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LL’’iinnppuutt  ssttrraatteeggiiccoo  cchhee  llaa  ddiirree  ddeellllaa  EECCOOSSEERRDDIIAANNAA  SSppAA  hhaa  eesspprreessssoo,,  ppaarrttee  ddaall  sseegguueennttee  pprriinncciippiioo::  iill  ccoonncceettttoo  ddii  ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ddii  ggeessttiioonnee  

iinntteeggrraattaa  iinn  tteerrmmiinnii  eevvoolluuttiivvii  vvaa  ccoorrrreellaattoo  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ggeessttiirree  aall  mmeegglliioo  ttuuttttee  llee  lleevvee  ccoommppeettiittiivvee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aarreeaa  ddii  bbuussiinneessss..  CCiiòò  ssii  eesspprriimmee  

nneell  MMaannuuaallee  iinntteeggrraattoo,,  cchhee  ddeessccrriivvee  iill  SSiisstteemmaa  ddii  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllaa  EECCOOSSEERRDDIIAANNAA  SSppAA,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  iill  sseegguueennttee  ccaammppoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee::  

  

PPrrooggeettttaazziioonnee  ddii::  iimmppiiaannttii  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo,,  sseerrvviizzii  ddii  rraaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  ddii  rriiffiiuuttii,,  eerrooggaazziioonnee  iinntteerrvveennttii  ddii  rriipprriissttiinnoo  ee  bboonniiffiiccaa  

aammbbiieennttaallee,,  ppiiaannii  ddii  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee,,  VVIIAA,,  IIPPPPCC  ee  ccoonnssuulleennzzaa  ssuu  cciicclloo  ddeeii  rriiffiiuuttii..  GGeessttiioonnee  iimmppiiaannttii  ddii::  ssmmaallttiimmeennttoo  rriiffiiuuttii,,  

pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  tteerrmmiiccaa  ((ccooggeenneerraazziioonnee))..  EErrooggaazziioonnee  sseerrvviizzii  ddii::  rraaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  rriiffiiuuttii;;  iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ddeell  

cciicclloo  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  llaabboorraattoorriioo  cchhiimmiiccoo  ee  bbiioollooggiiccoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  SSMMEE  qquuaalliittàà  ddii  aarriiaa,,  aaccqquuaa  ee  ssuuoolloo  ee  ttiippiizzzzaazziioonnee  rriiffiiuuttii,,  rriipprriissttiinnoo  ee//oo  

bboonniiffiiccaa  aammbbiieennttaallee..  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii::  iimmppiiaannttii  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo  rriiffiiuuttii  ee  ooppeerree  cciivviillii  ee  iinndduussttrriiaallii  aannnneessssee.. 

  

IInn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22000088  ssuull  SSiisstteemmaa  QQuuaalliittàà  AAzziieennddaallee,,  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  IISSOO  1144000011::22000044  ee  RReeggoollaammeennttoo  EEMMAASS  

11222211//0099  ssuull  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  AAmmbbiieennttaallee,,  ccoonn  llaa  NNoorrmmaa  BBSS  OOHHSSAASS  1188000011::22000077  ssuull  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  SSiiccuurreezzzzaa,,  ccoonn  iill  MMooddeelllloo  

OOrrggaanniizzzzaattiivvoo  GGeessttiioonnaallee  223311//0011  ee  ttuuttttaa  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee  ee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo,,  ll''aazziieennddaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aall  

rriissppeettttoo  ddeeii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii::    

��  pprreecciissaarree  ccoommppiittii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddeeffiinniirree  cchhiiaarraammeennttee  ll’’aasssseettttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoorrrreettttaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ppootteerrii  

ddeecciissiioonnaallii  ee  ddii  ssppeessaa  ee  llaa  pprreecciissaa  sseeppaarraazziioonnee  ddeellllee  ffuunnzziioonnii;;  

��  iinntteeggrraarree  ii  ffaattttoorrii  pprreessttaazziioonnaallii,,  qquueellllii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa,,  AAmmbbiieennttaallii    ee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeeii  rreeaattii  nneellllee  sscceellttee  ddeecciissiioonnaallii  ddii  lliivveelllloo  ssttrraatteeggiiccoo;;  

��  ppeerrffeezziioonnaarree  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee//aattttiivviittàà  sseennssiibbiillii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  rriisscchhii  ssuullllee  iippootteessii  ddii  rreeaattoo,,  ppeerr  aaccqquuiissiirree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeelllloo  ssttaattoo  

ddeellll’’aarrttee  ddii  QQuuaalliittàà,,  SSiiccuurreezzzzaa  ee  AAmmbbiieennttee  ee  aammmmiinniissttrraattiivvee,,  ddaa  ffoorrmmaalliizzzzaarree  oovvee  llaa  lleeggggee  lloo  rriicchhiieeddaa,,  ee  ddaa  aassssuummeerree  ccoommee  bbaassee  ppeerr  

ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  rreellaattiivvii;;  

��  tteenneerree  ssoottttoo  ccoonnttrroolllloo  ttuuttttii  ii  pprroocceessssii,,  qquueelllloo  pprroodduuttttiivvoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aattttrraavveerrssoo  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ee  vviiggiillaannzzaa  ddii  pprriimmoo  ee  

sseeccoonnddoo  lliivveelllloo,,  iiddeennttiiffiiccaarree  ee  rreeggiissttrraarree  ooggnnii  pprroobblleemmaa  ––  rraapppprreesseennttaattoo  ccoonn  ddaattii  ee  ffaattttii  ––  ee  ggeessttiirree  ggllii  ssccoossttaammeennttii  ddaalllloo  ssttaannddaarrdd  aattttrraavveerrssoo  

aaddeegguuaattee  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee,,  ddii  ccuuii  vveerriiffiiccaarree  ll’’aattttuuaazziioonnee;;  

��  pprroommuuoovveerree  llee  aazziioonnii  pprreevveennttiivvee  nneecceessssaarriiee  aadd  aannttiicciippaarree  iill  vveerriiffiiccaarrssii  ddii  ssccoossttaammeennttii  ((QQuuaalliittaattiivvii,,  ddii  SSiiccuurreezzzzaa,,  AAmmbbiieennttaallii))  ddaaggllii  ssttaannddaarrdd  

ddii  pprrooddoottttii,,  pprroocceessssii  ee  ssiisstteemmaa  ee  aazziioonnii  tteessee  aallllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeii  rreeaattii  sseeccoonnddoo  iill  pprriinncciippiioo  ddii  lleeggaalliittàà  ee  aannttiicciippaazziioonnee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffuuttuurraa;;  

��  mmaanntteenneerree  uunn  aaddeegguuaattoo  lliivveelllloo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaddddeessttrraammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ccooiinnvvoollttoo  aall  ffiinnee  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ooggnnuunnoo  aallllee  pprroopprriiee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  AAmmbbiieennttee,,  ssiiccuurreezzzzaa,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  cclliieennttee  ee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapppplliiccaabbiillee  oollttrree  cchhee  aaii  pprriinncciippii  

ssttaabbiilliittii  nneell  CCOODDIICCEE  EETTIICCOO  ddeell  MMOOGG  223311;;  

��  mmaanntteenneerree  iill  ddoovvuuttoo  lliivveelllloo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  ll’’eesstteerrnnoo,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  uuffffiicciiaallii  ee  rreeddaazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  bbiillaannccii  

((eenneerrggeettiiccii,,  ddii  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  eecccc..))  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  TTRRAASSPPAARREENNTTEE  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  sseerrvviizziioo  ffoorrnniittoo,,  

iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,    vveerrssoo  ii  cclliieennttii  ee  ttuuttttee  llee  aallttrree  ppaarrttii  iinntteerreessssaattee..  

��  aaddeegguuaarree  ccoossttaanntteemmeennttee  iill  ssiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  IInntteeggrraattoo  ee  iill  MMOOGG  223311  ((ee  qquuiinnddii  aaggggiioorrnnaarrnnee  iill  MMII  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoolllleeggaattaa  ccoommpprreessaa  

llaa  rreevviissiioonnee  ddii  qquueessttaa  sstteessssaa  ppoolliittiiccaa,,  iill  CCOODDIICCEE  EETTIICCOO  ee  iill  ssiisstteemmaa  ddiisscciipplliinnaarree))  aallll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  bbiissooggnnii  iinn  ggiiooccoo,,  aallll’’eevvoollvveerrssii  ddeellllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ee  ffaarr  rriissppeettttaarree  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ccooiinnvvoollttoo;;  

��  ccooiinnvvoollggeerree  ccoossttaanntteemmeennttee  iill  ppeerrssoonnaallee  nneell  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  ii  pprroobblleemmii  ddii  QQuuaalliittàà,,  SSiiccuurreezzzzaa  ee  IImmppaattttoo  AAmmbbiieennttaallee  ssoonnoo  pprroobblleemmii  ddii  ttuuttttii,,  ee  

qquuiinnddii  rriicchhiieeddoonnoo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  lloorroo  rriicceerrccaa  ee  aa  pprrooppoossttee  ppeerr  llaa  lloorroo  ssoolluuzziioonnee,,  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  aattttrriibbuuzziioonnii  ee  ccoommppeetteennzzee  ddaall  

DDaattoorree  ddii  llaavvoorroo  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  ppuunnttaannddoo  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  ccoossttaannttee  ddii  pprrooddoottttii,,  pprroocceessssii,,  sseerrvviizzii,,  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  

aammbbiieennttaallii;;  iinnoollttrree  ffaavvoorriirree  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo  aattttrraavveerrssoo  ppoolliittiicchhee  ddii  sseeggnnaallaazziioonnii  aaggllii  oorrggaannii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ((OOddVV))    

  

��  ccooiinnvvoollggeerree  iill  pprroopprriioo  ppaarrccoo  ffoorrnniittoorrii,,  ccoonn  ccuuii  pprroommuuoovveerree  ee  iimmpplleemmeennttaarree  pprroocceessssii  ee  pprroocceedduurree  ddii  vvaannttaaggggiioo  rreecciipprrooccoo,,  mmaa  cchhee  ssiiaannoo  iinn  

lliinneeaa  ccoonn  ccrriitteerrii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddii  ttuuttttoo  iill  ccoonntteessttoo  iinneerreennttee  QQuuaalliittàà,,  SSiiccuurreezzzzaa  ee  AAmmbbiieennttee  ee  pprriinncciippii  eettiiccii  aa  ggaarraannzziiaa  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  

rreecciipprrooccaa  nneeii  rraappppoorrttii  ddii  iinntteerreessssee;;  

��  ccoonnssoolliiddaarree  ooggnnii  ssoolluuzziioonnee  mmiigglliioorraattiivvaa  aaddoottttaattaa  ee  vveerriiffiiccaarree  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeell  cclliieennttee,,  iinntteerrnnoo  eedd  eesstteerrnnoo;;  

��  ll’’iimmppeeggnnoo  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellllee  aattttiivviittàà  aazziieennddaallii  aaii  rreeqquuiissiittii  ccooggeennttii  aapppplliiccaabbiillii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii,,  ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ee  aallttrrii  rriisscchhii  ,,  ll’’iimmppiieeggoo  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  mmeerrccaattoo  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeell  rriisscchhiioo  bbiioo--

llooggiiccoo  aassssoocciiaattoo  aallllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee,,  

��  ll’’iimmppeeggnnoo  aa  ssvvoollggeerree  llee  aattttiivviittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  iinn  mmooddoo  iiddoonneeoo,,  ee  aa  ccoonnttrroollllaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ffaallddaa  ee  ddeell  ssuuoolloo  

iinntteerreessssaattoo;;  

��  ll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii,,  iill  ccoonnttrroolllloo  ppeerriiooddiiccoo  ddeeii  pprreessiiddii  iinnssttaallllaattii  ee  ll’’aaddddeessttrraammeennttoo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee;;  

��  ll’’iimmppeeggnnoo  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  mmeeddiiaannttee  llaa  pprrooggrreessssiivvaa  aaddoozziioonnee  ddeellllee  mmiigglliioorrii  tteeccnnoollooggiiee  ee  mmooddaalliittàà  ggeessttiioonnaallii  

ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  eemmiissssiioonnii  iinn  aattmmoossffeerraa  ooddoorriiggeennee  ee  ddeeggllii  ssccaarriicchhii  iiddrriiccii;;  

��  LL’’iimmppeeggnnoo  aa  ccoonnssiiddeerraarree  iill  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee  IInntteeggrraattoo  QQuuaalliittàà  aammbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  ee  iill  MMooddeelllloo  OOrrggaanniizzzzaattiivvoo  GGeessttiioonnaallee  

223311//0011  ccoommee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee  

    

GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  CCHHEE  SSII  PPOONNEE  LLAA  EECCOOSSEERRDDIIAANNAA  SSPPAA  SSOONNOO::  

  IIll  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’iimmmmaaggiinnee  ee  ddeellllaa  rreeppuuttaazziioonnee  ssuull  mmeerrccaattoo;;  

��  LLaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii  iinntteerreessssaattee  ((aazziioonniissttii,,  cclliieennttii,,  uutteennttii,,  ddiippeennddeennttii,,  ffoorrnniittoorrii,,  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii,,  cciittttaaddiinnaannzzaa  ee  AAmmbbiieennttee  

cciirrccoossttaannttee));;  

��  IIll  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  ccoonnttrraattttuuaallii  eesspplliicciittii  eedd  iimmpplliicciittii;;  

��  LLaa  ccuurraa  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  vveerrssoo  iill  cclliieennttee;;  

��  LL’’aaddoozziioonnee  ddeellllee  ppiiùù  mmooddeerrnnee  tteeccnniicchhee  ddii  ssuuppppoorrttoo  aall  cclliieennttee,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ccoossttaannttee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo;;  

��  IIll  ccoossttaannttee  rriissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  aammbbiieennttaallee  vviiggeennttee  ee  llaa  pprreevveennzziioonnii  ddaaii  rriisscchhii  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo;;  

��  IIll  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  tteeccnniicchhee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriidduurrrree  ll’’iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  ee  ii  rriisscchhii  lleeggaattii  aallllee  

pprroopprriiee  aattttiivviittàà;;  

��  LLaa  ggeessttiioonnee  eeffffiicciieennttee  ddeeii  mmeezzzzii  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  aauuttiissttii  eedd  ooppeerraattoorrii  ttrraassppoorrttaattii;;  

��  IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii  aammbbiieennttaallii  ee  ddeeii  rriisscchhii  ddoovvuuttii  aadd  iinncciiddeennttii,,  ffaattttii  aacccciiddeennttaallii  ppootteennzziiaallii  ee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eemmeerrggeennzzaa;;  

��  IIll  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  ddeellllee  aazziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii;;  

��  PPrrooggrreessssiivvoo  aabbbbaassssaammeennttoo  nneell  tteemmppoo  ddeellllaa  ssoogglliiaa  ddeeii  rriisscchhii  aacccceettttaabbiillii  ssuuii  rreeaattii  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  ccoonnffiigguurraarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  aattttiivviittàà  ccoossìì  

ccoommee  eesspprreessssoo  nneell  MMOOGG  223311  

��  RRiiccoonnoosscceerree  eedd  aapppprreezzzzaarree  ii  ddiippeennddeennttii  cchhee  ssii  aatttteennggoonnoo  aallllee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  aaffffiinncchhéé  aanncchhee  iill  rreessttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ssiiaa  mmaaggggiioorrmmeennttee  

iinntteerreessssaattoo  ee  mmoottiivvaattoo  aa  ffaarree  aallttrreettttaannttoo;;  

��  MMeetttteerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  aattttrreezzzzii,,  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ee  vveeiiccoollii  sseelleezziioonnaattii  ee  tteessttaattii,,  ee  ssoottttooppoossttii  aa  rreeggoollaarree  mmaannuutteennzziioonnee  aall  ffiinnee  ddii  pprreesseerrvvaarrnnee  

llaa  ssiiccuurreezzzzaa;;  

��  VVaalluuttaarree  iinn  aannttiicciippoo  ggllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ddeeii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  uuttiilliizzzzaattii  ee  ddeellllee  mmooddiiffiicchhee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eessiisstteennttii;;  

��  MMoonniittoorraarree  llee  eemmiissssiioonnii  iinnqquuiinnaannttii  iinn  aattmmoossffeerraa;;  

��  MMiigglliioorraarree  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  pprrooddoottttii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii  rriiffiiuuttii  ddiiffffeerreennzziiaattii;;  

��  AAddoottttaarree  llee  mmiissuurree  nneecceessssaarriiee  ppeerr  rriidduurrrree  ggllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ddoovvuuttii  aa  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eemmeerrggeennzzaa;;  

��  MMoonniittoorraarree  ee  oottttiimmiizzzzaarree  iill  ccoonnssuummoo  ddii  rriissoorrssee  nnaattuurraallii  eedd  eenneerrggeettiicchhee..  

    

GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII  SSAARRAANNNNOO  DDEEFFIINNIITTII  AANNNNUUAALLMMEENNTTEE  DDAALLLLAA  DDIIRREE  EE  DDIIFFFFUUSSII  AA  TTUUTTTTOO  IILL  PPEERRSSOONNAALLEE  DDIIPPEENNDDEENNTTEE..    

    

  CCaagglliiaarrii  2222//0088//22001133                              LLaa  DDiirreezziioonnee  

                      IInngg..  BBiiaaggiioo  CCaasscchhiilliiii 


