
                                                                   

                                                                                                           

LLaa nnoorrmmaattiivvaa ssuullllee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo aaii sseennssii ddeell

DDPPRR 112200//22001177 ee llaa ggeessttiioonnee ddeeii rriiffiiuuttii iinn eeddiilliizziiaa
66 CCFFPP ppeerr IInnggeeggnneerrii ee AArrcchhiitteettttii –– 22 CCFFPP ppeerr GGeeoommeettrrii

((eevveennttoo ggrraattuuiittoo ccoonn oobbbblliiggoo ddii ffrreeqquueennzzaa ppeerr eennttrraammbbee llee sseessssiioonnii))

VVeenneerrddìì 33 ddiicceemmbbrree 22002211,, ddaallllee oorree 1155::3300 aallllee oorree 1188::3300

VVeenneerrddìì 1100 ddiicceemmbbrree 22002211,, ddaallllee oorree 1155::3300 aallllee oorree 1188::3300

SSaallaa PPoolliiffuunnzziioonnaallee ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii TTeerraammoo –– VViiaa CCoommii nn.. 1111 -- TTeerraammoo

oorree 1155::0000 RReeggiissttrraazziioonnee ddeeii ppaarrtteecciippaannttii

oorree 1155::1155 SSaalluuttii

DDiieeggoo ddii BBoonnaavveennttuurraa –– PPrreessiiddeennttee PPrroovviinncciiaa ddii TTeerraammoo

AAnnddrreeaa FFaabbbbiiii –– VViiccee PPrreessiiddeennttee AANNCCEE TTeerraammoo FFiissccaalliittàà ee AAmmbbiieennttee

oorree 1155::3300 RReellaazziioonnii

IInngg.. MMiicchheellaa PPiicccciioonnii –– AARRTTAA AAbbrruuzzzzoo –– DDiissttrreettttoo pprroovviinncciiaallee ddii TTeerraammoo

PPrrooggrraammmmaa llaavvoorrii

MMoodduulloo 11 –– VVeenneerrddìì 33 ddiicceemmbbrree 22002211

§§ IInnttrroodduuzziioonnee aallllaa ddeeffiinniizziioonnee ddii rriiffiiuuttoo ccoonn ppaarrttiiccoollaarree aatttteennzziioonnee aaii rriiffiiuuttii pprrooddoottttii nneellll’’aammbbiittoo ddeeii ccaannttiieerrii

eeddiillii;;

§§ BBrreevvii cceennnnii iinn rreellaazziioonnee aaii rriiffiiuuttii ddaa ccoossttrruuzziioonnee ee ddeemmoolliizziioonnee pprrooddoottttii ddaa uutteennzzee ddoommeessttiicchhee.. NNoottaa

eesspplliiccaattiivvaa ddeell MMiinniisstteerroo ddeellll’’AAmmbbiieennttee ddeell 22 ffeebbbbrraaiioo 22002211;;

§§ LL’’eesscclluussiioonnee ddaall rreeggiimmee ddeeii rriiffiiuuttii ppeerr llee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo nnoonn ccoonnttaammiinnaattee iinntteeggrraallmmeennttee

rriiuuttiilliizzzzaattee iinn ssiittoo ssuullllaa bbaassee ddeellllee pprreevviissiioonnii ddii ccuuii aallll’’aarrtt.. 118855 ddeell DD..LLggss..115522//0066 ee ss..mm..ii.. ee rreellaattiivvee

pprroocceedduurree;;

§§ IIll ssoottttoopprrooddoottttoo sseeccoonnddoo llee pprreevviissiioonnii ddeellll’’aarrtt..118844 bbiiss ddeell DD..LLggss..115522//0066 ee ss..mm..ii.... LLee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo

qquuaallee ppaarrttiiccoollaarree ccaatteeggoorriiaa ddii ssoottttoopprrooddoottttii;;

§§ LLee mmaatteerriiee pprriimmee sseeccoonnddee ee llaa cceessssaazziioonnee ddeellllaa qquuaalliiffiiccaa ddii rriiffiiuuttoo eexx aarrtt.. 118844 tteerr,, DD..LLggss..115522//0066 ee ss..mm..ii....

LL’’eesseemmppiioo ddeell ffrreessaattoo dd’’aassffaallttoo..

MMoodduulloo 22 –– VVeenneerrddìì 1100 ddiicceemmbbrree 22002211

§§ LLee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo pprrooddoottttee nneeii ccaanntteerrii ddii ppiiccccoollee ddiimmeennssiioonnii ee nneeii ccaannttiieerrii ddii ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii

nnoonn aassssooggggeettttaattii aa pprroocceedduurree VVIIAA ee AAIIAA.. DDiicchhiiaarraazziioonnee ssoossttiittuuttiivvaa ddeellll’’aattttoo ddii nnoottoorriieettàà eexx aarrtt.. 2211 ddeell

DD..PP..RR.. 112200//1177ee ss..mm..ii..;;

§§ DDeeffiinniizziioonnee ee pprroocceedduurree aapppplliiccaattiivvee ppeerr llaa ggeessttiioonnee ddeeii mmaatteerriiaallii ddii rriippoorrttoo ccoommee ssoottttoopprrooddoottttii;;

§§ CCaannttiieerrii ddii ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii,, aassssooggggeettttaattii aa pprroocceedduurree ddii VVIIAA ee AAIIAA.. IIll PPiiaannoo ddii UUttiilliizzzzoo;;

§§ PPrroocceedduurree aapppplliiccaattiivvee ee rreellaattiivvaa mmoodduulliissttiiccaa..

oorree 1188::0000 QQuueessiittii ee ddiibbaattttiittoo

oorree 1188::3300 CChhiiuussuurraa ddeeii llaavvoorrii

LLaa ggeessttiioonnee ddeellllee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo ccooiinnvvoollggee ccaannttiieerrii ddii ppiiccccoollee ee ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii.. IIll ccoorrssoo ssii rriivvoollggee aaggllii ooppeerraattoorrii ddeell

sseettttoorree,, aaii tteeccnniiccii ee lliibbeerrii pprrooffeessssiioonniissttii cchhee iinntteennddoonnoo aaffffiiaannccaarree ii pprroodduuttttoorrii ((iimmpprreessee)) nneelllloo ssvvoollggiimmeennttoo ddeellllee pprroocceedduurree pprreevviissttee

ppeerr llaa qquuaalliiffiiccaazziioonnee ddeellllee tteerrrree ee rrooccccee ddaa ssccaavvoo ccoommee ssoottttoopprrooddoottttii.. NNeell ccoorrssoo ssaarraannnnoo ccoommuunnqquuee ffoorrnniittii bbrreevvii eelleemmeennttii iinnttrroodduuttttiivvii

aall qquuaaddrroo nnoorrmmaattiivvoo cchhee rreeggoollaammeennttaa ii rriiffiiuuttii,, ii ssoottttoopprrooddoottttii ee llaa cceessssaazziioonnee ddeellllaa qquuaalliiffiiccaa ddii rriiffiiuuttoo ““EEnndd ooff WWaassttee”” ((ffrreessaattoo

dd’’aassffaallttoo)) rreellaattiivvaammeennttee aall sseettttoorree ddeellllee ccoossttrruuzziioonnii,, aallllaa lluuccee ddeellllee pprreevviissiioonnii iinnttrrooddoottttee ddaallll’’eeccoonnoommiiaa cciirrccoollaarree..

LL''aacccceessssoo,, iinn bbaassee aallllee ddiissppoossiizziioonnii vviiggeennttii,, èè ccoonnsseennttiittoo ssoolloo ccoonn GGrreeeenn PPaassss

IInnffoo AANNCCEE TTeerraammoo:: TTeell.. 00886611//224444774488 –– FFaaxx 00886611//224422554488 –– EE--mmaaiill:: iinnffoo@@aanncceetteerraammoo..iitt –– wwwwww..tteerraammoo..aannccee..iitt

Con il patrocinio della 
Provincia di Teramo


