttiiccaa  ee  nnuuoovvaa  ffoorrmmaazziioonnee  

((zzoonnaa  oommooggeenneeaa  EE33));;  

  nneellllaa  zzoonnaa  ddiirreezziioonnaallee  ssoottttooppoossttaa  aa  PPiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ((VViillllaa  RRaassppaa));;  

  nneellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aallll''eeddiilliizziiaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ppooppoollaarree  eexx  lleeggggee  nn,,  116677  ddeell  11996622  

((zzoonnaa  oommooggeenneeaa  PP..EE..EE..PP..  ddeell  PP..  dd..  FF..  ((PP..EE..EE..PP..//aa));;  

  nneellllee  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aallll''eeddiilliizziiaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ppooppoollaarree  ddii  eessppaannssiioonnee,,  eexx  lleeggggee  nn..  

116677  ddeell  11996622  ((PP..EE..EE..PP..//bb));;  

  nneellllaa  zzoonnaa  ddiirreezziioonnaallee  DDRR  ((SS..  TTeerreessaa));;  

  nneellllee  zzoonnee  ccoommmmeerrcciiaallii  ""DDSS"";;  

  nneellllee  zzoonnee  aarrttiiggiiaannaallii  ee  tteerrzziiaarriiee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ""DD22""  

  nneellllee  zzoonnee  pprroodduuttttiivvee  ddii  eessppaannssiioonnee  ""DD33"";;  

  nneellllee  zzoonnee  pprroodduuttttiivvee  ""  PP..AA..PP..  --  DD44"";;  

  nneellllee  zzoonnee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ffiieerriissttiicchhee  ""DDFF"";;  

  nneellllee  zzoonnee  aaggrriiccoollee  ""EE"";;  

  nneellllee  zzoonnee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  aaggrriiccoollaa  ""FF11"",,  ccoonn  ssiimmbboollii  ssppeecciiffiiccii  iinn  rreellaazziioonnee::  

  aallllaa  vviiaabbiilliittàà  ee  iinnffrraassttrruuttttuurree  rreellaattiivvee;;  

  aallllee  zzoonnee  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo;;  

  aallllee  zzoonnee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ccoommuunnii  ee  tteeccnniiccoo--ddiissttrriibbuuttiivvee;;  

  nneellllaa  zzoonnaa  aa  ""ppoolloo  ccuullttuurraallee"";;  

  nneellllee  aarreeee  pprriivvaattee  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  ssaanniittaarriiee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ""HH"";;  

  nneellllee  zzoonnee    aa  sseerrvviizzii  ee  aadd  aattttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  33  ddeell  DD..MM..  

nn..11444444//11996688::  

  ppeerr  ll''iinntteerreessssee  ccoommuunnee;;  

  ppeerr  ii  ppaarrcchheeggggii;;  

  ppeerr  iill  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  aattttrreezzzzaattoo;;  

  nneellllee  zzoonnee  ddii  iinntteerreessssee  ccoolllleettttiivvoo  eedd  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  ""FF22"",,  ""FF33""  ee  ""FF44"";;  

  nneellllee  aarreeee  ppeerr  ll''iissttrruuzziioonnee  eedd  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ((ccoonn  aappppoossiittaa  ssiimmbboollooggiiaa  nneellllee  ttaavvoollee));;  

  nneellllee  zzoonnee  aa  vviinnccoolloo  cciimmiitteerriiaallee  

  nneellllee  aarreeee  pprriivvaattee  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  ssaanniittaarriiee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ““HH””..  
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AArrttiiccoolloo  1188  

ZZoonnee  rreessiiddeennzziiaallii  

  

  SSoonnoo  ddeessttiinnaattee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  aallllaa  rreessiiddeennzzaa,,  ee  vvii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  ttuuttttee  llee  

ddeessttiinnaazziioonnii  ccoonn  qquueessttaa  ccoommppaattiibbiillii  ((ttrraa  ccuuii  aanncchhee  llee  aattttiivviittàà  ccuullttuurraallii,,  rriiccrreeaattiivvee,,  ddii  

ssppeettttaaccoolloo  ee  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvee  ee  ccoommmmeerrcciioo  aall  mmiinnuuttoo))..  

  NNee  ssoonnoo  eesscclluussee::  llee  ccaasseerrmmee  ((aadd  eecccceezziioonn  ffaattttaa  ddeellllaa  CCaasseerrmmaa  ddeeii  

CCaarraabbiinniieerrii)),,  ggllii  iissttiittuuttii  ddii  ppeennaa,,  llee  iinndduussttrriiee,,  ii  llaabboorraattoorrii  ddii  aarrttiiggiiaannaattoo  pprroodduuttttiivvoo  ccoonn  

mmaacccchhiinnaarrii  cchhee  pprroodduuccoonnoo  iimmmmiissssiioonnii  mmoolleessttee  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree,,  ii  mmaacceellllii,,  llee  ssttaallllee..  

  LLee  ssttaazziioonnii  ddii  sseerrvviizziioo  ee  ddii  rriippaarraazziioonnee  ddii  aauuttoovveeiiccoollii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  ssoolloo  ssee  

ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  ttoolllleerraabbiilliittàà  aaccuussttiiccaa  ddeellll''aattttiivviittàà  mmeeddiiaannttee  ll''aaddoozziioonnee  ddii  eeffffiicciieennttii  

pprrootteezziioonnii  aaccuussttiicchhee  ee  ddaa  eessaallaazziioonnii  mmoolleessttee  ee,,  nneell  ccoonntteemmppoo,,  aassssiiccuurraannoo  uunnaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  pprriivvaattoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  cciinnqquuee  vvoollttee  ll''aarreeaa  ddeellll''ooffffiicciinnaa..  

  

  

  

11  --  ZZOONNAA  ""AA""::  

  

  EE''  llaa  zzoonnaa  ppeerriimmeettrraattaa  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll''aarrtt..  2277  ddeellllaa  LL..  NN..445577  ddeell  

11997788..  EE''  ggiiàà  aassssooggggeettttaattaa  aa  ppiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaanniissttiiccoo  eedd  eeddiilliizziioo  

eessiisstteennttee,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn°°  6677  ddeell  2288//1100//11999999  ee  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  

BB..UU..RR..AA..  nn°°  22  ddeell  1199//0011//22000000..  

  IIll  PP..RR..GG..  pprreennddee  aattttoo  ddeellll''iinnddiiccaattoo  ppiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  cchhee,,  ppeerr  ccooeerreennzzaa  

nnoorrmmaattiivvaa,,  rreecceeppiissccee  nneell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  aaffffiinncchhéé  nnee  ffoorrmmii  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..  

  

  

  

22  --  ZZOONNAA  ""AA11""::  

  

  SSoonnoo  llee  zzoonnee  cceennttrraallii  ddeeii  nnuucclleeii  uurrbbaannii  ddii  SSppoollttoorree  ccaappoolluuooggoo,,  VViillllaa  RRaassppaa,,  

VViillllaa  SS..MMaarriiaa  ee  CCaapprraarraa,,  iinnddiivviidduuaattaa  ccoonn  aappppoossiittaa  ccaammppiittuurraa  nneellllee  ttaavv..  33,,  44,,  66  ee  77  

ssccaallaa  11::22000000  ddeell  PP..RR..GG..  qquuaallii  ssoottttoozzoonnee  ssaattuurree  ppeerr  llee  qquuaallii  èè  pprreevviissttaa  llaa  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  tteessssuuttoo  ee  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  eeddiilliizziiee  eessiisstteennttii  aassssiiccuurraannddoonnee  iill  

rreeccuuppeerroo  ee  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee..  

  TTaallii  zzoonnee  ssoonnoo  ppeerriimmeettrraattee  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll''aarrtt..  2277  ddeellllaa  lleeggggee  

nn..445577//11997788,,  ee  ssoottttooppoossttee  aa  ppiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaanniissttiiccoo  eedd  eeddiilliizziioo  

eessiisstteennttee,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn°°  6611  ddeell  1144//0099//22000000  ee  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  

BB..UU..RR..AA..  nn°°  3322  ddeell  1133//1122//22000000..  

  IIll  PP..RR..GG..  pprreennddee  aattttoo  ddeellll''iinnddiiccaattoo  ppiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  cchhee,,  ppeerr  ccooeerreennzzaa  

nnoorrmmaattiivvaa,,  rreecceeppiissccee  nneell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  aaffffiinncchhéé  nnee  ffoorrmmii  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..  

  

  

  

33  --  ZZOONNAA  ""BB""  SSOOTTTTOOPPOOSSTTAA  AA  PP..DD..RR..  

  

  EE''  llaa  zzoonnaa  iinnddiivviidduuaattaa  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  2277  ddeellllaa  LL..  55..88..11997788  nn..  445577  ssuullllee  ttaavvoollee  

ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  ccaammppiittuurraa,,  llee  ccuuii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddeeggrraaddoo  eeddiilliizziioo  eedd  uurrbbaanniissttiiccoo  

rreennddoonnoo  nneecceessssaarrii  iinntteerrvveennttii  vvoollttii  aallllaa  ssoossttiittuuzziioonnee,,  rriissaannaammeennttoo,,  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  

mmiigglliioorree  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eessiisstteennttee  ee  ddeellllee  aarreeee..  
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  IIll  rriillaasscciioo  ddeellllaa  CC..EE..  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunn  PPiiaannoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ddii  

iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  2277  ddeellllaa  LLeeggggee  mmeeddeessiimmaa,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  

ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  mmaagglliiaa  vviiaarriiaa  ee  ddeellllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddeell  tteessssuuttoo  eeddiilliizziioo,,  

ddeellllaa  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  ccaarraatttteerree  rreessiiddeennzziiaallee  ee  tteerrzziiaarriioo  

ddeellllaa  zzoonnaa  ee  ddeellllaa  rriiddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  ttrraa  iill  ccoossttrruuiittoo  eedd  iill  ffiiuummee..  

  LLee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  ddeeffiinniissccoonnoo  iill  ppeerriimmeettrroo  dd''iinntteerrvveennttoo..  

  AAllll''iinntteerrnnoo  ddii  eessssoo,,  iinn  sseeddee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddii  PP..dd..RR..,,  èè  ppoossssiibbiillee  aapppplliiccaarree  ll''IItt  ddii  22  

mmcc//mmqq  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  aammbbiittii  ddaa  iinnddiivviidduuaarree,,  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aaii  mmqq..  1100..000000  ttrraa  llaa  

SS..SS..  660022  eedd  iill  ffiiuummee  PPeessccaarraa,,  ee  aa  mmqq..  55..000000  ppeerr  ii  rreessttaannttii  aammbbiittii..  

  GGllii  aammbbiittii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ffoorrmmaattii  aanncchhee  ddaa  ssuuppeerrffiiccii  lliibbeerree  ee//oo  eeddiiffiiccaattee  nnoonn  

ccoonnttiigguuee..  

  IInn  ttaallii  aammbbiittii  ddeevvee  eesssseerree  ggaarraannttiittaa  llaa  cceessssiioonnee  ggrraattuuiittaa  ddeell  2200%%  ddeellllaa  SStt  ee  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  pprriimmaarriiee  sseeccoonnddoo  ggllii  sscchheemmii  ddii  ccoonnvveennzziioonnee  ddaa  

ddeeffiinniirrssii  iinn  sseeddee  ddii  PP..dd..RR....  

  PPeerr  llee  aarreeee  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneeggllii  aammbbiittii  mmiinniimmii  ddii  55..000000  mmqq  oo  1100..000000  mmqq..  ssoonnoo  

ccoonnsseennttiittii  iinn  sseeddee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  PP..dd..RR..  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..UU..RR..  

1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  iill  PP..dd..RR..  ddoovvrràà  ggaarraannttiirree  uunnoo  ssttaannddaarrddss  mmiinniimmoo  ppaarrii  aa  1122  mmqq//aabb..  

ppeerr  ll''iinntteerraa  zzoonnaa  ssoottttooppoossttaa  aa  PP..dd..RR..,,  ccoonnffeerrmmaannddoo  llee  aarreeee  pprroossppiicciieennttii  iill  ffiiuummee  ccoommee  

ssttaannddaarrddss  ddeell  PP..dd..RR..  

  IInn  aatttteessaa  ddeell  PP..dd..RR..  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3300,,  ccoommmmii  aa))  ,,  bb)),,  

cc))  ee  dd))  ddeellllaa  LLUURR  1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  TTrraassccoorrssii  dduuee  aannnnii  ddaallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  ssaarraannnnoo  ccoonnsseennttiittii  PP..dd..RR..  ddii  

iinniizziiaattiivvaa  pprriivvaattaa  ppeerr  aammbbiittii  ddii  mmqq..  1100..000000  ttrraa  llaa  SSSS..  660022  eedd  iill  ffiiuummee  PPeessccaarraa  ee  ddii  mmqq..  

55..000000  nneellllaa  aallttrree  aarreeee..  

  IIll  lloottttoo  mmiinniimmoo  ppoottrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  55..000000  mmqq..,,  mmaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  33..000000  

mmqq..,,  qquuaannddoo  rriiccoorrrraannoo  llee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioonnii::  

  cchhee  iill  lloottttoo  ssiiaa  ggiiàà  ooccccuuppaattoo  ppeerr  iill  5500%%;;  

  cchhee  ll’’aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssiiaa  uunniittaarriiaa..  

  PPeerr  llee  aarreeee  ddoovvee  iill  lloottttoo  mmiinniimmoo  èè  ddii  1100..000000  mmqq..  lloo  sstteessssoo  ppoottrràà  eesssseerree  

iinnffeerriioorree  aa  1100..000000  mmqq..  mmaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  66..000000  mmqq..,,  qquuaannddoo  rriiccoorrrreerraannnnoo  llee  sseegguueennttii  

ccoonnddiizziioonnii::  

  cchhee  iill  lloottttoo  ssiiaa  ggiiàà  ooccccuuppaattoo  ppeerr  iill  5500%%;;  

  cchhee  ll’’aarreeaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssiiaa  uunniittaarriiaa..  

  DDoovvrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  ggaarraannttiittii  mmqq..  1122//aabb..  ddii  ssttaannddaarrdd  ppeerr  ggllii  aabbiittaannttii  

ccoommpplleessssiivvii  ddii  cciiaassccuunnaa  aarreeaa  ssoottttooppoossttaa  aa  PP..dd..RR..  

  IInnoollttrree  ssaarraannnnoo  ccoonnsseennttiittii,,  ttrraassccoorrssii  iinnuuttiillmmeennttee  ii  dduuee  aannnnii,,  aanncchhee  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  ee))  ddeellll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..RR..  1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii..  
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44  --  ZZOONNEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLII  DDII  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  ""BB11"",,  ""BB22"",,  ""BB33""  

  

  SSoonnoo  llee  zzoonnee  iinn  bbuuoonnaa  ppaarrttee  eeddiiffiiccaattee,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ssii  rreennddoonnoo  nneecceessssaarrii  

iinntteerrvveennttii  uurrbbaanniissttiiccii  eedd  eeddiilliizzii  ddii  rriiccuucciittuurraa  ee  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  ee  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  

ssuullllee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  cciiaassccuunnaa  ccoonn  uunn  rreettiinnoo  ddiivveerrssoo..  

  PPeerr  ggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  èè  sseemmpprree  ppoossssiibbiillee  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  

LL..UU..RR..  1188//8833..  

  PPeerr  ii  ffaabbbbrriiccaattii  eessiisstteennttii  aanntteerriioorrmmeennttee  aallllaa  ddaattaa  ddeellll''eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  

PP..RR..GG..  llee  ssoopprraaeelleevvaazziioonnii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  ppeerriimmeettrroo  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  ssoottttoossttaannttee  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  aanncchhee  aa  ddiissttaannzzaa  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  pprreessccrriittttaa  ddaallllee  ssttrraaddee  ppuurrcchhéé  

vveennggaa  rriissppeettttaattaa  llaa  ddiissttaannzzaa  pprreevviissttaa  ddaall  CCooddiiccee  CCiivviillee  

  IIll  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  rriiccoorrrreerree  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  

ddii  ccuuii  aall  55°°  ccoommmmaa  ddeellll''aarrtt..  3311  ddeellllaa  lleeggggee  1177  aaggoossttoo  11994422  nn..  11115500,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattaa,,  

llaaddddoovvee  iill  oo  ii  pprriivvaattii  ssii  iimmppeeggnniinnoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

pprriimmaarriiaa  mmaannccaannttii  ee  rreellaattiivvee  aall  lloottttoo  iinntteerreessssaattoo  ((ssttrraaddee,,  ffooggnnaattuurree,,  rreettee  iiddrriiccaa,,  lliinneeaa  

eelleettttrriiccaa,,  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee))::  eessssee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoossttrruuiittee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  

iinnddiiccaazziioonnii  ddeellllee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  ee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ddiimmeennssiioonnaammeennttii  iinnddiiccaattii  ddaaii  

pprreeoorrddiinnaattii  uuffffiiccii  ccoommuunnaallii,,  pprreevviiaa  ssttiippuullaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnee  oo  aattttoo  dd''oobbbblliiggoo  uunniillaatteerraallee  

cchhee  ccoonntteennggaa  llee  ggaarraannzziiee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ppeerr  llaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  II  ccoossttii  ddii  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree,,  ccoommppuuttaattii  ddaallll''uuffffiicciioo  tteeccnniiccoo  ccoommuunnaallee,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  

ssccoommppuuttaattii  ddaaggllii  oonneerrii  ccoonncceessssoorrii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleeggggee  1100//11997777..  II  ccoonncceessssiioonnaarrii,,  aall  ffiinnee  

ddeell  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa,,  ddoovvrraannnnoo  rreennddeerree  ggaarraannzziiaa  aa  mmeezzzzoo  ddii  ppoolliizzzzaa  

ffiiddeejjuussssoorriiaa  ppaarrii  aallll''iimmppoorrttoo  ddeellllee  ooppeerree  ddaa  eesseegguuiirree  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  ttrree  aannnnii  ddaall  

rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa..  

  SSoonnoo  rreeggoollaattee  ccoommee  sseegguuee::  

  

  SSEETTTTOORREE  ""BB11""::  

  

  LLaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ddiirreettttaa  ddeevvee  eesssseerree  aasssseennttiittaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  

iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

IIff  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa            ==      11,,4400  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ccoonnsseennttiittaa          ==  1111,,5500  mmll  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  mmaassssiimmoo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ppeerr  ii  nnuuoovvii  ffaabbbbrriiccaattii    ==  3300%%  ddii  SSff  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ppeerr  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii      ==      55,,7755  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ppeerr  ssoopprraaeelleevvaazziioonnii      ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii  ((ppaarreettii  ffiinneessttrraattee  ffrroonntteeggggiiaannttii))    ==  1100  mmtt  mmiinniimmoo  ee  

              ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aallll''aalltteezzzzaa  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  ppiiùù  

aallttoo  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii              ==    11,,0000  mmqq//1100  mmcc  

LL  ==  lloottttoo  mmiinniimmoo              ==  440000  mmqq  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee  ppeerr  ii  nnuuoovvii  ffaabbbbrriiccaattii      ==      55,,0000  mmll  ((ssaallvvoo    

                                    aalllliinneeaammeennttoo  pprreevvaalleennttee))  
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  SSEETTTTOORREE  ""BB22""::  

  

  EE''  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallll''eessiisstteennttee  ccoonn  eeddiiffiiccii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  iissoollaattii..  

  LLaa  ccoonncceessssiioonnee  ddiirreettttaa  èè  rriillaasscciiaattaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  eedd  iinnddiiccii::  

IIff  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa          ==      11,,0000  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ccoonnsseennttiittaa          ==      99,,0000  mmll  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  mmaassssiimmoo  ddii  ccooppeerrttuurraa          ==  3300%%  ddii  SSff  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii  ((ppaarreettii  ffiinneessttrraattee  ffrroonntteeggggiiaannttii))    ==  1100,,0000  mmll  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii              ==    11,,0000  mmqq//1100  mmcc  

LL  ==  lloottttoo  mmiinniimmoo              ==    440000  mmqq  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee              ==      55,,0000  mmll  ((ssaallvvoo  

                                  aalllliinneeaammeennttoo  pprreevvaalleennttee))  

  

  

  SSEETTTTOORREE  ""BB33""::  ZZOONNAA  DDII  RREECCUUPPEERROO  DDEEGGLLII  IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTII  AABBUUSSIIVVII  

  

  EE''  uunn''aaggggrreeggaazziioonnee  ddii  mmooddeessttaa  eesstteennssiioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  aabbuussiivvii  ccoossttrruuiittii  iinn  

ddiiffffoorrmmiittàà  ddeellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddii  zzoonnaa  pprreevviissttaa  ddaalllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  pprreevviiggeennttee..    

  IIll  sseettttoorree  èè  ppeerriimmeettrraattoo  eedd  iinnddiivviidduuaattoo  ccoonn  aappppoossiittoo  rreettiinnoo  ssuullllee  ttaavvoollee  ddii  

PP..RR..GG..  

  NNeelllloo  ssppiirriittoo  ddeellll''aarrtt..  2299  ddeellllaa  LLeeggggee  nn..  4477//8855,,  oovvee  ssii  mmaanniiffeessttii  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  

rriissaannaammeennttoo  iiggiieenniiccoo,,  ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnsseennttiittoo  uunn  aauummeennttoo  vvoolluummeettrriiccoo  ffiinnoo  aall  

ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddii  mmaaggggiioorr  SSuu  ppaarrii  aall  1100%%  ddii  qquueellllaa  eessiisstteennttee..  

  LLaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  ttaallee  mmaaggggiioorree  vvoolluummeettrriiaa  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddii  

PP..dd..RR..  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  aavveennttee  qquuaallee  ffiinnaalliittàà  pprriimmaarriiaa  iill  rreeppeerriimmeennttoo  ddii  ssttaannddaarrdd  

eesssseennzziiaallii  ((ppaarrcchheeggggii  ee  vveerrddee))  nneellllaa  mmiissuurraa  aallmmeennoo  1122  mmqq  ppeerr  aabbiittaannttee  ee  llaa  

rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  iinntteerrnnaa..  

  DDooppoo  dduuee  aannnnii  ddaallllaa  ddeeffiinniittiivvaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  GGeenneerraallee,,  

iinn  ccaassoo  ddii  iinnaaddeemmppiieennzzaa  ddeell  CCoommuunnee,,  iill  PP..dd..RR..  ppoottrràà  eesssseerree  pprrooppoossttoo  ppeerr  iinniizziiaattiivvaa  

ddeeii  pprroopprriieettaarrii..  

  NNeellllee  mmoorree,,  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnsseennttiittii  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  

  

55  --  SSEETTTTOORREE  ""EE33""::    ZZOONNAA  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  DDII  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  IINN  NNUUCCLLEEII  

          AAGGRRIICCOOLLII  DDII  AANNTTIICCAA  EE  NNUUOOVVAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

  

  II  nnuucclleeii  ssoonnoo  ppeerriimmeettrraattii  nneellllee  ttaavvoollee  ddeell  PP..RR..GG..  ee  ccaammppiittii  ccoonn  aappppoossiittaa  

rreettiinnaattuurraa..  

  GGllii  aammpplliiaammeennttii  ee  llee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ppoossssoonnoo  uussuuffrruuiirree  ddii  uunnaa  vvoolluummeettrriiaa  

ccoommpplleessssiivvaa  ssiinnoo  aall  lliimmiittee  ddii  mmcc..  11220000..  

  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoommppuuttaattoo  ll''iinntteerroo  vvoolluummee,,  cchhee  nnoonn  ppuuòò  ssuuppeerraarree  

iinn  ooggnnii  ccaassoo  ii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccii  eedd  iinnddiiccii  eeddiilliizzii  mmaassssiimmii::  

IIff  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa          ==      11,,  0000  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      88,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1100,,0000  mmll  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee            ==      55,,0000  mmll  ((ssaallvvoo  

                                  aalllliinneeaammeennttoo  pprreevvaalleennttee))  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii              ==11,,0000  mmqq//  1100  mmcc..  
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  II  lloottttii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  iinncclluussii  iinn  ttaallee  zzoonnaa  rreessttaannoo  qquueellllii  iinnddiivviidduuaattii  iinn  

sseeddee  ddii  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa::  rreessttaannoo  ooppeerraannttii  aanncchhee  ggllii  aasssseerrvviimmeennttii  ddii  

ccuuii  aall  ccoommmmaa  22  ddeellll’’aarrtt..  7700  ddeellllaa  LLUURR  1188//8833..  AAii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllee  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  eeddiilliizziiaa,,  ii  ppaarraammeettrrii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee  ssii  

aapppplliiccaannoo  aallllaa  ppoorrzziioonnee  ddeell  lloottttoo  ppeerrttiinneennzziiaallee  rriiccaaddeennttee  nneellllaa  ddeelliimmiittaazziioonnee  ddii  zzoonnaa  

EE33..  EE’’  ccoonnsseennttiittoo  aaggllii  aavveennttii  ddiirriittttoo,,  ddii  ccoommppuuttaarree  llee  aarreeee  iinneeddiiffiiccaabbiillii  nnoonn  ppeerrttiinneennzziiaallii  

aaii  ffiinnii  ddeeggllii  aaccccoorrppaammeennttii  ddii  ccuuii  aall  cciittaattoo  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  7700  ddeellllaa  LLUURR  1188//8833..  

LL’’aarreeaa  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  nneellllaa  zzoonnaa  EE33  aanncchhee  eessiisstteennttee  ddoovvrràà  eesssseerree  qquueellllaa  rriiccoommpprreessaa  

ffiinnoo  aadd  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  mmtt..  1100..0000  ssuuii  llaattii  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo;;  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaall  lliimmiittee  ddii  

zzoonnaa  EE33  iinnddiiccaattoo  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  zzoonniizzzzaazziioonnee  ddeell  PPRRGG,,  iinntteennddeennddoossii  llaa  pprreesseennttee  

nnoorrmmaa  pprreevvaalleennttee  ssuullllee  iinnddiiccaazziioonnii  ggrraaffiicchhee  ddeell  PPiiaannoo..  

  

  

66  --    SSEETTTTOORREE  ""BB11""  SSOOGGGGEETTTTOO  AA  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE::  

  

SSoonnoo  llee  zzoonnee  BB11  ppeerriimmeettrraattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  ppuunnttiinnaattuurraa..  

SSoonnoo  ssoottttooppoossttee  aall  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  ssttiippuullaa  ddii  

aappppoossiittaa  CCoonnvveennzziioonnee  ppeerr  llaa  cceessssiioonnee  ggrraattuuiittaa  aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddeellllee  

aarreeee  pprreevviissttee  ppeerr  llaa  vviiaabbiilliittàà  ddii  aacccceessssoo,,  eedd  iinnoollttrree,,  ddii  uunnaa  ffaasscciiaa  aaddiiaacceennttee  ll’’iinntteerroo  

ffrroonnttee  ssttrraaddaa  ddeellll’’aarreeaa  iinn  qquueessttiioonnee,,  ddii  pprrooffoonnddiittàà  iiddoonneeaa  aa  ccoonnsseennttiirree  llaa  ssoossttaa  iinn  lliinneeaa  

ddii  aauuttoovveettttuurree..  

IInnoollttrree,,  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddoovvrràà  pprreevveeddeerree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

rriicchhiieeddeennttee  ddeellllee  ooppeerree  iinneerreennttii  llaa  vviiaabbiilliittàà,,  ii  ppaarrcchheeggggii,,  llaa  rreettee  ffooggnnaannttee  ee  llaa  rreettee  

iiddrriiccaa..  

SSii  pprreecciissaa  cchhee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ssaarràà  aa  ttoottaallee  ccaarriiccoo  ddeellllaa  ddiittttaa  

cceeddeennttee,,  ee  ccoommuunnqquuee,,  ll’’aarreeaa  ddaa  cceeddeerree  ppeerr  ii  ppaarrcchheeggggii  ccoonnccoorrrree  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  

vvoolluummee..  

IInnoollttrree,,  ll’’aarreeaa  nnoonn  vveerrrràà  ccoommppuuttaattaa  nneell  ccaallccoolloo  ddeellllaa  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii,,  ee  

ssaarraannnnoo  ccoommuunnqquuee  ffaattttii  ssaallvvii  ggllii  ssppaazzii  nneecceessssaarrii  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  aacccceessssii  

ccaarrrraabbiillii  aaii  lloottttii..  

LLaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ddiirreettttaa  ddeevvee  eesssseerree  aasssseennttiittaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  

iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

IIff  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa            ==      11,,4400  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ccoonnsseennttiittaa          ==  1111,,5500  mmll  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  mmaassssiimmoo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ppeerr  ii  nnuuoovvii  ffaabbbbrriiccaattii    ==  3300%%  ddii  SSff  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ppeerr  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii      ==      55,,7755  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ppeerr  ssoopprraaeelleevvaazziioonnii      ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii  ((ppaarreettii  ffiinneessttrraattee  ffrroonntteeggggiiaannttii))    ==  1100  mmtt  mmiinniimmoo  ee  

              ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aallll''aalltteezzzzaa  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  ppiiùù  

aallttoo  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii              ==    11,,0000  mmqq//1100  mmcc  

LL  ==  lloottttoo  mmiinniimmoo              ==  440000  mmqq  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee  ppeerr  ii  nnuuoovvii  ffaabbbbrriiccaattii      ==      55,,0000  mmll  ((ssaallvvoo    

                                    aalllliinneeaammeennttoo  pprreevvaalleennttee))  
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AArrttiiccoolloo  1199  

ZZoonnaa  DDiirreezziioonnaallee  ((VViillllaa  RRaassppaa))  

  

  EE''  llaa  zzoonnaa  ppeerriimmeettrraattaa  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  ppiiaannoo  ccoonn  aappppoossiittaa  ssiimmbboollooggiiaa..  

  EE''  ggiiàà  aassssooggggeettttaattaa  aa  PPiiaannoo  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  

CC..CC..  nn°°  7733  ddeell  2277//1111//11999999  ee  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  BB..UU..RR..AA..  nn°°  88  ddeell  1100//0033//22000000..  

IIll  PP..RR..GG..  pprreennddee  aattttoo  ddeellll’’iinnddiiccaattoo  ppiiaannoo  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  cchhee,,  ppeerr  ccooeerreennzzaa  

nnoorrmmaattiivvaa,,  rreecceeppiissccee  nneell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  aaffffiinncchhèè  nnee  ffoorrmmii  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2200  

ZZoonnaa  DDiirreezziioonnaallee  DDRR  ((SS..  TTeerreessaa))  

  

  TTaallee  zzoonnaa  èè  rriisseerrvvaattaa  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  eeddiiffiiccii  ppeerr  aattttiivviittàà  ddiirreezziioonnaallii  

((eesseemmpplliiffiiccaattiivvaammeennttee::  uuffffiiccii,,  sseeddii  ddii  ssoocciieettàà,,  iissttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo,,  ssttuuddii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  

uuffffiiccii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  cceennttrrii  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  ssoocciioo--ccuullttuurraallii,,  ppaaddiigglliioonnii  ddii  

eessppoossiizziioonnee,,  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ee  ddii  rriissttoorroo,,  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  lloo  ssppoorrtt,,  

nneeggoozzii,,  eecccc..))..  

  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattii  aa  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  pprreevveennttiivvoo  ddii  iinniizziiaattiivvaa  pprriivvaattaa  

((PP..dd..LL..))  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..,,  2288  ddeellllaa  LL..  nn..  11115500  ddeell  11994422,,  ccoommee  iinntteeggrraattaa  ee  mmooddiiffiiccaattaa  

ee  ddaaggllii  aarrtttt..2200--  2222  ee  sseegguueennttii  ddeellllaa  LL..RR..  nn..1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii..  

  IInn  ccaassoo  ddii  iinnaaddeemmppiieennzzaa  ddeeii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  iill  CCoommuunnee  ppoottrràà  pprroovvvveeddeerree  

ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii  nneeii  mmooddii,,  nneeii  tteerrmmiinnii  ee  nneeii  

tteemmppii  ddeeffiinniittii  ttrraammiittee  PP..PP..AA..  

  LLaa  zzoonnaa  èè  ddiisscciipplliinnaattaa  ddaallllee  sseegguueennttii  pprreessccrriizziioonnii::  

UUtt  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee          ==      00,,4400  mmqq//mmqq  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  3300%%  ddii  SSff  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==  1111,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ffaabbbbrriiccaattii            ==  2222,,0000  mmll  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==  2211,,5500  mmll  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii              ==11  mmqq//33mmqq  ddii  SSee  

            oollttrree  ggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii  pprreevviissttii  ddaallll''aarrtt..  55  nn..  22  ddeell  DD..MM..  22..44..6688  nn..  11444444  

UUpp  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa        ==  2200%%  SStt  

UUss  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa        ==  nneellllaa  eennttiittàà  

                          pprreevviissttaa  ddaallll''aarrtt..  33,,  LL..RR..  2255..1100..7777  nn..  88  ee  ddaall  DD..MM..  22..44..6688  nn..  11444444..  

SSttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ffiinnoo  aall  mmaassssiimmoo  ddeell  3355%%  ddii  SSee..  

  

  II  PPiiaannii  ddii  LLoottttiizzzzaazziioonnee  pprreevviissttii  iinn  qquueessttaa  nnoorrmmaa  ddeevvoonnoo  aavveerree  aadd  ooggggeettttoo  uunnaa  

ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  iinnddiiccaattaa  ssuullllee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  
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AArrttiiccoolloo  2211  

ZZoonnee  ppeerr  ll''eeddiilliizziiaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ppooppoollaarree  ((PP..EE..RR..PP..))  

  

  IInnddiivviidduuaattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  aa  ssccaallaa  11//22000000,,  ppeerriimmeettrraattee  ccoonn  aappppoossiittaa  

ccaammppiittuurraa  ee  ssoonnoo  nnoorrmmaattiivvaammeennttee  ddiissttiinnttee::  

aa))  nneeii  pp..ee..ee..pp..  ggiiàà  aapppprroovvaattii  aallll''aaddoozziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..,,  cchhee  rreessttaannoo  ddiisscciipplliinnaattii  ddaallllee  

nnoorrmmee  ppeerr  ooggnnuunnoo  ddii  eessssii  iinn  vviiggoorree  

bb))  nneell  PPEEEEPP  ddii  eessppaannssiioonnee  ddii  VViillllaa  RRaassppaa  cchhee  rreessttaa  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallllee  nnoorrmmee  

aapppprroovvaattee  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn°°  5588  ddeell  2299//0099//11999999  ee  

ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  BB..UU..RR..AA..    NN°°  4488  DDEELL  1100//1122//11999999..  

cc))  nneellllee  zzoonnee  ddii  nnuuoovvoo  iimmppiiaannttoo  cchhee  ssoonnoo  ddiisscciipplliinnaattee  ddaallllee  LL..  1188..44..6622  nn,,  116677  ee  

2222..1100..11997711  nn..  886655  ee  ddaallllaa  LL..  rreegg..  nn..  1188  ddeell  1122..44..8833..  

  QQuueessttii  uullttiimmii  ddeevvoonnoo  oosssseerrvvaarree  ii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccii  eedd  iinnddiiccii  eeddiilliizzii::  

IItt  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  tteerrrriittoorriiaallee        ==  11,,0000  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa                sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  ddii  zzoonnaa  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  3300  %%  ddii  SSff  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==  11//22  ddii  HH  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ffaabbbbrriiccaattii            ==  HH  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii  ((aarrtt..  4411  sseexxiieess  LL..nn..  11115500  ddeell  11994422,,  

        ccoommee  iinntteeggrraattaa))              ==  11  mmqq//1100  mmcc  

UUpp  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa        ==  1155%%  ddii  SStt  

UUss  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa        ==  1100%%  ddii  SStt  

  

  LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  aattttuuaattiivvoo  ee  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeelllloo  

sstteessssoo  ssoonnoo  qquueellllee  pprreevviissttee  ddaallll''aarrtt..  2244  ddeellllaa  LL..UU..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2222  

ZZoonnee  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  rriicceettttiivvee  ((""DDAA""))  

  

  SSoonnoo  iinnddiiccaattee  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  11//55000000  ccoonn  aappppoossiittaa  ccaammppiittuurraa  

ggrraaffiiccaa  ee  ssoonnoo  rriisseerrvvaattee  aallllaa  aattttrreezzzzaattuurree  rriicceettttiivvee  ee  ppeerr  iill  rriissttoorroo..  

  VVii  ssoonnoo  ccoonnsseennttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiuussoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3300  lleetttteerree  ddaa  aa))  aadd  ee))  ddeellllaa  

LL..RR    nn..  1188  ddeell  11998833,,  ee  nnuuoovvee  ccoossttrruuzziioonnii..  

  LLee  ooppeerree  ssoonnoo  aauuttoorriizzzzaattee  ccoonn  ccoonncceessssiioonnee  ddiirreettttaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  

iinnddiiccii::  

UUff  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa          ==      00,,3355  mmqq//mmqq  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  3300%%  ddii  SSff  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==  1111,,5500  mmll  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii                ==      11  mmqq//1100  mmcc  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ffrraa  ffaabbbbrriiccaattii,,  mmiinniimmaa          ==  1111,,5500  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii,,  mmiinniimmoo          ==      55,,7755  mmll  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee            ==  sseeccoonnddoo  

              aalllliinneeaammeennttoo  ddeellll''UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo..  

  

  SSoonnoo  ppoossssiibbiillii  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  ppeerr  lloo  ssppoorrtt  

aallll''aappeerrttoo,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  eeddiilliizzii,,  aanncchhee  aa  ccaarraatttteerree  pprroovvvviissoorriioo..  
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AArrttiiccoolloo  2233  

ZZoonnee  pprroodduuttttiivvee  ee  tteerrzziiaarriiee  

  

  SSoonnoo  ddeessttiinnaattee  aaggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  iinndduussttrriiaallii,,  aarrttiiggiiaannaallii,,  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  tteerrzziiaarrii..  

VVii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ii  llaabboorraattoorrii  ddii  rriicceerrccaa  ee  ddii  aannaalliissii,,  ii  ddeeppoossiittii,,  ii  mmaaggaazzzziinnii,,  llee  mmoossttrree,,  ii  

mmeerrccaattii  eedd  ii  cceennttrrii  rriiccrreeaattiivvii  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  ddeessttiinnaazziioonnii  ccoonnsseennttiittee..  

  LLaa  rreessiiddeennzzaa  ddeevvee  eesssseerree  lliimmiittaattaa  aallll''aabbiittaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aaddddeettttoo  aallllaa  

ssoorrvveegglliiaannzzaa  eedd  aallllaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  aabbiittaazziioonnee  llaa  ccuuii  eesstteennssiioonnee  nnoonn  

ppuuòò  ssuuppeerraarree  ii  115500  mmqq  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  ((SSuu))..  

  NNee  rreessttaannoo  eesscclluussii  ggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  pprroodduuttttiivvii  nnoocciivvii  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  ee  

nnaattuurraa..  

  LLee  aaccqquuee  ddii  ssccaarriiccoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeeppuurraattee  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  iimmmmeessssee  nneellllee  

ffooggnnaattuurree  ccoommuunnaallii,,  iinn  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeettttaattee,,  ccaassoo  ppeerr  ccaassoo,,  ddaall  

rreessppoonnssaabbiillee  ssaanniittaarriioo  ddeellll''UU..LL..SS..SS..  ee  ddeellllee  lleeggggii  ee  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  

aapppplliiccaabbiillii..  

  SSoonnoo  ddiiffffeerreennzziiaattee  iinn::  

  

  

11  --  ZZOONNEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII,,  PPRROODDUUTTTTIIVVEE,,  DDIIRREEZZIIOONNAALLII,,  SSPPOORRTTIIVVEE,,  TTUURRIISSTTIICCOO--

RRIICCEETTTTIIVVEE  ((""DDSS""))  

  

  DDiissttiinnttee  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PPiiaannoo  nneellllee  ttaavvoollee  aa  ssccaallee  11//55000000  ee  11//22000000  ccoonn  

aappppoossiittaa  rreettiinnaattuurraa,,  vvii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  llee  sseegguueennttii  ddeessttiinnaazziioonnii  dd''uussoo::  

AA))  CCoommmmeerrcciiaallii,,  ddiirreezziioonnaallii,,  ssppoorrttiivvee,,  ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvee::  iill  ccoommmmeerrcciioo  aall  

mmiinnuuttoo  eedd  aallll''iinnggrroossssoo,,  ii  ddeeppoossiittii,,  ii  mmaaggaazzzziinnii,,  cceennttrrii  ggrroossssiissttii,,  ii  ggrraannddii  

mmaaggaazzzziinnii  eedd  ii  ssuuppeerrmmeerrccaattii,,  ggllii  iippeerrmmeerrccaattii,,  ii  llooccaallii  ddii  rriittrroovvoo,,  llee  aattttiivviittàà  

rriiccrreeaattiivvee  ee  ssoocciiaallii,,  ggllii  uuffffiiccii,,  ggllii  iimmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii,,  llee  bbaanncchhee,,  ii  bbaarr,,  ii  rriissttoorraannttii,,  

llee  ttaavvoollee  ccaallddee,,  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  lloo  ssppoorrtt,,  ii  nneeggoozzii,,  ii  ppaaddiigglliioonnii  

ddii  eessppoossiizziioonnee  ee  ggllii  aallttrrii  uussii  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  qquueellllii  eelleennccaattii;;  

BB))  PPrroodduuttttiivvee::  aattttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii,,  ee  pprroodduuttttiivvee  iinn  ggeenneerree..  

  

GGllii  iinntteerrvveennttii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ccoonn  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ddiirreettttoo  oo  DD..II..AA....  

II  ttiittoollii  aabbiilliittaattiivvii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreecceedduuttii  ddaa  aappppoossiittaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddaa  ssttiippuullaarrssii  ccoonn  iill  

CCoommuunnee  cchhee  pprreevveeddaa  ttrraa  ll''aallttrroo,,  llaa  cceessssiioonnee  ddeell  1100  ppeerr  cceennttoo  ((1100%%))  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  

tteerrrriittoorriiaallee  oollttrree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa..  

  

AAllllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ddeevvee  eesssseerree  aalllleeggaattoo  iill  pprrooggeettttoo  eesseeccuuttiivvoo  ddeellllee  ooppeerree  

ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa,,  aapppprroovvaattoo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee..  IIll  pprrooggeettttoo  

ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddeevvoonnoo  iinntteerreessssaarree  

ccoommpprreennssoorrii  ddii  eesstteennssiioonnee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  5500..000000  mmqq..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ddeellllee  aarreeee  rreessiidduuee  ssiiaa  iinnffeerriioorree  aa  5500..000000  mmqq..  iill  pprrooggeettttoo  ee  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddeevvoonnoo  

iinntteerreessssaarree  ll’’iinntteerraa  ssuuppeerrffiicciiee  rreessiidduuaa..  

  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ccoommpprreennssoorrii,,  ccoommee  ssoopprraa  iinnddiivviidduuaattii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddeevvoonnoo  rriissppeettttaarree  ii  

sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

  

UUff            ==  ((iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa))  00,,7700  mmqq//mmqq  

  

QQ  ==  ((rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa))    00,,5500  ssaallvvoo  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ccoommmmeerrcciiaallii  ppeerr  llee  qquuaallii  

èè  00,,4400..  

  

HH  ==  ((aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa))      88,,5500  mmll  
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DDcc    ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ppeerriimmeettrraallii  ddeell  ccoommpprreennssoorriioo  iinn  ccoonnvveennzziioonnee  1155  mmll  

  

DDss        ==  ((ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee  iinntteerrnnee  ddeell          ccoommpprreennssoorriioo  iinn            ccoonnvveennzziioonnee))                

1100  mmll  

  

DDccii          ==  ((ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  iinntteerrnnii  ttrraa  lloottttii))              55  mmll  

  

DDff              ==  ((ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii))  1100  mmll  

  

PP  ==  ((ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii))  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  aallll’’aarrtt..  8855  ddeell  vviiggeennttee  

RR..EE..CC..  

  

PPpp
11
==  ((ppaarrcchheeggggii  ee  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii))  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  55  ccoommmmaa  22  

ddeell  DD..MM..  nn..  11444444//6688..  DDii  ttaallee  ssuuppeerrffiicciiee  nnoonn  mmeennoo  ddeell  2200%%  ddeevvee  eesssseerree  

pprreevviissttoo  aa  vveerrddee  ccoommppaattttoo;;  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  aa  vveerrddee  ccoommppaattttoo  ppuuòò  

rriiccoommpprreennddeerree  iill  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo,,  pprreevviissttoo  aall  ppaarraammeettrroo  VVpp,,  ssee  mmaaggggiioorree  ddii  

eessssoo..  

  

  VVpp
22
        ==  ((vveerrddee  ppuubbbblliiccoo))  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  1100%%    ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  lloottttoo;;  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  rriiccoommpprreennddeerree  iill  vveerrddee  ccoommppaattttoo,,  pprreevviissttoo  aall  ppaarraammeettrroo  

PPpp,,  ssee  mmaaggggiioorree  ddii  eessssoo;;  

  

LLmm  ==  lloottttoo  mmiinniimmoo  dd''iinntteerrvveennttoo::  

  

II))  ppeerr    iippeerrmmeerrccaattii  ==  5500..000000  mmqq  

  

IIII))  ppeerr  ttuuttttee  llee  aallttrree  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ddiirreezziioonnaallii,,  ssppoorrttiivvee  ee  

ttuurriissttiiccoo--rriicceettttiivvee  ==  33..550000  mmqq..  

  

IIIIII))  ppeerr  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  pprroodduuttttiivvee  ==  33..550000  mmqq..  ccoonn  uunnaa  SSee  mmaassssiimmaa  ccoonnsseennttiittaa  

ddii  44..555500  mmqq;;  

  

IIVV))  ppeerr  llee  ssoollee  ddeessttiinnaazziioonnii  pprroodduuttttiivvee  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  lloottttii  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  iinnffeerriioorree  

aa  33..550000  mmqq  mmaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  22..000000  mmqq..  ccoonn  ggllii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii  rriippoorrttaattii  

nneell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  aall  ssuucccceessssiivvoo  ppuunnttoo  22  ((ZZoonnee  aarrttiiggiiaannaallii  ee  tteerrzziiaarriiee  ddii  

ccoommpplleettaammeennttoo  ((““DD22””))..  IInn  ttaall  ccaassoo  llaa  SSee  mmaassssiimmaa  nnoonn  ppoottrràà  ssuuppeerraarree  22..440000  

mmqq..  

  

ÈÈ  ccoonnsseennttiittoo  ccoossttrruuiirree  uunnaa  aabbiittaazziioonnee  ppeerr  ooggnnii  eeddiiffiicciioo,,  ccoonn  ddeessttiinnaazziioonnee  

eesscclluussiivvaammeennttee  pprroodduuttttiivvaa,,  ddeellllaa  eesstteennssiioonnee  ddii  115500  mmqq  ((SSee))  ddaa  aaddiibbiirree  

eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  aallllooggggiioo  ddeell  pprroopprriieettaarriioo  oo  ddeell  ccuussttooddee..  

    

PPeerr  ggllii  eeddiiffiiccii  ccoonn  ddeessttiinnaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  èè  ccoonnsseennttiittaa  uunnaa  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  

ssuuppeerriioorree  aa  88,,5500  mmtt..,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  1122,,5500  mmtt..
33
,,  ppeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  

llaavvoorraazziioonnii  ppeerr  llee  qquuaallii  ssee  nnee  ddiimmoossttrrii,,  ccoonn  aappppoossiittaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  llaa  nneecceessssiittàà..  IInn  

                                                                                                                      
11
  PPaarraammeettrroo  iinnttrrooddoottttoo  ccoonn  ll’’eemmeennddaammeennttoo  aalllleeggaattoo  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““DD””  aallllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  CC..CC..  nn..  5566  iinn  ddaattaa  1144--1111--

22000066..  
22
  PPaarraammeettrroo  mmooddiiffiiccaattoo  ccoonn  ll’’eemmeennddaammeennttoo  aalllleeggaattoo  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““DD””  aallllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  CC..CC..  nn..  5566  iinn  ddaattaa  1144--1111--

22000066..  
33
  MMooddiiffiiccaa  iinnttrrooddoottttaa  ccoonn  ll’’eemmeennddaammeennttoo  aalllleeggaattoo  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““EE””  aallllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  CC..CC..  nn..  5566  iinn  ddaattaa  1144--1111--

22000066..  
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ttaall  ccaassoo  llaa  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aadd  HH//22  ee  iill  ddiissttaaccccoo  ddaaii  

ffaabbbbrriiccaattii  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aadd  HH..  

  

II  cceerrttiiffiiccaattii  ddii  aaggiibbiilliittàà  ddeeii  ssiinnggoollii  ffaabbbbrriiccaattii  rreeaalliizzzzaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii  ssoolloo  aadd  

aavvvveennuuttoo  ccoollllaauuddoo  ddii  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprreevviissttee  eedd  eesseegguuiittee,,  ppeerr  

cciiaassccuunn  ccoommpprreennssoorriioo,,    ccoommee  ddaa  rreellaattiivvoo  pprrooggeettttoo  aapppprroovvaattoo  iinn  ccoonnvveennzziioonnee..  

  

  

  

22  --  ZZOONNEE  AARRTTIIGGIIAANNAALLII  EE  TTEERRZZIIAARRIIEE  DDII  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  ((""DD22""))  

  

  SSoonnoo  sseettttoorrii  uurrbbaanniizzzzaattii  eedd  iinnsseeddiiaammeennttii  ccoonn  ccoossttrruuzziioonnii  ddeessttiinnaattee  aadd  aattttiivviittàà  

pprroodduuttttiivvee,,  tteerrzziiaarriiee  ee,,  ttaalloorraa,,  rreessiiddeennzziiaallii..  

  PPeerr  llee  aattttiivviittàà  tteerrzziiaarriiee  eedd  aarrttiiggiiaannaallii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  iinntteerrvveennttii  ddiirreettttii  ppeerr  nnuuoovvee  

ccoossttrruuzziioonnii,,  aammpplliiaammeennttii,,  aaddeegguuaammeennttii  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  

iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

  

IINNDDIICCII::  

UUff  ==  ((iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa))  00,,8800  mmqq//mmqq  

  

QQ                    ==  ((rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa))  00,,4400  

  

PPAARRAAMMEETTRRII::  

HH  ==  ((aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa))      1122,,5500  mmll  

  

LL  ==  ((lloottttoo  mmiinniimmoo))  ==  22..000000  mmqq  

  

PP  ==  ((ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii))  >>  1155%%  ddii  SSff  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  

ddaallll’’aarrtt..  8855  ddeell  vviiggeennttee  RR..EE..CC..  

  

DDff  ==  ((ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii))  mmiinn..  1100,,0000  mmll  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aadd  HH..  

  

DDcc  ==  ((ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii))  mmiinn..      55,,0000  mmll  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aadd  HH//22..  

  

DDss  ==  ((ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee))  mmiinn..    55,,0000  mmtt  

  

  

  SSaarràà  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ddeerrooggaa  ddeellll''aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  mmll..  1122,,5500,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  

nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  1144,,5500  mmtt..
44
,,  ppeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  llaavvoorraazziioonnii  ppeerr  llee  qquuaallii  ssee  nnee  ddiimmoossttrrii,,  ccoonn  

aappppoossiittaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  llaa  nneecceessssiittàà..  

  ÈÈ  ccoonnsseennttiittoo  ccoossttrruuiirree  uunnaa  aabbiittaazziioonnee  ppeerr  ooggnnii  eeddiiffiicciioo  ((oo  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvaa))  

ddeellllaa  eesstteennssiioonnee  ddii  115500  mmqq  ((SSee))  ddaa  aaddiibbiirree  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  aallllooggggiioo  ddeell  

pprroopprriieettaarriioo  oo  ddeell  ccuussttooddee..  

  PPeerr  ggllii  eeddiiffiiccii  ggiiàà  eessiisstteennttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  aaddoozziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  èè  ccoonnsseennttiittoo  qquuaannttoo  

sseegguuee::  

  

aa))  EEddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii  eessiisstteennttii  

ppeerr  ggllii  eeddiiffiiccii  rreessiiddeennzziiaallii  ggiiàà  eessiisstteennttii  nnoonn  ccoolllleeggaattii  aadd  aattttiivviittàà  tteerrzziiaarriiee  oo  aarrttiiggiiaannaallii  

èè  ccoonnsseennttiittoo  ddii  uussuuffrruuiirree  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttteerree  aa,,  bb,,  cc,,  dd  ddeellll’’aarrtt..  33  ddeell  

DD..PP..RR..  nn..  338800//22000011..  

                                                                                                                      
44
  MMooddiiffiiccaa  iinnttrrooddoottttaa  ccoonn  ll’’eemmeennddaammeennttoo  aalllleeggaattoo  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““EE””  aallllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  CC..CC..  nn..  5566  iinn  ddaattaa  1144--1111--

22000066..  



  2255  

  IInn  sseeddee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii,,  ii  pprroopprriieettaarrii  ddoovvrraannnnoo  aarrrreettrraarree  llaa  

rreecciinnzziioonnee,,  ssuu  uunn  llaattoo  ddeell  lloottttoo,,  ddii  mmll..  33..0000  ee  cceeddeerree  ll’’aarreeaa  sstteessssaa  aall  CCoommuunnee,,  aa  

ssccoommppuuttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ccoonncceessssoorrii  ddoovvuuttii,,  aall  ffiinnee  ddii  ppeerrmmeetttteerree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

aacccceessssii  aallll’’aarreeaa  fflluuvviiaallee..  TTaallee  aarrrreettrraammeennttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoonnccoorrddaattoo  ccoonn  ll’’UU..TT..CC..  aall  

ffiinnee  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ppeerrccoorrssii  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  ddii  mmll..66..0000  ddoovvee  ppoossssiibbiillee..  

NNeeggllii  aammbbiittii  ddii  zzoonnaa  DD22  ((eexx  FF11))  ddeelliimmiittaattii  iinn  ccaarrttooggrraaffiiaa  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  

nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee  nnéé  ppaavviimmeennttaazziioonnee  ddii  ttiippoo  iimmppeerrmmeeaabbiillee;;  ssuuggllii  eeddiiffiiccii  

eevveennttuuaallmmeennttee  eessiisstteennttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eesseegguuiittii  ssoolloo  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  

oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  rreessttaauurroo  ee  rriissaannaammeennttoo;;  llee  aarreeee  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

mmaanntteennuuttee  ee  ssiisstteemmaattee  aa  vveerrddee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  pprroopprriieettaarrii,,  ssoonnoo  ttuuttttaavviiaa  uuttiilliizzzzaabbiillii  aall  

ffiinnee  ddeell  ccaallccoolloo  eeddiiffiiccaattoorriioo  nneellllaa  rreessttaannttee  ppaarrttee  ddii  zzoonnaa  DD22..  

  

  

  

  

  

33  --  ZZOONNEE  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  DDII  EESSPPAANNSSIIOONNEE  ((""DD33""))  

  

  SSoonnoo  ppeerriimmeettrraattee  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  eedd  iill  lloorroo  iinnsseeddiiaammeennttoo  èè  

ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ppiiaannii  ddii  lloottttiizzzzaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  

((PP..dd..LL..))..  

  LLoo  ssttrruummeennttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aattttuuaattiivvaa  ddeevvee  oosssseerrvvaarree  ii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  

eedd  iinnddiiccii::  

UUtt  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee          ==      00,,4400  mmqq//mmqq  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  3355%%  ddii  SStt  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==    1122,,5500  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1100,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ppeerriimmeettrrii  ddeeii  sseettttoorrii  ddii  iinntteerrvveennttoo      ==      55,,0000  mmll  

UUpp  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa        ==      55%%  ddii  SStt  

UUss  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa        ==  1100%%  ddii  SStt  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii  ee  ssppaazzii  ccoommee  ddaa  aarrtt..  55,,  nn..  22  ddeell  DD..MM..  11444444//6688,,  ssppaazzii  ddeeii  

        qquuaallii  aallmmeennoo  uunn  qquuiinnttoo  aa  vveerrddee  ccoommppaattttoo..  

SSmm    ==  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  ccoommee  

        ppeerriimmeettrraattoo  nneellllee  ttaavvoollee..  

  

  SSaarràà  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ddeerrooggaa  ddeellll''aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  mmll..  1122,,5500  ppeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  

llaavvoorraazziioonnii  ppeerr  llee  qquuaallii  ssee  nnee  ddiimmoossttrrii,,  ccoonn  aappppoossiittaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  llaa  nneecceessssiittàà..  

  IIll  pprrooggeettttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppoottrràà  aanncchhee  pprreevveeddeerree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ppeerr  ""ssttrraallccii  

ffuunnzziioonnaallii""  oo  ssuubb  zzoonnee  ccoommpprreennddeennttii  llee  uurrbbaanniizzzzaazziioonnii  pprriimmaarriiee  ddii  ssttrreettttaa  ppeerrttiinneennzzaa..  

  IInn  ttaall  ccaassoo  ddoovvrràà  ppeerròò  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  cchhee  ttaallee  mmooddaalliittàà  aattttuuaattiivvaa  nnoonn  

pprreeggiiuuddiicchhii  oo  ccoonnddiizziioonnii  ll''eeffffeettttiivvaa  rreeaalliizzzzaabbiilliittàà  ddeell  PPiiaannoo  pprreessuuppppoonneennddoo  mmuuttuuii  

ccoonnddiizziioonnaammeennttii  ttrraa  llee  vvaarriiee  eevveennttuuaallii  ssuubb--zzoonnee  

  

  

  

44  --  ZZOONNEE  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  --  ((PP..AA..PP..  ""DD44""))  

  

  EE''  llaa  zzoonnaa  ppeerriimmeettrraattaa  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..2277  ddeellllaa  lleeggggee  NN..  886655  ddeell  11997711  ggiiàà  

ooggggeettttoo  ddeell  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  iinn  vviiggoorree  ee  ddaall  qquuaallee  èè  ccoommppiiuuttaammeennttee  rreeggoollaattaa,,  nnoonncchhèè  

ddeellllaa  zzoonnaa  ddii  aammpplliiaammeennttoo..  AAmmbbeedduuee  ii  sseettttoorrii  ssoonnoo  ddiissttiinnttii  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  ccoonn  

aappppoossiittaa  ccaammppiittuurraa..  



  2266  

  EE''  ggiiàà  aassssooggggeettttaattaa  aallllaa  VVaarriiaannttee  aall  PPiiaannoo  AAttttuuaattiivvoo  ppeerr  llee  AAttttrreezzzzaattuurree  

PPrroodduuttttiivvee,,  aapppprroovvaattaa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn°°  55  ddeell  55//0022//22000011..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55  --  ZZOONNAA  PPEERR  AATTTTIIVVIITTÀÀ''  FFIIEERRIISSTTIICCHHEE  ((""DDFF""))  

  

  EE''  llaa  zzoonnaa  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ffiieerriissttiicchhee  ee  ddeessttiinnaazziioonnii  ccoonn  llaa  sstteessssaa  ccoommppaattiibbiillii..  

  GGllii  iinnsseeddiiaammeennttii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattii  aa  ppiiaannoo  iinntteerrmmeeddiioo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvaa  

ppuubbbblliiccaa  ((PP..PP..))  ee,,  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  ddii  iinniizziiaattiivvaa  pprriivvaattaa  ((PP..LL..)),,  eesstteessoo  aallll''  iinntteerraa  aarreeaa  

ccoommee  ppeerriimmeettrraattoo  ssuullllaa  ttaavvoollaa  ddii  PP..RR..GG....  

  

  II  ppaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccii  ee  ggllii  iinnddiiccii  eeddiilliizzii  ddaa  oosssseerrvvaarree  ssoonnoo::  

UUff  ==  iinnddiiccii  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee          ==      00,,3355  mmqq//mmqq  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  3355%%  ddii  SStt  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==  1100,,0000  mmll  

DDff  ==  DDiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  2200,,0000  mmll  

DDcc  ==  DDiissttaannzzee  ddaaii  ppeerriimmeettrrii  ddii  zzoonnaa          ==  1100,,0000  mmll  

UUpp  ==  OOppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa        ==  1100%%  ddii  SStt  

UUss  ==  OOppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa        ==  1100%%  ddii  SStt  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii  ee  ssppaazzii  ccoommee  ddaa  aarrtt..  55,,  nn..  22  ddeell  DD..MM..  11444444//6688,,  ssppaazzii  ddeeii  

        qquuaallii  aallmmeennoo  uunn  qquuiinnttoo  aa  vveerrddee  ccoommppaattttoo  ..  

SSmm  ==  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa  ccoommee  

        ppeerriimmeettrraattoo  nneellllee  ttaavvoollee..  

  AAii  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ssoonnoo  aapppplliiccaabbiillii  rriissppeettttiivvaammeennttee  llee  nnoorrmmee  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  ddaa  99  

aa  2233  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  

  

AArrttiiccoolloo  2244  

ZZoonnee  aaggrriiccoollee  ""EE""  

  

  SSoonnoo  ddeessttiinnaattee  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  eedd  aallllee  ccoollttiivvaazziioonnii  pprriimmaarriiee,,  aadd  aalllleevvaammeennttii  ddii  

bbeessttiiaammee  ee  aallllaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  aaggrriiccoollii..  SSoonnoo  ffaattttii  ssaallvvii  ii  ddiirriittttii  aaccqquuiissiittii  

ppeerr  ccuuii  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  eessiisstteennttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..,,  ddiivveerrssee  ddaa  

qquueellllee  ssoopprraa  eelleennccaattee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmaanntteennuuttee,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  

ccuuii  aallll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii..  

  LLee  zzoonnee  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  iinn  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  ppiiaannoo  

sseeccoonnddoo  llee  aattttiittuuddiinnii  pprroodduuttttiivvee  iinn  aattttoo..  

  SSoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ggllii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  ddiissppoossttoo  ddeeggllii  aarrtttt..  7700,,  7711  ee  

7722  ddeellllaa  LL..RR..  nn..1188//11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii  ccoonn  ccoonncceessssiioonnee  

ddiirreettttaa..  



  2277  

  LLee  rreessiiddeennzzee  ssoonnoo  ddiisscciipplliinnaattee  ddaaii  sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

IIff  ==  iinnddiiccee  ffoonnddiiaarriioo              ==      00,,0033  mmcc//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      88,,0000mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1100,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ddii  pprroopprriieettàà            ==      55,,0000  mmll  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee                sseeccoonnddoo  DD..MM..11444444//6688  

  NNeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  ssttaattee  aacccceerrttaattee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ddeeggrraaddoo  eeddiilliizziioo,,  iiggiieenniiccoo  oo  

ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo,,  sseeccoonnddoo  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ddeeggrraaddoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  2288  ddeellllaa  LL..  rreegg..  nn..  1188  

cciittaattaa  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  

ddaallll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  lleeggggee..  

  VViiaabbiilliittàà  ppuubbbblliicchhee  ee//oo  pprriivvaattee  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa  ee  ttiippoo,,  rreettii  eenneerrggeettiicchhee  ee  

tteeccnnoollooggiicchhee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee,,  ffoossssii  oo  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa  iinn  ggeenneerree,,  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiee,,  nnoonn  iinntteerrrroommppoonnoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  lloottttoo  oo  

ddeellll''aazziieennddaa..  



  2288  

  

  NNeellllaa  zzoonnaa  aaggrriiccoollaa  èè  ccoommuunnqquuee  ccoonnsseennttiittaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreettii  ddii  

ddiissttrriibbuuzziioonnee  ppuubbbblliicchhee  oo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  ddeessttiinnaattee  aallllee  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  aall  

ttrraassppoorrttoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  ddeellll''aaccqquuaa,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ppeerr  llee  

qquuaallii  ssii  pprroocceeddeerràà  aa  ssppeecciiffiicchhee  llooccaalliizzzzaazziioonnii  nneelllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo  nneell  rriissppeettttoo  

ddeellllee  vviiggeennttii  nnoorrmmaattiivvee  ssttaattaallii  ee  rreeggiioonnaallii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2255  

ZZoonnee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ((""FF11""))  

  

  SSoonnoo  aarreeee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  eemmeerrggeennzzee  ggeeoommoorrffoollooggiicchhee  ee  ddii  vvaalloorrii  ppaaeessiissttiiccii  

ddaa  pprrootteeggggeerree..  

  SSoonnoo  ddiissttiinnttee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  aa  ssccaallee  11::55000000  ee  11::22000000..  

  VVii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  ssoolloo  llee  aattttiivviittàà  ee  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  7700  ee  7711  ddeellllaa  

LL..RR..  nn..  1188//11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddii  aallttrree  

ddeessttiinnaazziioonnii..  

  LLee  aabbiittaazziioonnii,,  ffuunnzziioonnaallii  aallll''aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa,,  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

vvoolluummeettrriiaa  mmaassssiimmaa  ddeelllloo  00,,0011  mmcc//mmqq  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  tteerrrreennii  ccoossttiittuueennttii  ll''aazziieennddaa  

aaggrriiccoollaa  ee  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ppaarraammeettrrii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  2244..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2266  

ZZoonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ssaanniittaarriiee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ((""HH""))  

  

  SSoonnoo  ddiissttiinnttee  ccoonn  aappppoossiittaa  ccaammppiittuurraa  ggrraaffiiccaa  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  PP..RR..GG..  iinn  ssccaallaa  

11::55000000..  

  SSoonnoo  ddeessttiinnaattee  aadd  aaccccoogglliieerree  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  aattttiivviittàà  ssoocciioo  ssaanniittaarriiee  ddii  

pprreevveennzziioonnee,,  tteerraappiiaa  eedd  aassssiisstteennzzaa  aanncchhee  ccoonn  rriiccoovveerroo,,  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  

ssaalluuttiissttiiccoo  ee  lloo  ssppoorrtt  aallll’’aarriiaa  aappeerrttaa,,  ssuubboorrddiinnaattaammeennttee  aallllaa  ssttiippuullaa  ddii  iiddoonneeaa  

ccoonnvveennzziioonnee  rreeggoollaannttee  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  iill  ssooggggeettttoo  pprrooppoonneennttee  ee  llaa  PPuubbbblliiccaa  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  oorrddiinnee  aallll’’uussoo  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree,,  llee  mmooddaalliittàà  eesseeccuuttiivvee,,  llee  rriissoorrssee  

eeccoonnoommiicchhee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee  nneecceessssaarriiee,,  ii  lliivveellllii  ooccccuuppaazziioonnaallii  ooffffeerrttii,,  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ccoommuunnqquuee  

nneecceessssaarriiee  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ggeenneerraallee,,  mmeeddiiaannttee  aammpplliiaammeennttii  ee  nnuuoovvee  

ccoossttrruuzziioonnii..  

  GGllii  iinnsseeddiiaammeennttii  ddaa  aauuttoorriizzzzaarree  ccoonn  ccoonncceessssiioonnee  ddiirreettttaa,,  ssoonnoo  ddiisscciipplliinnaattii  ddaaii  

sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppeerriimmeettrrii::  

  

UUff  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa            ==      00,,7700  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      99,,5500  mmll  

QQ  ==  rraappppoorrttoo  ddii  ccooppeerrttuurraa            ==  2255%%  ddii  SSff  

LL  ==  lloottttoo  mmiinniinnoo                ==  55..000000  

mmqq  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  pprriivvaattii,,  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo        ==      00,,8800  ddii  SSuu  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1166,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==      88,,0000  mmll  

DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee            ==    sseeccoonnddoo  DD..MM..  

                            11444444//6688  
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AArrttiiccoolloo  2277  

AAttttrreezzzzaattuurree  ppuubbbblliicchhee  ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  

  

  SSii  ssuuddddiivviiddoonnoo  iinn::  

aa))  zzoonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  ccoommuunnii;;  

bb))  zzoonnee  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  tteeccnniiccoo--ddiissttrriibbuuttiivvee..  

  LLee  pprriimmee  ssoonnoo  ddeessttiinnaattee  aallll''iissttrruuzziioonnee,,  aallllee  cchhiieessee,,  aaii  cceennttrrii  ssoocciiaallii,,  ccuullttuurraallii,,  

ssaanniittaarrii  ppuubbbblliiccii  ee  cceennttrrii  ppeerr  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ee  aadd  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo..  

  LLee  sseeccoonnddee  ssoonnoo  ddeessttiinnaattee  aa  mmaaggaazzzziinnii  ddii    iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo,,  mmaacceellllii,,  

iimmppiiaannttii  ddii  ddeeppuurraazziioonnee,,  ddeell  ggaass,,  aaccqquueeddoottttii,,  ccaarrcceerrii,,  mmeerrccaattii  aallll''aappeerrttoo..  

  IInn  ttaallii  zzoonnee  llee  rreeaalliizzzzaazziioonnii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee  aallllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  oovvvveerroo  

aallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''eennttee  iinntteerreessssaattoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  

ppaarraammeettrrii::  

  

UUff  ==  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa            ==      00,,8800  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa                ==      99,,5500  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1144,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==      77,,0000  mmll  

PP  ==  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa                ==  11//44mmqq//mmqq  ddii  SSff  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2288  

ZZoonnee  ppuubbbblliicchhee  aa  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo  

  

  SSoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..,,  ttaavv..  aa  ssccaallee  11//22000000  ee  11//55000000  ccoonn  ii  

ssiimmbboollii  ““FF22””,,  ““FF33””,,  ““FF44””,,  ee  ssoonnoo  ddeessttiinnaattee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrcchhii  uurrbbaannii  ee  ddii  

qquuaarrttiieerree,,  vveerrddee  aattttrreezzzzaattoo,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee,,  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  rriicceettttiivvee  ccoonnnneessssee,,  

aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  ppeerr  iill  rriissttoorroo..  

  

  

11  --  ZZoonnaa  aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  aattttrreezzzzaattoo  ""FF22""  

  

  VVii  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  

ppeerr  iill  ggiiooccoo,,  ppeerr  ppeerrccoorrssii  aattttrreezzzzaattii,,  ppiissttee  cciiccllaabbiillii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee  ssccooppeerrttee..  

  LLee  ccoossttrruuzziioonnii  ddii  mmooddeessttaa  eennttiittàà,,  ffuunnzziioonnaallii  aallllee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ((cchhiioosscchhii,,  bbaarr,,  

ppiiccccoollii  ppaaddiigglliioonnii,,  eecccc..))  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee,,  ssuu  ccoonncceessssiioonnee  ddiirreettttaa,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

SSmm  ==  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaa  ddeell  lloottttoo          ==  55..000000  mmqq  

UUff  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa          ==      00,,0022  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      33,,5500  mmll  

DD  ==  ddiissttaannzzaa  ccoossttrruuzziioonnee  aallll''  iinntteerrnnoo  ddeell  lloottttoo      ==      55,,0000  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ddii  lloottttoo          ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ccoossttrruuzziioonnii  eesstteerrnnee  aall  lloottttoo      ==  1100,,0000  mmll  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii                ==      00,,2200  ddii  SSff  

  LLee  aarreeee  ssccooppeerrttee  nnoonn  ddiivveerrssaammeennttee  uuttiilliizzzzaattee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssiisstteemmaattee  aa  

ppaarrccoo..  

  II  sseerrvviizzii  ccoonnnneessssii  aaggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ((ssppoogglliiaattooii,,  ddooccccee,,  wwcc))  nnoonn  ssoonnoo  

ccoommppuuttaabbiillii  nneellll''iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa..  

  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssoonnoo  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa..  
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22  --  VVeerrddee  ppuubbbblliiccoo  ((""FF33""))  

  

  SSoonnoo  llee  aarreeee  rriisseerrvvaattee  aa  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo  ee  ppaarrcchhii  uurrbbaannii..  VVii  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  

ssiisstteemmaazziioonnee  aa  vveerrddee  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo  ee  lloo  ssvvaaggoo,,  ccoonn  ppeerrccoorrssii  

aattttrreezzzzaattii  eedd  eeccoollooggiiccii,,  ccoonn  ppiissttee  cciiccllaabbiillii,,  ccoonn  llaagghheettttii  aarrttiiffiicciiaallii  ee  rreellaattiivvee  

ccaannaalliizzzzaazziioonnii,,  ccoonn  ppaarrcchhii  ggiioocchhii,,  ccoonn  mmaanneeggggii,,  ccoonn  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ssccooppeerrttii..  SSoonnoo  

vviieettaattee  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ddiivveerrssee..  

  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattii  aa  ppiiaannii  aattttuuaattiivvii  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ppuubbbblliiccaa  oo  pprriivvaattaa,,  

eesstteessii  aallllaa  ppeerriimmeettrraazziioonnii  ddii  PP..RR..GG..  GGllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ee  llee  aattttrreezzzzaattuurree    ssccooppeerrttee  

ddeevvoonnoo  aavveerree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ttiippoo  iinnsseeddiiaattoo..  EE''  oobbbblliiggaattoorriiaa  llaa  

ppiiaannttuummaazziioonnee  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  uunn  aallbbeerroo  ddii  aallttoo  ffuussttoo  ppeerr  ooggnnii  5500  mmqq..  

  LLee  ccoossttrruuzziioonnii,,  ddii  mmooddeessttee  eennttiittàà,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeessttiinnaattee  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  

aattttiivviittàà  ssuuddddeettttee,,  ee  llaa  rreellaattiivvaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  eesseeccuuttiivvaa  ddeevvee  pprreevveeddeerree  ii  sseegguueennttii  

iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

UUtt  ==  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee            ==      00,,0044  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      33,,5500  mmll  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii                  ==      00,,22  SStt..  

  

  

  

33  --  PPaarrcchhii  uurrbbaannii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee  ((""FF44""))  

  

  LLaa  zzoonnaa  ddeevvee  eesssseerree  aattttrreezzzzaattaa  ppeerr  iill  tteemmppoo  lliibbeerroo,,  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  aall  

ccooppeerrttoo  ee  aalllloo  ssccooppeerrttoo  ((ccaammppii  ddii  ccaallcciioo,,  ccaallcceettttoo,,  mmiinnii--ggoollff,,  ggoollff,,  tteennnniiss,,  ppaattttiinnaaggggiioo,,  

ppaalleessttrree,,  ppiisscciinnee,,  ppaallaazzzzeettttoo  ddeelllloo  ssppoorrtt,,  eecccc..))  nnoonncchhèè  ppeerr  ggllii  iimmppiiaannttii  rriicceettttiivvii  aall  

sseerrvviizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  ee  rriiccrreeaattiivvee  pprreeddeettttee..  

  GGllii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii  ee  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattii  aa  PPiiaannii  ddii  

LLoottttiizzzzaazziioonnee  pprriivvaattii,,  aapppprroovvaattii  ccooll  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  2200  ee  2211  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  1188  

ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ssuu  uunniittàà  mmiinniimmee  ddii  iinntteerrvveennttoo  nnoonn  

iinnffeerriioorrii  aa  1100..000000  mmqq..  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

UUpp  ==  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa        ==      55%%  SStt  

PP  ==  ppaarrcchheeggggii  ppuubbbblliiccii              ==  1155%%  SStt  

VVppvv  ==  vveerrddee  pprriivvaattoo              ==  5500%%  SStt  

IIpp  ==  iinnddiiccee  ddii  ppiiaannttuummaazziioonnee  nneellllee  aarreeee  nnoonn  iimmppeeggnnaattee  ddaaggllii  

        iimmppiiaannttii                ==  uunnoo  ooggnnii  5500  mmqq  

  LLee  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee  ccooppeerrttee,,  aanncchhee  ssee  ccoonn  ccooppeerrttuurree  mmoobbiillii  ee//oo  ssttaaggiioonnaallii  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  uulltteerriioorrii  lliimmiittii::  

UUtt  ==  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee            ==      00,,2255  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==  1100,,0000  mmll  

  LLee  aattttrreezzzzaattuurree  rriicceettttiivvee  ffuunnzziioonnaallii  aaggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ppoossssoonnoo,,  aa  lloorroo  vvoollttaa,,  

eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ii  sseegguueennttii  lliimmiittii::  

UUtt  ==  uuttiilliizzzzaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee            ==      00,,0055  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      77,,5500  mmll  

  

PPeerr  llaa  zzoonnaa  FF44  iinn  llooccaalliittàà  SS..TTeerreessaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell  

pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aa  PPiiaannoo  UUnniittaarriioo  ddii  AAttttuuaazziioonnee..  
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44  --  VVeerrddee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa  

  

  IIll  PP..RR..GG..  rriippoorrttaa  ssuullllee  ttaavvoollee  tteemmaattiicchhee  ee  ddii  pprrooggeettttoo  llaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  

ggrraaffiiccaa  ddeellllee  ffaassccee  ddii  rriissppeettttoo  ddeeii  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa::  eessssee  hhaannnnoo  eeffffiiccaacciiaa  ddii  lliimmiittaazziioonnee  

dd''uussoo,,  mmaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinncclluussee  nneell  ccaallccoolloo  ddii  ssuusscceettttiibbiilliittàà  eeddiilliizziiaa  ddeell  lloottttoo..  NNeeggllii  

eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  PP..RR..GG..  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ggllii  

iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..RR..  nn..1188  ddeell  11998833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  

iinntteeggrraazziioonnii,,  mmaa,,  iinn  iippootteessii  ddii  eevveennttuuaallee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  ssaaggoommaa  aanncchhee  ssee  aa  ffiinnii  

iiggiieenniiccoo--ffuunnzziioonnaallii,,  ll''aammpplliiaammeennttoo  sstteessssoo  ppuuòò  eesssseerree  eesseegguuiittoo  ssoolloo  ssuullllaa  ppaarrttee  

ddeellll''eeddiiffiicciioo  ppoosstteerriioorree  rriissppeettttoo  aallllaa  zzoonnaa  ddii  rriissppeettttoo..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2288  bbiiss  

ZZoonnaa  aa  vveerrddee  pprriivvaattoo  

  

  EE’’  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  rreettiinnaattuurraa,,  ee  vvii  èè  

ccoonnsseennttiittaa  llaa  ssoollaa  ssiisstteemmaazziioonnee  aa  vveerrddee,,  ssaallvvaagguuaarrddaannddoo  lloo  ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2288  tteerr  

ZZoonnaa  ppeerr  rriiffoorrnniimmeennttoo  ddii  ccaarrbbuurraannttii  

  

  EE’’  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  rreettiinnaattuurraa,,  eedd  èè  nnoorrmmaattaa  

ddaall  vviiggeennttee  PPiiaannoo  CCaarrbbuurraannttii  CCoommuunnaallee..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2288  qquuaatteerr  

ZZoonnaa  ppeerr  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  llaavvaaggggiioo  aauuttoovveeiiccoollii  

  

  EE’’  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  rreettiinnaattuurraa..  IInn  eessssaa  èè  

ccoonnsseennttiittaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttrreezzzzaattuurree  aanncchhee  ccooppeerrttee  ppeerr  iill  llaavvaaggggiioo  ddii  

aauuttoovveettttuurree  ee  ccaammiioonn,,  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ffaabbbbrriiccaattoo  aannnneessssoo  ccoonn  ssuuppeerrffiiccee  

ccooppeerrttaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  mmqq..  5500  eedd  aalltteezzzzaa  mm..  55..0000..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo  2288  qquuiinnqquueess  

ZZoonnaa  aaddiibbiittaa  aa  ddiissccaarriiccaa  ppeerr  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  uurrbbaannii  

  

  EE’’  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddii  PP..RR..GG..  ccoonn  aappppoossiittaa  rreettiinnaattuurraa,,  ee  ccoommpprreennddee  

llaa  zzoonnaa  ddii  CCoollllee  CCeessee  aattttuuaallmmeennttee  aaddiibbiittaa  aadd  iimmppiiaannttoo  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo  ppeerr  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  

uurrbbaannii..  

  PPeerr  ttaallee  zzoonnaa  ssii  rriimmaannddaa  aaii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  LLeeggggee  

RReeggiioonnaallee  nn°°7744//8888,,  cchhee  pprreevveeddeevvaa  uunnaa  ddiissccaarriiccaa  ccoonnttrroollllaattaa  ccoommee  ssoolluuzziioonnee  ddii  

ssmmaallttiimmeennttoo  aa  bbrreevvee--mmeeddiioo  tteerrmmiinnee  ppeerr  ll’’aarreeaa  ppeessccaarreessee,,  eedd  iinnoollttrree,,  aallll’’AArrtt..  2277  ddeell  

DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  55  ffeebbbbrraaiioo  11999977,,  nn..2222  ((DDeeccrreettoo  RRoonncchhii)),,  rriigguuaarrddaannttee  

““AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  

ssmmaallttiimmeennttoo  ee  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeeii  rriiffiiuuttii””..  
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AArrttiiccoolloo  2299  

ZZoonnaa  aa  ""PPoolloo  CCuullttuurraallee""  

  

  NNeellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  zzoonnaa  FF22  aaddiiaacceennttee  aall  CCoonnvveennttoo  CCaappppuucccciinnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

rreeaalliizzzzaattee  ssttrruuttttuurree  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  ccoossttiittuuiirree  uunn  ""PPoolloo  ccuullttuurraallee""  ccooeerreennttee  ccoonn  llaa  

ppeeccuulliiaarriittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellll''aarreeaa  ee  mmoonnuummeennttaallee  ddeellll''eeddiiffiicciioo  ((CCoonnvveennttoo))  eessiisstteennttee..  

  SSoonnoo  ccoonnsseennttiittee  llee  sseegguueennttii  ddeessttiinnaazziioonnii::  tteeaattrroo,,  ssaallaa  ccoonnggrreessssii,,  ssaallee  ppeerr  

mmoossttrree  eedd  aattttiivviittàà  mmuusseeaallii,,  bbiibblliiootteeccaa,,  rreessiiddeennzzaa  ppeerr  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  iinn  rraaggiioonnee  ddii  mmaaxx  

115500  mmqq..  ((SSuu))..  

  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffoonnddiiaarriiaa  iinntteerreessssaattaa  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  mmaaggggiioorree  ddeell  2255%%  

ddeellll''iinntteerraa  aarreeaa  FF22..  

  LL’’eeddiiffiiccaabbiilliittàà  ddoovvrràà  eesssseerree  ddiisscciipplliinnaattaa  ccoonn  ii  sseegguueennttii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii::  

UUff  ==  UUttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa            ==      00,,44  mmqq//mmqq  

HH  mmaaxx  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==  1122,,0000  mmtt  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==  1122,,0000  mmtt  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1122,,0000  mmtt  

PP  ==  PPaarrcchheeggggii  ppuubbbblliiccii              ==      00,,4400  ddii  

SSuu  

  LLaa  eeddiiffiiccaazziioonnee  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellll''iinntteerraa  aarreeaa  ((iivvii  ccoommpprreessaa  

llaa  FF22  rreessiidduuaa))  ssoottttooppoossttaa  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  aaggllii  EEnnttii  ddii  ttuutteellaa  aammbbiieennttaallee  ee  

mmoonnuummeennttaallee  ((vveedd..  CCoonnvveennttoo  CCaappppuucccciinnii))  ppeerr  iill  pprreevveennttiivvoo  ppaarreerree..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    3300  

AArreeee  ppeerr  ll''iissttrruuzziioonnee  ee  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  

  

  SSoonnoo  iinnddiiccaattee  nneellllee  ttaavvoollee  ddii  ppiiaannoo  ccoonn  ssppeecciiffiiccaa  ssiimmbboollooggiiaa..  GGllii  iinntteerrvveennttii  

ssoonnoo  rreeggoollaattii  ddaallllee  lleeggggii  ee  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  aapppplliiccaabbiillii  sseeccoonnddoo  ggllii  ssttaannddaarrddss  pprreevviissttii  

ddaall  DD..MM..  22..44..11996688  nn..  11444444,,  nnoonncchhéé  ddaall  DD..MM..1188..1122..11997755  ee  ddaallllaa  LL..1111..0011..9966,,  nn°°2233..  

  II  ppaarraammeettrrii  ddaa  oosssseerrvvaarree  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::  

UUff  ==  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa            ==      00,,8800  mmqq//mmqq  

HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa              ==      99,,5500  mmll  

DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii            ==      55,,0000  mmll  

DDff  ==  ddiissttaannzzaa  ttrraa  ffaabbbbrriiccaattii            ==  1100,,0000  mmll  

PP  ==  nnoonn  iinnffeerriioorrii  aa  mmqq..11//1100  mmcc..  sseeccoonnddoo  DD..MM..1188//1122//11997755  

  IInn  ccaassoo  ddii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  oo  ddii  aammpplliiaammeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  èè  

ccoonnsseennttiittoo  ddeerrooggaarree  ddaaii  lliimmiittii  ddii  ddiissttaannzzaa  ssoopprraa  iinnddiiccaattii..  

  

  

  

AArrttiiccoolloo    3311  

VViinnccoolloo  CCiimmiitteerriiaallee  

  

  AAii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  333388  ddeell  TT..UU..  ddeellllee  lleeggggii  ssaanniittaarriiee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  RR..DD..  

2277..77..11993344  nn°°11226655,,  ee  DD..PP..RR..  1100//0099//11999900  nn°°228855,,  èè  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  ccoossttrruuiirree  nnuuoovvii  eeddiiffiiccii  

ee  ddii  aammpplliiaarree  qquueellllii  eessiisstteennttii,,  qquuaalluunnqquuee  ddeessttiinnaazziioonnee  aabbbbiiaannoo  oo  ppoossssaannoo  aavveerree,,  

eennttrroo  iill  rraaggggiioo  ddii  mm..  5500  ddaaii  cciimmiitteerrii,,  ssaallvvoo  llee  ddeerroogghhee,,  iinneerreennttii  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  

ffaasscciiaa  ddii  rriissppeettttoo,,  rreeggoollaarrmmeennttee  aauuttoorriizzzzaattee  nneellll''oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  pprreevviissttee  

ddaallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee..  

  IInn  ttaallee  ffaasscciiaa  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii,,  iinn  pprreeccaarriioo  ii  cchhiioosscchhii  oo  bbooxx  pprreeffaabbbbrriiccaattii  ppeerr  llaa  

vveennddiittaa  ddii  ffiioorrii  oo  ddii  ooggggeettttii  ppeerr  iill  ccuullttoo..  
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TTIITTOOLLOO  VVII  

  

NNOORRMMEE  GGEENNEERRAALLII  EE  TTRRAANNSSIITTOORRIIEE  
  

  

  

AArrttiiccoolloo    3322  

IInntteerrvveennttii  ssuull  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eedd  uurrbbaanniissttiiccoo  eessiisstteennttee  

  

  

  NNoorrmmee  ggeenneerraallii  

  

  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssuull  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eedd  uurrbbaanniissttiiccoo  eessiisstteennttee  ssoonnoo  qquueellllii  pprreevviissttii  

ee  ddeeffiinniittii  ddaallll''aarrtt..3300  ddeellllaa  LL..UU..RR..  1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  

nnoonncchhèè  ddaall  ttiittoolloo  IIVV  ddeellllaa  LL..55..88..7788  nn..445577..  

  

  11))  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssuull  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  eessiisstteennttee  ssii  aarrttiiccoollaannoo  iinn::  

  

aa))  OOrrddiinnaarriiaa  mmaannuutteennzziioonnee::  rriippaarraazziioonnee,,  rriinnnnoovvaammeennttoo  ee  ssoossttiittuuzziioonnee  sseennzzaa  

mmooddiiffiiccaa  ddii  iinnffiissssii  eesstteerrnnii,,  ggrroonnddaaiiee,,  pplluuvviiaallii  ee  rreecciinnzziioonnii,,  mmaannttii  ddii  ccooppeerrttuurraa,,  

ppaavviimmeennttaazziioonnii  eesstteerrnnee;;  rriippaarraazziioonnee  ee  rriiffaacciimmeennttoo  ddii  iinnffiissssii  iinntteerrnnii,,  

ppaavviimmeennttaazziioonnii  iinntteerrnnee,,  iinnttoonnaaccii  ee  rriivveessttiimmeennttii  iinntteerrnnii;;  rriippaarraazziioonnee,,  

iinntteeggrraazziioonnee  ee  aammmmooddeerrnnaammeennttoo  ddii  iimmppiiaannttii  cchhee  nnoonn  ccoommppoorrttiinnoo  llaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ee  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  eexx  nnoovvoo  ddii  llooccaallii  ppeerr  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee  

tteeccnnoollooggiiccii;;  

  

bb))  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  mmaannuutteennzziioonnee::  ttiinntteeggggiiaattuurraa,,  ppuulliittuurraa  eesstteerrnnaa  ee  rriiffaacciimmeennttoo  

iinnttoonnaaccii  oo  aallttrrii  rriivveessttiimmeennttii  eesstteerrnnii;;  ppaarrzziiaallii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  

rriissaannaammeennttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  vveerrttiiccaallii  eesstteerrnnee  eedd  iinntteerrnnee;;  ppaarrzziiaallii  iinntteerrvveennttii  ddii  

ssoossttiittuuzziioonnee,,  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  rriissaannaammeennttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  oorriizzzzoonnttaallii,,  

aarrcchhiittrraavvii,,  ssoollaaii,,  ccooppeerrttuurree  sseennzzaa  cchhee  cciiòò  ccoommppoorrttii  vvaarriiaazziioonnii  ddeellllee  qquuoottee  

ssuuppeerriioorrii  ee  iinnffeerriioorrii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  sstteessssee;;  ddeemmoolliizziioonnii  ccoonn  ssppoossttaammeennttoo  ddii  

ttrraammeezzzzii  ddiivviissoorrii  nnoonn  ppoorrttaannttii;;  ddeessttiinnaazziioonnee  oo  rriiaaddaattttaammeennttoo  ddii  llooccaallii  iinntteerrnnii  

eessiisstteennttii  aa  sseerrvviizzii  iiggiieenniicciiee  ee  iimmppiiaannttii  tteeccnniiccii;;  rriiffaacciimmeennttoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

aarrcchhiitteettttoonniiccii  eesstteerrnnii  --  iinnffeerrrriiaattee,,  ccoorrnniiccii,,  zzooccccoollaattuurree,,  iinnffiissssii,,  ppaavviimmeennttaazziioonnii,,  

vveettrriinnee,,  eecccc..  --  ppuurrcchhéé  sseennzzaa  ccaammbbiiaammeennttii  ddii  ddiimmeennssiioonnii  ee  ddiisseeggnnoo..  

EE’’  ccoommuunnqquuee  eesscclluussaa  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  mmaannuutteennzziioonnee  

qquuaallssiiaassii  mmooddiiffiiccaa::  ddeellllaa  ffoorrmmaa  ee  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllee  aappeerrttuurree  eesstteerrnnee;;  

ddeellllaa  ppoossiizziioonnee,,  ddiimmeennssiioonnee  ee  ppeennddeennzzaa  ddeellllee  ssccaallee  ee  ddeellllee  rraammppee;;  ddeell  ttiippoo  

ee  ddeellllaa  ppeennddeennzzaa  ddeellllee  ccooppeerrttuurree..  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  

mmaannuutteennzziioonnee,,  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ee  ttiinntteeggggiiaattuurree  iiddoonneeee  ee  llaa  rriimmoozziioonnee  

ddii  eelleemmeennttii  ccoossttrruuttttiivvii  ee  ddeeccoorraattiivvii  aaggggiiuunnttiivvii  aall  ffaabbbbrriiccaattoo  oorriiggiinnaarriioo..  

  

cc))  RReessttaauurroo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo::  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  rriissaannaammeennttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  

ppoorrttaannttii  vveerrttiiccaallii  ee  oorriizzzzoonnttaallii  ffaattiisscceennttii  oo  iinnssttaabbiillii,,  sseennzzaa  aalltteerraazziioonnee  ddeellllee  

qquuoottee  ee  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  oorriiggiinnaarriiee  ee,,  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  pprroovvaattaa  nneecceessssiittààccoonn  

ll’’aaggggiiuunnttaa  eennttrroo  ttaallii  lliimmiittii  ddii  eelleemmeennttii  ddii  rriinnffoorrzzoo,,  ccoonn  mmaatteerriiaallii  ddiivveerrssii;;  
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ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  rriissaannaammeennttoo  ddii  ssccaallee  ee  rraammppee  sseennzzaa  aalltteerraazziioonnee  ddeellllee  

ppeennddeennzzee,,  ddeellllee  qquuoottee,,  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  oorriiggiinnaallii,,  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ddeeii  ggrraaddiinnii  ee  

ssoottttooggrraaddiinnii  ee,,ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  pprroovvaattaa  nneecceessssiittàà  ccoonn  ll’’aaggggiiuunnttaa  eennttrroo  ttaallii  lliimmiittii  

ddii  eelleemmeennttii  ddii  rriinnffoorrzzoo  ccoonn  mmaatteerriiaallii  ddiivveerrssii,,  ssoottttooffoonnddaazziioonnii,,  iinniieezziioonnii  nneellllee  

mmuurraattuurree,,  rriiffaacciimmeennttoo  ddii  tteettttii  ee  ccooppeerrttuurree  --  ggrraannddee  ee  ppiiccccoollaa  aarrmmaattuurraa--  ccoonn  

qquuoottee  ee  mmaatteerriiaallii  iiddeennttiiccii  aa  qquueellllii  oorriiggiinnaarrii;;  ddeemmoolliizziioonnii  ddii  ssuuppeerrffeettaazziioonnii,,  

ssoopprraaeelleevvaazziioonnii,,  aammpplliiaammeennttii,,  aaggggiiuunnttee  pprroovvvviissoorriiee  ee  ppeerrmmaanneennttii  cchhee  

aalltteerriinnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddiimmeennssiioonnaallii  ee  ttiippoollooggiicchhee  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo;;  

rriippaarraazziioonnee  ddii  eelleemmeennttii  aarrcchhiitteettttoonniiccii,,  ssccuullttoorreeii,,  ddeeccoorraattiivvii  eesstteerrnnii  ee  iinntteerrnnii  

ccoonn  mmaatteerriiaallii  ,,  ffoorrmmee  ee  tteeccnniicchhee  ddii  llaavvoorraazziioonnee  oorriiggiinnaarrii  ee  sseennzzaa  mmooddiiffiicchhee  

ddeellllaa  ffoorrmmaa  ee  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllee  aappeerrttuurree  eesstteerrnnee;;  ddeemmoolliizziioonnee  ddii  

ttrraammeezzzzii  ddiivviissoorrii  iinntteerrnnii  nnoonn  ppoorrttaannttii;;  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii,,  ddii  

iimmppiiaannttii  tteeccnniiccii  ee  ddeellllee  rreellaallttiivvee  ccaannaalliizzzzaazziioonnii,,  ddii  ppiiccccoollee  mmooddiiffiicchhee  

ddiissttrriibbuuttiivvee  iinntteerrnnee  cchhee  nnoonn  aalltteerriinnoo  oo  cchhee  rriipprriissttiinnoo  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

ttiippoollooggiiccaa  oorriiggiinnaarriiaa;;  

  

dd))  RRiissaannaammeennttoo  iiggiieenniiccoo  eedd  eeddiilliizziioo::  llaavvoorrii  ooccccoorrrreennttii  ppeerr  aaddeegguuaarree  iill  

ffaabbbbrriiccaattoo  aaggllii  ssttaannddaarrddss  iiggiieenniiccii  eedd  eeddiilliizzii  ccoorrrreennttii,,  ccoonnsseerrvvaannddoo  llaa  

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ttiippoollooggiiccaa,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee,,  iill  vvoolluummee,,  llee  ffaacccciiaattee  pprriinncciippaallii  

ee  llee  rreellaattiivvee  aappeerrttuurree..  PPeerr  ffaacccciiaattee  pprriinncciippaallii  ssii  iinntteennddoonnoo  qquueellllee  pprroossppeettttaannttii  

ssuu  ppuubbbblliicchhee  vviiee  oo  ssuu  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii,,  ccoonn  eessccuussiioonnee  ddii  qquueellllee  ssuu  ccoorrssii  oo  ssuu  

ssppaazzii  iinntteerrnnii  aanncchhee  ssee  ccoommuunnii  aa  ppiiùù  pprroopprriieettàà..  

      NNeellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriissaannaammeennttoo  èè  ccoommpprreessaa  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddii  

ssuuppeerrffeettaazziioonnii,,  ssoopprraaeelleevvaazziioonnii,,  aaggggiiuunnttee  pprroovvvviissoorriiee  ee  ppeerrmmaanneennttii,,  aanncchhee  

ssee  aa  ssuuoo  tteemmppoo  aauuttoorriizzzzaattee,,  cchhee  aalltteerriinnoo  iill  ffaabbbbrriiccaattoo  ee  ccoonnttrriibbuuiissccaannoo  aall  

ssuuoo  ddeeggrraaddoo  eeddiilliizziioo,,  iiggiieenniiccoo,,  ssoocciiaallee;;  èè  ccoommpprreessaa,,  iinnoollttrree,,  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  

ddeellllee  aarreeee  lliibbeerree  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree..  

  

ee))  RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddiilliizziiaa::  iinntteerrvveennttii  rriivvoollttii  aa  ttrraassffoorrmmaarree  ggllii  oorrggaanniissmmii  eeddiilliizzii  

mmeeddiiaannttee  uunn  iinnssiieemmee  ssiisstteemmaattiiccoo  ddii  ooppeerree  cchhee  ppoossssoonnoo  ppoorrttaarree  aadd  uunn  

oorrggaanniissmmoo  eeddiilliizziioo  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee  ddiivveerrssoo  ddaall  pprreecceeddeennttee..  TTaallii  iinntteerrvveennttii  

ccoommpprreennddoonnoo  iill  rriipprriissttiinnoo  oo  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  aallccuunnii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuuttiivvii  

ddeellll’’eeddiiffiicciioo,,  llaa  eelliimmiinnaazziioonnee,,  llaa  mmooddiiffiiccaa  ee  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  nnuuoovvii  eelleemmeennttii  eedd  

iimmppiiaannttii..  SSoonnoo  aammmmeessssii::  

  aauummeennttii  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  iinntteerrnnaa  aall  ppeerriimmeettrroo  mmuurraarriioo  pprreeeessiisstteennttee,,  iinn  

mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aall  1100%%  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  sstteessssaa;;  

  aauummeennttii  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  ee//oo  ddeell  vvoolluummee  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  oovvee  cciiòò  ssiiaa  

ccoonnsseennttiittoo  ddaaggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii;;  

  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssiinnggoollii  eeddiiffiiccii  nneeii  lliimmiittii  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  

  

cc))  DDeemmoolliizziioonnee::  ssii  iinntteennddee  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ttoottaallee  ddii  uunn  ffaabbbbrriiccaattoo,,  ssiiaa  qquueellllaa  

ffiinnaalliizzzzaattaa  aallllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  sseeccoonnddoo  ggllii  iinnddiiccii  pprreevviissttii  ddaaggllii  ssttrruummeennttii  

uurrbbaanniissttiiccii  ccoommuunnaallii,,  ssiiaa  qquueellllaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellll’’aarreeaa  ppeerr  

rriiccoommppoossiizziioonnee  ppaarrttiicceellllaarree  ee  ppeerr  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  

rriissttrruuttttuurraazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa..  

  

  22))  GGllii  iinntteerrvveennttii  ssuull  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaanniissttiiccoo  ssoonnoo  qquueellllii  rreellaattiivvii  aallllaa  

rriissttrruuttttuurraazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  rriivvoollttii  aa  ssoossttiittuuiirree  ll’’eessiisstteennttee  tteessssuuttoo  uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizziioo  

ccoonn  aallttrroo  ddiivveerrssoo,,  mmeeddiiaannttee  uunn  iinnssiieemmee  ssiisstteemmaattiiccoo  ddii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii  aanncchhee  ccoonn  llaa  

mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ddiisseeggnnoo  ddeeii  lloottttii,,  ddeeggllii  iissoollaattii  ee  ddeellllaa  rreettee  ssttrraaddaallee..  

  EE’’  ccoommuunnqquuee  ffaattttaa  ssaallvvaa  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  vviiggeennttee  ssuullllaa  ttuutteellaa  ddeellllee  

ccoossee  dd’’iinntteerreessssee  aarrttiissttiiccoo  ee  ssttoorriiccoo..  



  3355  

  NNoorrmmee  ssppeecciiaallii  

  

  PPeerr  ii  ffaabbbbrriiccaattii  rreessiiddeennzziiaallii  rriiccoommpprreessii  nneellllee  zzoonnee  ““EE,,  FF11,,  FF22,,  FF33,,  FF44,,  DD22””,,  

eessiisstteennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''aaddoozziioonnee  ddeellllee  pprreesseennttii  nnoorrmmee,,  èè  ccoonnsseennttiittoo  uunn  aammpplliiaammeennttoo  

""uunnaa  ttaannttuumm"",,  qquuaalloorraa  nnoonn  uuttiilliizzzzaattoo  nneell  pprreecceeddeennttee  PP..RR..GG..,,  ppaarrii  aa  110000  mmcc..  iinn  ddeerrooggaa  

aaii  ppaarraammeettrrii  ppllaannoo--vvoolluummeettrriiccii  pprreevviissttii  ppeerr  ddeettttee  zzoonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  aaddeegguuaarree  ii  ffaabbbbrriiccaattii  

aallllee  nnoorrmmee  iiggiieenniicchhee  ee//oo  aall  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  cchhee  pprreesseennttii  uunn  iinnddiiccee  ddii  aaffffoollllaammeennttoo  

ssuuppeerriioorree  aadd  11  ppeerrssoonnaa//vvaannoo  uuttiillee..    

IInn  ttaallii  zzoonnee  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddeerrooggaabbiillii  aanncchhee  ii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii::  

  IIff  ==  iinnddiiccee  ddii  ffaabbbbrriiccaabbiilliittàà  ffoonnddiiaarriiaa  

  UUff  ==  iinnddiiccee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ffoonnddiiaarriiaa  

  HH  ==  aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  

  QQ  ==  rraappppoorrttoo  mmaassssiimmoo  ddii  ccooppeerrttuurraa  

  DDcc  ==  ddiissttaannzzaa  ddaaii  ccoonnffiinnii  ddii  lloottttoo  

  LL  ==  lloottttoo  mmiinniimmoo  

  DDss  ==  ddiissttaannzzaa  ddaallllee  ssttrraaddee  

SSoonnoo  ccoommuunnqquuee  ccoonnsseennttiittii  iinntteerrvveennttii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  eessiisstteennttii  

aallllaa  ddaattaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  aanncchhee  ssee  ll''aazziieennddaa  èè  iinnffeerriioorree  aadd  11  hhaa..,,  ee  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppoorrttiiccii  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  5500%%  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccooppeerrttaa  ffuuoorrii  oodd  eennttrroo  

tteerrrraa..  IInn  sseeddee  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aattttuuaattiivvaa  ii  vvoolluummii  rreessiiddeennzziiaallii  pprreeeessiisstteennttii,,  iivvii  ccoommpprreessii  

ggllii  iinntteerrvveennttii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ssoopprraa  ddeessccrriittttee,,  nnoonn  aannddrraannnnoo  

ccoommuunnqquuee  ccoommppuuttaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueellllii  aammmmeessssii  ddaallllee  ssiinnggoollee  nnoorrmmee  ddii  zzoonnaa..  

  NNeeii  ffaabbbbrriiccaattii  rreessiiddeennzziiaallii  eessiisstteennttii  iinn  zzoonnaa  aaggrriiccoollaa  ““EE””  èè  ccoonnsseennttiittoo  

ll’’aammpplliiaammeennttoo  ""uunnaa  ttaannttuumm""  ddeellll’’aallllooggggiioo,,  aaddeegguuaannddoolloo  aall  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddeell  

rriicchhiieeddeennttee,,  ssee  iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo  aa  ttiittoolloo  pprriinncciippaallee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..7700  ddeellllaa  

LL..RR..1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  mmaaggggiioorraazziioonnee  ddii  

vvoolluummee  ddii  8800  mmcc..  ppeerr  ooggnnii  ccoommppoonneennttee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa,,  ffiinnoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunn  

mmaassssiimmoo  ddii  mmcc..  880000  ddii  rreessiiddeennzzaa,,  aanncchhee  ssee  ll''aazziieennddaa  èè  iinnffeerriioorree  aadd  11  hhaa..  RReessttaa  

ccoommuunnqquuee  eesscclluussoo  ddaall  ccoommppuuttoo  ddeellllaa  vvoolluummeettrriiaa  qquueelllloo  rriissuullttaannttee  ddaallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddii  mmaannuuffaattttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  ffoonnddoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  7711  ddeellllaa  cciittaattaa  

LL..RR..1188//8833..  

  GGllii  eeddiiffiiccii  nnoonn  rreessiiddeennzziiaallii,,  eessiisstteennttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  aaddoozziioonnee  ddeellllaa  pprreesseennttee  

VVaarriiaannttee,,  cchhee  ddoovveesssseerroo  rriissuullttaarree  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddeessttiinnaazziioonnii  ddii  zzoonnaa,,  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  mmaanntteennuuttii  nneellllaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  aattttuuaallee  ppuurrcchhéé  lleeggiittttiimmaattii,,  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

ooggggeettttoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  3300  ddeellllaa  LL..UU..RR..  1188//8833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  

eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ccoonn  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ""uunnaa  ttaannttuumm""  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  uuttiillee  ddeell  1100%%  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  lloottttoo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa,,  sseennzzaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  ee  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissttaannzzee  ddaaii  ccoonnffiinnii..  

  

  

AArrttiiccoolloo    3333  

NNoorrmmee  ddii  PPuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  

  

  IIll  SSiinnddaaccoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee,,  ppuuòò,,  sseennttiittaa  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  

UUrrbbaanniissttiiccoo--EEddiilliizziiaa  ee,,  ssee  nneell  ccaassoo,,  ll''AAuuttoorriittàà  RReeggiioonnaallee  ccoommppeetteennttee,,  oorrddiinnaarree  llaa  

ddeemmoolliizziioonnee  ddii  ccoossttrruuzziioonnii,,  rreecciinnzziioonnii  oo  ppaarrttii  ddii  mmaarrcciiaappiieeddii  ee  rriimmoozziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  

ooccccuuppaannttii  ee  rreessttrriinnggeennttii  llee  sseeddii  ssttrraaddaallii,,  aanncchhee  ssee  eesseegguuiittee  aa  tteerrmmiinnee  ddeellllee  nnoorrmmee  

vviiggeennttii  aallll''eeppooccaa  ddeellllaa  lloorroo  ccoossttrruuzziioonnee,,  ssaallvvoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  iinnddeennnniittàà  ssppeettttaannttee  

aaii  pprroopprriieettaarrii  ee  ssaallvvoo  iill  rreeccuuppeerroo  vvoolluummeettrriiccoo  ppeerr  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  nneeii  mmooddii  ee  nneeii  

tteerrmmiinnii  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..  

  

  



  3366  

AArrttiiccoolloo    3344  

UUssii  CCiivviiccii    ((LLeeggggee  443311//8855,,  aarrtt..  11  --  lleetttteerraa  hh))  

  

  IInn  bbaassee  aallll’’aarrtt..  99  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn°°  2255  ddeell  1199//0033//11998888  eedd  aallllaa  LL..RR..  

3377//8899,,  èè  nneecceessssaarriioo  pprreeddiissppoorrrree  iill  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllee  zzoonnee  ddoottaattee  ddeell  ccaarraatttteerree  ddii  tteerrrree  

cciivviicchhee,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  1166//0066//11992277  nn°°  11776666..  

  NNoonn  ddiissppoonneennddoo  ddii  aallccuunnaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  cchhee  ppeerrmmeettttaa  ddii  iinnddiivviidduuaarree  ccoonn  

eessaatttteezzzzaa  llee  ppaarrttiicceellllee  iinntteerreessssaattee  ddaall  vviinnccoolloo  ddeeggllii  UUssii  CCiivviiccii,,  ee  qquuiinnddii  ddaarree  uunnaa  

pprreecciissaa  rriissppoossttaa  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeettttaattee  ddaallllaa  LL..RR..  nn°°2255  ddeell  1199//0033//8888  ee  ssuucccceessssiivvee  

mmooddiiffiicchhee,,  aall  ffiinnee  ddeellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  tteerrrreennii  ssooggggeettttii  aa  ttaallii  pprreessuunnzziioonnii,,  ssii  èè  

pprroovvvveedduuttoo  aall  rriilleevvaammeennttoo  pprreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ddeellll’’UU..TT..EE..  pprroovviinncciiaallee  ddii  ttuuttttii  ii  tteerrrreennii  

ccoommuunnqquuee  iinntteessttaattii  aall  CCoommuunnee  aallll’’iimmppiiaannttoo  ssttoorriiccoo  aallllaa  ppaarrttiittaa  uunniiccaa..  

  TTaallii  eelleenncchhii  rriippoorrttaattii  iinn  ccaallccee  aallllaa  RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccaa  IIlllluussttrraattiivvaa  UUssii  CCiivviiccii  eedd  

aallll’’EEllaabboorraattoo  GGrraaffiiccoo  aalllleeggaattii  aallllaa  pprreesseennttee  VVaarriiaannttee,,  ddaarraannnnoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ddeemmaanniiaalliittàà  

pprreessuunnttaa  ddeell  ddeemmaanniioo  ddii  uussoo  cciivviiccoo  cchhee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  iill  lliibbeerroo  ppoosssseessssoo  ddeell  

CCoommuunnee..  

  SSaarràà  qquuiinnddii  ccuurraa  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddiimmoossttrraarree  llaa  rreeaallee  

pprroopprriieettàà  ddeellll’’aarreeaa  ee  ttiittoolloo  lleeggiittttiimmoo  ppeerr  rriicchhiieeddeerree  llaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ((aarrtt..  6600  LL..RR..  

1188//8833));;  mmeennttrree  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddoovvrràà  eeffffeettttuuaarree  llee  ddoovvuuttee  vveerriiffiiccaazziioonnii  ppeerr  

aacccceerrttaarree  ssee  llee  ppaarrttiicceellllee  ooggggeettttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  ssoonnoo  ddii  nnaattuurraa  cciivviiccaa  oo  

pprreessuunnttaa  ttaallee,,  iinn  bbaassee  aaggllii  aalllleeggaattii  eedd  aallllee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ((aarrtt..  44  --  3311  --  3322  LL..4477//8855))..  

  PPeerrttaannttoo,,  iill  CCoommuunnee  rreessttaa  oobbbblliiggaattoo  aa  rriicchhiieeddeerree  aallll’’iinntteerreessssaattoo  llaa  vviissuurraa  

aallll’’iimmppiiaannttoo  ssttoorriiccoo  NNCCTT,,  ssuubboorrddiinnaannddoo  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa  aallllaa  

vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  nnaattuurraa  ddeemmaanniiaallee  cciivviiccaa  aacccceerrttaattaa  oo  pprreessuunnttaa  iinn  bbaassee  aaggllii  eellaabboorraattii  

pprreeddiissppoossttii  ee  aallllaa  vviissuurraa  aallll’’iimmppiiaannttoo  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  oonnddee  vveerriiffiiccaarree  ll’’iinntteessttaazziioonnee  aanncchhee  

aall  CCoommuunnee  ccoommee  ccoonncceeddeennttee,,  ddiirreettttaarriioo,,  eecccc..  ..  

  PPeerr  ii  tteerrrreennii  cchhee  aallll’’iimmppiiaannttoo  ssttoorriiccoo  ddeell  NNCCTT  ddoovveesssseerroo  rriissuullttaarree  aalllliibbrraattii  ssoolloo  aa  

pprriivvaattii,,  ssii  ddoovvrràà  iinnsseerriirree  aallll’’aattttoo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  llaa  sseegguueennttee  ccllaauussoollaa::  ““qquuaalloorraa  

aallll’’eessiittoo  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  bbeennii  ddeemmaanniiaallii  ddeell  ccoommuunnee,,  oo  ddii  uunnaa  sseenntteennzzaa  ppaassssaattaa  iinn  

ggiiuuddiiccaattoo,,  ii  ffoonnddii  ddoovveesssseerroo  rriissuullttaarree  ddii  nnaattuurraa  ddeemmaanniiaallee  cciivviiccaa  uunniivveerrssaallee,,  llee  ddiittttee  

iinntteerreessssaattee  ddoovvrraannnnoo  rriicchhiieeddeerrnnee  llaa  ssddeemmaanniiaalliizzzzaazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  66  ee  1100  

LL..RR..  2255//8888  ee  LL..  4477//8855,,  aaccccoollllaannddoossii  ttuuttttii  ii  ccoonnsseegguueennttii  oonneerrii  ffiinnaannzziiaarrii””..  

  II  ddooccuummeennttii  ssuuiinnddiiccaattii  ssaarraannnnoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ffoonnddii  iinntteessttaattii  aall  

CCoommuunnee  aanncchhee  ccoommee  ccoonncceeddeennttee,,  eecccc..  oo  ggiiàà  aacccceerrttaattii  ddeemmaanniiaallii  ddii  uussoo  cciivviiccoo,,  ee  ggllii  

sstteessssii  bbeennii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  ssccooppii  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  ((iinn  lliinneeaa  ccoonn  

qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallllaa  CCiirrccoollaarree  1144//0088//8899  nn°°  22228833  ddeellllaa  GG..RR..))..  DDii  ccoonnsseegguueennzzaa  ii  

CCoommuunnii  ddoovvrraannnnoo  pprroodduurrrree  iinn  ffaassee  ddii  aaddoozziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  llee  rraaggiioonnii  ddii  iinntteerreessssee  

ppuubbbblliiccoo  cchhee  aatttteennddoonnoo  aallllaa  ddiivveerrssaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeellllee  ssiinnggoollee  ppoorrzziioonnii  ddii  tteerrrree  

cciivviicchhee,,  ee  rriinnvviiaarree  aallllaa  ffaassee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sscceellttee  ddii  ppiiaannoo  ((dduunnqquuee  aallllaa  ffaassee  

aattttuuaattiivvaa,,  iinn  pprraattiiccaa  ddooppoo  ll’’aapppprroovvaazziioonnee))  llee  pprroocceedduurree  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  66  LL..RR..  2255//8888  

ppeerrffeezziioonnaattaa  ccoonn  aattttoo  nneeggoozziiaallee..  

  EEsssseennddoo  llaa  VVaarriiaannttee  aall  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree  GGeenneerraallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSppoollttoorree  uunn  

ppiiaannoo  nnoonn  eesseeccuuttiivvoo,,  ggllii  iinntteerrvveennttii  eesseeccuuttiivvii  nnoonncchhéé  ii  PPiiaannii  PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii  ddoovvrraannnnoo  

tteenneerree  ccoonnttoo  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ddeeii  rriiffeerriimmeennttii  ddii  ccuuii  aaii  ppuunnttii  pprreecceeddeennttii..  

  

AArrttiiccoolloo    3355  

VViinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo..  

IInn  ttuuttttee  llee  aarreeee  ssoottttooppoossttee  aa  vviinnccoolloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  nnuuoovvaa  eeddiiffiiccaazziioonnee  

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aauuttoorriizzzzaattii  pprreevveennttiivvaammeennttee  ddaallll’’IIssppeettttoorraattoo  RRiippaarrttiimmeennttaallee  ddeellllee  

FFoorreessttee..  

  

  



  3377  

AArrttiiccoolloo    3366  

AAddeemmppiimmeennttii  ccoommuunnaallii..  

IIll  CCoommuunnee  pprroovvvveeddeerràà,,  ccoonn  ssppeecciiffiiccii  pprroocceeddiimmeennttii,,  aadd  eeffffeettttuuaarree::  

--  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  iinn  zzoonnee  oommooggeenneeee  ppeerr  iinnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo;;  

--  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aall  ddeeppuurraattoorree;;  

--  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallll’’uubbiiccaazziioonnee  ddeellllee  iinndduussttrriiee  iinnssaalluubbrrii;;  

--  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  mmiissuurree  ddii  pprrootteezziioonnee  ee  rriissaannaammeennttoo  ddeell  ffiiuummee  PPeessccaarraa..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


