
 

 

 

CCoorrssoo  
TTIITTOOLLII  EEDDIILLIIZZII::  NNOORRMMEE  EE  

  PPRROOCCEEDDUURREE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE 
 

 

 
 

 

Responsabile Scientifico: Ing. Sergio Burattini 

 

Responsabile Organizzativo: Ing. Domenico Aversa 

 

Comitato Organizzatore: AAssssoocciiaazziioonnee  IInnggeeggnneerrii  TToorrrree  AAnnnnuunnzziiaattaa  

 
 

 

 OBIETTIVO 
 

IIll  ccoorrssoo  ssii  rriipprroommeettttee  ddii  aaggggiioorrnnaarree  ggllii  IInnggeeggnneerrii  ssuullllee  uullttiimmee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii  

iinn  mmeerriittoo  aaii  ttiittoollii  aabbiilliittaattiivvii  ccoommee  iill  ““DDeeccrreettoo  SSbbllooccccaa  IIttaalliiaa””  ee  iilllluussttrraarree  llaa  

ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  mmoodduulliissttiiccaa..  

 

 



 

ARGOMENTI TRATTATI 
 
 
 
 

11..  QQuuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ggeenneerraallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

--  DDiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ((LLeeggggee  224411//9900  ssmmii,,  DDpprr  nn..338800//0011  ssmmii,,  LLrr  

nn..1199//0011  ssmmii))  

--  DDiisscciipplliinnaa  uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  eeddiilliizziiaa  ddeell  CCoommuunnee  ((VVaarriiaannttee  ggeenneerraallee  aall  pprrgg,,  

VVaarriiaannttee  ppeerr  llaa  zzoonnaa  oocccciiddeennttaallee,,  RReeggoollaammeennttoo  eeddiilliizziioo,,  PPiiaannii  uurrbbaanniissttiiccii  

aattttuuaattiivvii))  

--  DDiisscciipplliinnaa  ddii  sseettttoorree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  ((nnoorrmmee  aannttiissiissmmiicchhee,,  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa,,  ddii  aannttiinncceennddiioo,,  ddeell  ccooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee,,  ddii  

eeffffiicciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa,,  aammbbiieennttee,,  ddii  ttuutteellaa  ddeeii  bbeennii  ccuullttuurraallii  ee  ddeell  ppaaeessaaggggiioo,,  

eecccc..))  
  
  

22..  PPrroocceeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  eeddiilliizziiaa  pprriivvaattaa  

--  SSppoorrtteelllloo  uunniiccoo  ppeerr  ll’’eeddiilliizziiaa  

--  DDeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  eeddiilliizzii  

--  AAttttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  lliibbeerraa  ee  ttiittoollii  eeddiilliizzii  ((ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  llaavvoorrii,,  

sseeggnnaallaazziioonnee  cceerrttiiffiiccaattaa  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà,,  ddeennuunncciiaa  dd’’iinniizziioo  aattttiivviittàà  ee  ppeerrmmeessssoo  

ddii  ccoossttrruuiirree))  

--  MMooddeellllii  iinn  uussoo  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  iissttaannzzee  ((ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  iinniizziioo  

llaavvoorrii,,  sseeggnnaallaazziioonnee  cceerrttiiffiiccaattaa  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà,,  ddeennuunncciiaa  dd’’iinniizziioo  aattttiivviittàà  ee  

ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree))  

--  VViiggiillaannzzaa  ssuullll’’aattttiivviittàà  uurrbbaanniissttiiccoo  eedd  eeddiilliizziiaa::  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ssaannzziioonnii  

  

  

33..  MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  iissttaannzzee  

--  RRiiffeerriimmeennttii  rreeggoollaammeennttaarrii  aaddoottttaattii  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

--  MMooddaalliittàà  ddii  aacccceessssoo  aallllee  pprroocceedduurree  ddeemmaatteerriiaalliizzzzaattee  ((sseerrvviizzii  oonn--lliinnee  ee  SSIISSDDOOCC))  

--  AAttttiivviittàà  ddii  ffrroonntt--ooffffiiccee::  ttrraassppaarreennzzaa,,  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  mmoodduulliissttiiccaa  ee  iinnoollttrroo  

ddeellllee  iissttaannzzee  

--  AAttttiivviittàà  ddii  bbaacckk--ooffffiiccee::  eessaammee  ddeellllee  iissttaannzzee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaggllii  uutteennttii  

--  AAttttiivviittàà  eexxttrraa--ppiiaattttaaffoorrmmaa::  ccoommuunniiccaazziioonnii  ccoonn  PPEECC  

--  SSvviilluuppppii  ddeeii  nnuuoovvii  pprroocceeddiimmeennttii  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  tteelleemmaattiiccoo  ddeellllee  iissttaannzzee..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

DDuurraattaa  ttoottaallee  ddeell  ccoorrssoo::  66  hh      

DDaattee::  33--44  ggiiuuggnnoo  22001155              OOrraarriioo  ddeellllee  lleezziioonnii::  1155,,3300  ––  1188,,3300  

SSeeddee::  II..SS..II..SS..  GGrraazziiaannii  

VViiaa  SSeeppoollccrrii  2211  --  8800005588  --  TToorrrree  AAnnnnuunnzziiaattaa  ((NNaa))  
  
  

LLeezziioonnee  ddeell  33  ggiiuuggnnoo  
  
  

MMooddeerraattoorree::  IInngg..  GGeennnnaarroo  AAnnnnuunnzziiaattaa  
  
  

1155,,3300  ––  1177,,3300    RReellaazziioonnee  

DD..PP..RR..  338800//22000011--  LLeeggggee  nn..  9988//22001133  --  DD..LL..  113333//22001144  ––  RReeggoollaammeennttoo  EEddiilliizziioo  uurrbbaannoo  ––  

RReessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ssaannzziioonnii  ppeerr  ii  TTeeccnniiccii  

IInngg..  GGiiuusseeppppee  DD''AAlleessssiioo,,  DDiirriiggeennttee  UUTTCC  TToorrrree  AAnnnnuunnzziiaattaa  
  

1177,,3300  ––  1188,,3300  DDoommaannddee  
  
  

LLeezziioonnee  ddeell  44  ggiiuuggnnoo  
  
  

MMooddeerraattoorree::  IInngg..  GGeennnnaarroo  AAnnnnuunnzziiaattaa  
  
  

1155,,3300  ––  1177,,3300  RReellaazziioonnee  

CCoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  mmoodduulliissttiiccaa  vviiggeennttee  

IInngg..  NNuunnzziioo  AArriiaannoo,,  AAssssoocciiaazziioonnee  IInnggeeggnneerrii  TToorrrree  AAnnnnuunnzziiaattaa  

  
  

1177,,3300  ––  1188,,3300  QQuueessttiioonnaarriioo  ddii  vveerriiffiiccaa  

  
 

 

MODALITÀ   DI PARTECIPAZIONE 

 

PPeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa  llaa  pprreennoottaazziioonnee  ddaa  eeffffeettttuuaarree  uuttiilliizzzzaannddoo  

eesscclluussiivvaammeennttee  iill  ffoorrmm  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  pprreesseennttee  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeellll’’OOrrddiinnee..  

  

NNuummeerroo  mmaassssiimmoo  ppaarrtteecciippaannttii::  6600  
  

QQuuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee::  €€  1155,,0000  ((iivvaa  iinncclluussaa))  
  

LLaa  qquuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  vveerrssaattaa    aa    mmeezzzzoo    bboonniiffiiccoo    bbaannccaarriioo    ssuull  ccoonnttoo  ddeellllaa  

FFoonnddaazziioonnee  OOrrddiinnee  IInnggeeggnneerrii  NNaappoollii  IIBBAANN::  IITT3300II00771111000033440000000000000000000033008888  
  

AAii  ppaarrtteecciippaannttii  vveerrrraannnnoo  rriillaasscciiaattii  nn..66  CCFFPP  


