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Curriculum Vitae professionale 
AANNDDRREEAA  TTOOLLOOMMEELLLLII  

 

Profilo sintetico Dott. Andrea Tolomelli :  
 

Nato a Bologna il 13 luglio 1973, laureato in Giurisprudenza all’Università  degli Studi di Bologna, 

diplomato Ragioniere Perito Commerciale, ha approfondito gli studi ed incrementato il proprio 

percorso formativo in ambito giuridico – forense, specie per quanto allo studio del diritto 

condominiale, frequentando anche corsi e seminari sull’arbitrato e sulle tecniche di conciliazione, è 

esperto in questioni condominiali ed immobiliari, Mediatore Professionista ex d.lgs 28/2010 DM 

180/2010, Membro della Camera Arbitrale Immobiliare presso la Camera di Commercio di 

Bologna, relatore in diversi convegni in materia condominiale ed autore di tesi ed articoli per riviste 

specializzate nel settore immobiliare e condominiale e quotidiani, consulente ASCOM CASA - 

CONFCOMMERCIO, ALAC ed APPC di Bologna. Svolge a Bologna professionalmente l’attività 

di Amministratore d’immobili, A.U. dello Studio Tolomelli s.r.l., affidatario della gestione di oltre 

un ottantina d’immobili – anche di grandi dimensioni, con portinai dipendenti – con conseguenti 

pratiche di natura legale, contabile – finanziaria ed amministrativa. Organizzatore e Formatore per 

più corsi di Amministratori di Condominio Professionisti. 

In ambito associativo è Presidente dell’ALAC – Associazione Liberi Amministratori Condominiali 

- di Bologna, vice presidente Nazionale ALAC e Consigliere di APPC Sede di Bologna. 

Attualmente è anche Presidente della Consulta per i Servizi CONFCOMMERCIO ASCOM 

BOLOGNA, cooptato nella Giunta di Presidenza. Stella d’Argento ALAC per meriti e 

professionalità. 

Nel 2012 è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Capitani Coraggiosi 2012 – I nuovi 

grandi dell’Emilia Romagna”.  

Nel 2013 è stato insignito del titolo di “Giudice Arbitrale” del TAGE – Tribunale Arbitrale 

Giudiziario Europeo – Associazione Giuridica Culturale senza fine di lucro. Dal 2015 iscritto al 

TAGI – Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano.  

 

 
 

Dati anagrafici: 
 

 Nato a Bologna il 13 luglio 1973 

 

 Domiciliato professionalmente in Bologna alla Via Beniamino Gigli 12/de 

 

 Telefono di Studio 051 / 44.41.38 Fax 051 / 44.51.147  

 

 Mail studiotolomelli@gmail.com 

 

 C.F. TLM NDR 73L13 A944Q 

 

 Partita IVA : 02157691201  

 
 

Titoli di studio  e qualifiche professionali : 
 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna. 
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Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale all’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Tanari”. 

 

Mediatore Professionista ex d.lgs. 28/2010 – D.M. 180/2010 

 

Formatore Professionista ex D.M. 140/2014 

 

Giudice Arbitrale del TAGI – Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano – Associazione Giuridica 

Culturale senza fine di lucro. 

 

Già Giudice Arbitrale del TAGE – Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo – Associazione 

Giuridica Culturale senza fine di lucro, iscritto al N° 207  

 

Iscritto AIGE – Associazione Italiana Giuristi Europei  

 

Iscritto all’Associazione Liberi Amministratori Condominiali – Sede di Bologna al N° 1. 

 

 

Attività: 
 

Amministratore di più immobili in Bologna e Provincia, titolare e fondatore dell’omonimo Studio 

Tolomelli e successivamente socio fondatore e legale rappresentante della società di servizi e 

amministrazioni immobiliari - condominiali Studio Tolomelli s.r.l. affidatario della gestione di 

oltre un ottantina d’immobili – anche di grandi dimensioni, con portinai dipendenti – con 

conseguenti pratiche di natura legale, contabile – finanziaria ed amministrativa. 

Attività professionale svolta ai sensi della legge 4/2013. 

 

Presidente della Sede ALAC – Associazione Liberi Amministratori Condominiali – di Bologna e 

vice Presidente Nazionale ALAC. 

 

Direttore Scientifico e Docente, per la parte di diritto immobiliare – condominiale, dei corsi per 

formazione professionale per Amministratori di condominio, periodicamente tenuti dalla Sede 

ALAC di Bologna. 

 

Formatore nei corsi di preparazione ed aggiornamento per Amministratori di Condominio 

professionisti. 

 

Giusperito Esperto Consulente Questioni Condominiali. 

 

Mediatore ed Arbitro Civile per le questioni immobiliari – condominiali.  

 

Gestione rapporti umani.  

 

Revisioni contabilità condominiali. 

 

Membro del Centro Studi di ALAC Bologna. 

 

Membro della Commissione Disciplinare di ALAC Bologna. 

 

Presidente per la Consulta provinciale dei Servizi di CONFCOMMERCIO – Bologna. 

 

Membro componente la Giunta CONFCOMMERCIO – Bologna, presidenza Enrico Postacchini 

 

Consigliere APPC – Associazione Piccoli Proprietari Case – Sede di Bologna 
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Componente del Consiglio della Camera Arbitrale Immobiliare della Camera di Commercio di 

Bologna  

 

Socio Fondatore e Consigliere dell’AVIC - Associazione Valutatori Immobiliari Confcommercio 

ora Associazione Valutatori Indipendenti Confcommercio 

 

Membro componente il Comitato d’Imparzialità di ICE Istituto di Certificazione Europea 

 

Premio Capitani Coraggiosi 2012 - I nuovi grandi dell’Emilia Romagna 

 

Consigliere C.d.A. Fondazione Elide Malavasi – Bologna   

 

--------- 

 

Presidente Lions (anno Laionistico 2011/2012) Bologna Felsina Distretto 108 - TB  

 

Past Presidente Lions e Tesoriere (anno Laionistico 2012/2013) Bologna Felsina Distretto 108 – TB 

 

 

 

Corsi , Convegni   e  Incarichi, Attività collaterali, Aggiornamenti: 
  
11999977      hhoo  ffrreeqquueennttaattoo  uunn  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii    

          tteennuuttoo  ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii  PPrrooffeessssiioonniissttii  

        ee  ssuuppeerraattoo  iinn  ddaattaa  2200  mmaarrzzoo  11999988  iill  sseegguueennttee  eessaammee  tteeccnniiccoo--ggiiuurriiddiiccoo;;  

  

11999999    hhoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  pprriimmoo  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  CCoonncciilliiaattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii  ee  RRiissoolluuzziioonnee  ddeeii  

CCoonnfflliittttii  ssoottttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  sscciieennttiiffiiccoo  ddeellll’’AA..II..SS..AA..  ––  PPrrooff..  BBeerrnniinnii  //  UUppppii  ddii  BBoollooggnnaa;;  
  

11999999      hhoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  pprriimmoo  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  CCoonncciilliiaattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii  

                            tteennuuttoo  ddaall  PPrrooff..  MMaarriioo  QQuuiinnttoo  ddeell  CCEESSNNAACCOOMM  --  RRoommaa  //  UUppppii  ddii  BBoollooggnnaa;;  
  

11999999    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo,,  qquuaallee  aassssoocciiaattoo,,  aall  CCeennttrroo  SSttuuddii  EEuurrooppeeoo  ddii  CCoonncciilliiaazziioonnii  ee  RRiissoolluuzziioonnee  ddeeii  

CCoonnfflliittttii  iinnaauugguurraattoo  aa  BBoollooggnnaa  iill  2266  nnoovveemmbbrree  11999999;;  

  

22000000--  ’’0033  hhoo  rriivveessttiittoo  llaa  ccaarriiccaa  ddii  CCoonnssiigglliieerree  NNaazziioonnaallee  ee  PPrreessiiddeennttee  PPrroovviinncciiaallee  ddeellllaa  SSeeddee  AANNAAIIPP  ddii  

BBoollooggnnaa;;  

  

11999999  --  22000022  hhoo  ssvvoollttoo  llaa  rreeggoollaarree  pprraattiiccaa  ffoorreennssee,,  pprreessssoo  lloo  ssttuuddiioo  ddeellll’’AAvvvv..  AAlleessssiioo  CCiiaavvaarrrroo  iinn  BBoollooggnnaa  

  

  ----------      ddaa  ddiivveerrssii  aannnnii  ppaarrtteecciippoo  aaii  ccoonnssuueettii  CCoonnvveeggnnii  ddeell  ““CCoooorrddiinnaammeennttoo  lleeggaallii  ddeellllaa  

  CCoonnffeeddiilliizziiaa””;;            
  

22000011  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aaii  ccoorrssii  dd’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  eedd  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ssuullllaa  mmaatteerriiaa            

ggiiuurriiddiiccaa  ccoonnttaabbiillee  ee  tteeccnniiccaa  oorrggaanniizzzzaattii  iinn  RRoommaa  ddaallll’’AA..NN..AA..II..PP;;  

  

22000022  ––  ’’0033  hhoo  rriivveessttiittoo  llaa  ccaarriiccaa  ddii  MMeemmbbrroo  OOppeerraattiivvoo  ddeell  CCeennttrroo  SSttuuddii  NNaazziioonnaallee  ddeellll’’AANNAAIIPP;;  
  

0099//0022//22000022    hhoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iinn  BBoollooggnnaa  llaa  pprriimmaa  eeddiizziioonnee  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  ““AAmmmmiinniissttrraarree  

RRiissppaarrmmiiaannddoo””;;  
  

1133//0066//  22000022    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  ““  LL’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  iill  CCoonnddoommiinniioo  ––  SSiiccuurreezzzzaa,,  LLeeggggii  ee  

RRiiffoorrmmee””  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AA..NN..AA..II..PP..  iinn  RRoommaa  pprreessssoo  llaa  CCaammeerraa  ddeeii  DDeeppuuttaattii;;  
  

22000022      hhoo  pprreeddiissppoossttoo  ppeerr  ll’’AA..NN..AA..II..PP..  uunn  mmooddeelllloo  ddii  ““CCoonnttrraattttoo  ddii  MMaannuutteennzziioonnee  AAsscceennssoorrii””;;  
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1111//0077//22000022    hhoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iinn  BBoollooggnnaa  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““IIll  CCoonnttrraattttoo  ddii  MMaannuutteennzziioonnee      

AAsscceennssoorrii””;;  

  

1133//0077//  22000022    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’aannnnuuaallee  ccoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  CC..SS..AA..  ––  CCoonnssoorrzziioo  

SSeerrvviizzii  AAsscceennssoorrii  iinn  BBoollooggnnaa;;  

  

22000022  --    CCoonnssuulleennttee  lleeggaallee  ddeell  CC..TT..CC..RR..  ppeerr  llaa  mmaatteerriiaa  ccoonnddoommiinniiaallee  ––  CCeennttrroo  TTuutteellaa  CCoonnssuummaattoorrii  

RRiissppaarrmmiiaattoorrii  SSeeddee  ddii  BBoollooggnnaa;;  
  

1133//0099//22000022    hhoo  iissttiittuuiittoo  lloo  ““SSppoorrtteelllloo””  aa  ttuutteellaa  ddeeii  ccoonnddoommiinnii  ““PPiiaanneettaa  CCoonnddoommiinniioo””  

      pprreessssoo  iill  CC..TT..CC..RR..  ––  CCeennttrroo  TTuutteellaa  CCoonnssuummaattoorrii  RRiissppaarrmmiiaattoorrii;;  
  

99//1111//22000022    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  SSeemmiinnaarriioo  dd’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ““LLaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ee  mmeessssaa  aa  

nnoorrmmaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo””  oorrggaanniizzzzaattoo  iinn  RRoommaa  ddaallll’’AA..NN..AA..II..PP;;    

  
1155//1111//22000022  hhoo  pprreesseennttaattoo  iill  II°°  CCoorrssoo  ppeerr  CCoonnddoommiinnii  oorrggaanniizzzzaattoo  ccoonn  iill  CC..TT..CC..RR..  ––  CCeennttrroo  TTuutteellaa      

CCoonnssuummaattoorrii  RRiissppaarrmmiiaattoorrii  ––  PPiiaanneettaa  CCoonnddoommiinniioo;;  

  

22000033  --      CCoonnssuulleennttee  AASSCCOOMM    SSeeddee  ddii  BBoollooggnnaa    ““SSeerrvviizziioo  AAssssiisstteennzzaa  nneellllaa  GGeessttiioonnee  ddeeggllii  IImmmmoobbiillii””  

ppeerr  llaa  ppaarrttee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ccoonnddoommiinniiaallii..  

    

1188//0011––1155//0022//’’0033  hhoo  pprreessiieedduuttoo,,  qquuaallee  rreellaattoorree  ppeerr  llaa  mmaatteerriiaa  ggiiuurriiddiiccaa  ee  DDiirreettttoorree  SScciieennttiiffiiccoo,,  iill  II°°  CCoorrssoo  ppeerr    

                                                      CCoonnddoommiinnii  oorrggaanniizzzzaattoo  ddeell  CC..TT..CC..RR..  ––  CCeennttrroo  TTuutteellaa  CCoonnssuummaattoorrii  RRiissppaarrmmiiaattoorrii  ––    

                                                        PPiiaanneettaaCCoonnddoommiinniioo;;  

  
1166//0044//22000033    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnvveeggnnoo  ““DDiirriittttoo  ssoocciieettaarriioo  ee  ccoonncciilliiaazziioonnee  ssttrraaggiiuuddiizziiaallee  pprrooffeessssiioonnaallee::  

NNoorrmmee,,  eessppeerriieennzzee  ee  ccaauutteellee  ppeerr  ffoorrnniittoorrii  eedd  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddii  sseerrvviizzii  ddii  AADDRR””  iinn  BBoollooggnnaa  AAuullaa  

aabbssiiddaallee  SSaannttaa  LLuucciiaa..  

  
ddaall  22000033  PPrreessiiddeennttee  ee  ffoonnddaattoorree  ddeellllaa  SSeeddee  BBoollooggnneessee  ddeellll’’AA..LL..AA..CC..    

                                                    ––  AAssssoocciiaazziioonnee  LLiibbeerrii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  CCoonnddoommiinniiaallii  --  

                                                  cc//oo  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa  SSttrraaddaa  MMaaggggiioorree  NN°°2233  

  

1177//1111//22000033    hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnvveeggnnoo  ““CCllaauussoollee  VVeessssaattoorriiee,,  qquuaallee  ddiiffeessaa  ppeerr  ii  ccoonnssuummaattoorrii””,,  iinn  

BBoollooggnnaa  SSaallaa  TTooppaazziioo  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  IInndduussttrriiaa,,  AArrttiiggiiaannaattoo  ee  AAggrriiccoollttuurraa  ddii  

BBoollooggnnaa  

  

2211//1111//22000033  PPrreesseennttaazziioonnee  aallllaa  SSttaammppaa  ddeellll’’AA..LL..AA..CC..  sseeddee  ddii  BBoollooggnnaa  ––  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii    

  

1177//0022//22000044  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AASSCCOOMM  ––  BBOO  pprreessssoo  llaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  

ddii  BBoollooggnnaa  ssuull  CCoonnccoorrddaattoo  pprreevveennttiivvoo  22000033//22000044  ––  CCoonnddoonnii  22000022,,  LLaa  lliibbeerraalliizzzzaazziioonnee  ddeell  

mmeerrccaattoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa..  

  

ddaall  22000044    RRiissppoonnddoo  ssuull  qquuoottiiddiiaannoo  LLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA,,  ppeerr  ll’’AA..LL..AA..CC..,,  aaii  qquueessiittii  rriivvoollttii  ddaaii  lleettttoorrii  ssuu  

pprroobblleemmaattiicchhee  ddii  nnaattuurraa  ccoonnddoommiinniiaallee..  

  

2288//0022//22000044  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000044””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  CCCCIIAAAA  ddii  BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  

ssuullll’’aarrggoommeennttoo  ““LLee  ssppeessee  ccoonnddoommiinniiaallii  nneeii  ppaassssaaggggii  ddii  pprroopprriieettàà  dd’’iimmmmoobbiillii  iinn  

ccoonnddoommiinniioo””..  

  

MMaarrzzoo//MMaaggggiioo  

22000044  HHoo  ddiirreettttoo  iill  pprriimmoo  ccoorrssoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii  ee  CCoonnddoommiinniiaallii  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  SSeeddee  ddii  BBoollooggnnaa  ddeellll’’AA..LL..AA..CC..  ..  
  

  

1199//0055//22000044  HHoo  pprreessiieedduuttoo  llaa  CCoonnffeerreennzzaa  ““IIll  CCoonnddoommiinniioo  uunnaa  rreeaallttàà  iinn  mmoovviimmeennttoo  ……””  ––  pprreessssoo  PPaallaazzzzoo  

SSeeggnnii  MMaasseettttii  ––  BBoollooggnnaa  
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0099//0066//22000044    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  pprriimmoo  ccoorrssoo  dd’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeellll’’AA..LL..AA..CC..  ddii  BBoollooggnnaa  ppeerr  

ll’’aannnnoo  22000044  ssuu  pprriivvaaccyy  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  CCoonnddoommiinniiii  ee  AAmmmmiinniissttrraattoorrii..  
  

0099//0066//22000044    HHoo  tteennuuttoo  ppeerr  ll’’AA..LL..AA..CC..  ddii  BBoollooggnnaa,,  pprreessssoo  llaa  ssaallaa  bblluu  ddii  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii  sseeddee  

ddeellll’’AASSCCOOMM  --  BBOO,,  uunnaa  ddiissaammiinnaa  ssuullllee  nnoovviittàà  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ssuull  ccoonnddoommiinniioo  

lliicceennzziiaattaa  iinn  ddaattaa  2200  mmaaggggiioo  22000044  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  GGiiuussttiizziiaa  ddeell  SSeennaattoo  ddeellllaa  

RReeppuubbbblliiccaa..  

  

1155//0066//22000044  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  TTIIMMEE  AAssssoocciiaazziioonnee  pprreessssoo  iill  ssaalloonnee  

ccoonnffeerreennzzee  ddeellllaa  sseeddee  ddii  BBoollooggnnaa  ddeellllaa  BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  MMiillaannoo,,  iinntteerrllooqquueennddoo  ssuu  ddiivveerrssee  

tteemmaattiicchhee  ccoonnddoommiinniiaallii..  

  

0099//1100//22000044  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  tteennuuttoo  ppeerr  ll’’AA..LL..AA..CC..  ddii  BBoollooggnnaa  uunn  iinnccoonnttrroo  ppeerr  ccoonnddoommiinnii,,  ““PPrroobblleemmii  

CCoonnddoommiinniiaallii  ??””,,  aappeerrttoo  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  oovvee  ssoonnoo  ssttaattee  ssppiieeggaattee  llee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

ddeell  CCoonnddoommiinniioo  rraaffffrroonnttaannddoollee  ccoonn  llaa  pprrooppoossttaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa..  

  

1199//1100//22000044  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  SSttaammppaa  oorrggaanniizzzzaattaa  ddaallllee  sseeddii  bboollooggnneessii  ddii  AASSCCOOMM,,  

FF..II..MM..AA..AA..,,  AA..PP..PP..CC..  ee  AA..LL..AA..CC..  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriivviissttaa  SSOOTTTTOOCCAASSAA  ““gguuiiddaa  ppeerr  

uunnaa  ccoorrrreettttaa  ggeessttiioonnee  iimmmmoobbiilliiaarree  ––  iissttrruuzziioonnii  ppeerr  ll’’uussoo,,  AAccqquuiissttoo,,VVeennddiittaa,,  LLooccaazziioonnee,,  

CCoonnddoommiinniioo,,  LLeeggiissllaazziioonnee””,,  ddiissttrriibbuuiittaa  aassssiieemmee  aall  qquuoottiiddiiaannoo  LLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  ddeell  

ssuucccceessssiivvoo  2222  oottttoobbrree;;  rriivviissttaa  nneell  qquuaallee  ssoonnoo  ccoonntteennuuttii  ddiivveerrssii  ppeerrssoonnaallii  ccoonnttrriibbuuttii  ppeerr  llaa  

ppaarrttee  aaffffeerreennttee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo..  

  

2222//1100//22000044    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  SSeemmiinnaarriioo  NNaazziioonnaallee  LLeeggaallii  AA..PP..PP..CC..,,  tteennuuttoossii  iinn  FFiirreennzzee,,  ppeerr  qquuaannttoo  

aattttiieennee  aall  pprrooggeettttoo  ppaarrllaammeennttaarree  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo..  

  

1166--2233//1111//22000044  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  tteennuuttoo  ppeerr  ll’’AA..LL..AA..CC..  uunn  ccoorrssoo,,  pprriimmoo  nneell  ssuuoo  ggeenneerree,,  ddii  aavvvviiaammeennttoo  

aallll’’aattttiivviittàà  lliibbeerraallee  ddii  AAmmmmiinniissttrraattoorree  dd’’iimmmmoobbiillii  pprreessssoo  ll’’IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  

MMaannffrreeddii  TTaannaarrii  ddii  BBoollooggnnaa..  

1199//0022//22000055  

0055//0033//22000055  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  tteennuuttoo  ppeerr  ll’’AA..LL..AA..CC..  iill  sseeccoonnddoo  ccoorrssoo  ddii  aavvvviiaammeennttoo  aallll’’aattttiivviittàà  lliibbeerraallee  ddii  

AAmmmmiinniissttrraattoorree  dd’’iimmmmoobbiillii  pprreessssoo  ll’’IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  MMaannffrreeddii  TTaannaarrii  ddii  

BBoollooggnnaa..  

  

2266//0022//22000055    HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000055””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  CCCCIIAAAA  ddii  BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  

ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““LL’’EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ffiigguurraa  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo””..  

  

AApprriillee  22000044  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  TTVV  ““SSoottttooccaassaa””  ssuullll’’aarrggoommeennttoo  ddeellllaa  ““SSuucccceessssiioonnee  ddeellllee  

ssppeessee  nneell  ttrraassffeerriimmeennttoo  dd’’iimmmmoobbiillii  iinn  CCoonnddoommiinniioo””  

  

2211//0055//22000055    HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  tteennuuttoo  iill  CCoorrssoo  ddii  AAggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  

dd’’IImmmmoobbiillii  iinn  ccoonnddoommiinniioo  AA..LL..AA..CC..  ––  SSeeddee  ddii  BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  ssuuggllii  aarrggoommeennttii::  

““OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoonnddoommiinniioo””  ee  ““  RRiippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  SSppeessee””..  

  

ddaall  2277//0055//22000055    VViiccee  PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  ddeellll’’AA..LL..AA..CC..    

  

3311//0055//22000055  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  TTIIMMEE  AAssssoocciiaazziioonnee  iinntteerrvveenneennddoo  ssuullllee  

““RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo””..  

2288//1100//22000055    HHoo  pprreessiieedduuttoo  ll’’iinnccoonnttrroo  ddeellllee  PPrreessiiddeennzzee  AALLAACC  ––  ssuullllaa  RRiiffoorrmmaa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddeell  

CCoonnddoommiinniioo  

  

1144//0011//22000066  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  pprreessssoo  llaa  SSeeddee  ddeellll’’AALLAACC  ddii  BBaarrii  ddaall  ttiittoolloo::  ““PPeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  

ddeellllaa  ccuullttuurraa  mmaannaaggeerriiaallee  nneellllee  ggeessttiioonnii  ccoonnddoommiinniiaallii””..  

  

2288//0011//22000066    HHoo  tteennuuttoo  iill  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  ssuullllaa  qquueessttiioonnee::  ““AAnntteennnnee  

rraaddiiootteelleevviissiivvee  ee  ppaarraabboollee  iinn  CCoonnddoommiinniioo””..  
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2255//0022//22000066    HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000066””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  CCCCIIAAAA  ddii  BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  

ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii  ccoommuunnii  iill  ddeeccoorroo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo””..  

  

1133//0055//22000066  HHoo  tteennuuttoo  qquuaallee  rreellaattoorree  iill  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  AALLAACC  ––  BBoollooggnnaa  ssuu  ““AAppppaallttii  iinn  

CCoonnddoommiinniioo,,  tteeccnniicchhee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  dd’’aappppaallttoo””..      

  

2200//0055//22000066  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’iinnccoonnttrroo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  VVeennttuurrii  BBrruunnoo  SS..pp..AA..  iinn  ppuunnttoo  ssuu  ::  

  

““AAllllaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeii  ddoovveerrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeii  bbeennii  ccoommuunnii  ttrraa  AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  
ccoonnddoommiinnii,,  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aanncchhee  aa  qquueeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  cc..dd..  ““mmeessssaa  aa  nnoorrmmaa””ee  
ccoonnsseegguueennttee  aallllooccaazziioonnee  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiirriittttii  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  
iinntteerrvveennttii  nneellllee  pprroopprriieettàà  eesscclluussiivvee””  

  

2266//0055//22000066  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’iinnccoonnttrroo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  SSeessaammoo  AAssssoocciiaazziioonnee  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  

IImmmmoobbiilliiaarrii--  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa,,  ssuuggllii  ““IImmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  ee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà””..  

  

  

3300//0099//22000066  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’iinnccoonnttrroo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  VVeennttuurrii  BBrruunnoo  SS..pp..AA..  iinn  ppuunnttoo  ssuu  ::  

““LL’’IInnssttaallllaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  aasscceennssoorree  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  IInnnnoovvaazziioonnee  ––  
IInnnnoovvaazziioonnee  ggrraavvoossaa  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  sseeppaarraattaa,,  rraappppoorrttoo  ttrraa  ll’’aarrttiiccoolloo  
11112200  ee  ll’’aarrttiiccoolloo  11110022  ccooddiiccee  cciivviillee,,  aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  
rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  dd’’iinnssttaallllaazziioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee””    ..  

  

2200//1111//22000066    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’iinntteerrvviissttaa  rraaddiiooffoonniiccaa  ssuu  RRaaddiioo  SSaann  LLuucccchhiinnoo..  

  

1133//0011//22000077  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBaarrii  ““IImmmmoobbiillii  ee  CCoonnddoommiinniioo””..  

  

0033//0022//22000077  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’iinnccoonnttrroo  ssuullllaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  22000077,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  

BBoollooggnnaa..  

  

2244//0022//22000077  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000077””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  aassssoocciiaattiivvaa  aa  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii  iinn  

BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““LLaa  nnaasscciittaa  ee  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeell  CCoonnddoommiinniioo””..  

  

2255//0055//22000077  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  ““DDiiffeessaa  CCiivviiccaa  ee  RReettee  ddeeii  CCoonnfflliittttii””  iinn  MMiillaannoo  PPaallaazzzzoo  

IIssiimmbbaarrddii..  

  

1100//1111//22000077  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’iinnccoonnttrroo  ““aabbiittaabbiilliittàà  aattttoo  ffoorrmmaallee  oo  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  

qquuaalliittàà””oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  CCoolllleeggiioo  ddeeii  GGeeoommeettrrii  ddii  BBoollooggnnaa..    

  

0022//0022//22000088  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aallll’’iinnccoonnttrroo  ssuullllaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  22000088,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  

BBoollooggnnaa..  

  

2233//0022//22000088  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000088””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  aassssoocciiaattiivvaa  aa  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii  iinn  

BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““AAsscceennssoorree  iinnnnoovvaazziioonnee  oo  mmooddiiffiiccaa  

nneecceessssaarriiaa””..  

  

0088//0033//22000088  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBaarrii  ““IImmppiiaannttii  ffoottoovvoollttaaiiccii  nneeii  

CCoonnddoommiinniiii””..  

  

AApprriillee  22000088    NNoommiinnaattoo  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddii  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa..  

  

2233//0044//22000088  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’iinnccoonnttrroo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  FFIIMMAAAA  ddii  BBoollooggnnaa  ssuu::  ““II  nnuuoovvii  oobbbblliigghhii  aa  

ccaarriiccoo  ddeeii  vveennddiittoorrii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ((DD..MM..  33777722000088))  ee  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  

eenneerrggeettiiccaa  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii””..    

  

0066//0055//22000088  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  CCooffaatthheecc  ssuu  EEffffiicciieennzzaa  EEnneerrggeettiiccaa  eedd  AAmmbbiieennttaallee  

aall  PPaallaazzzzoo  ddeellllee  EEssppoossiizziioonnii  ddii  RRoommaa..  



 VII  

  

2200//0066//22000088  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  AALLAACC  ––  FFIIMMAAAA,,  ssuu::  ““IImmppiiaannttii  ee  RRiissppaarrmmiioo  

EEnneerrggeettiiccoo””,,  ppaattrroocciinnaattoo  ddaa  II..CC..EE..  SS..pp..AA..  

  

ddaa  lluugglliioo  22000088    CCoonnssiigglliieerree  ddeellllaa  llooccaallee  sseeddee  ddii  AAPPPPCC  ––  AAssssoocciiaazziioonnee  PPiiccccoollii  PPrroopprriieettaarrii  CCaassee..  

  

ddaall  22000099    ppaarrtteecciippoo  aadd  uunnaa  nnuuoovvaa  iinniizziiaattiivvaa  eeddiittoorriiaallee  ssuullllaa  GGaazzzzeettttaa  IImmmmoobbiilliiaarree  ddii  BBoollooggnnaa  

rreellaattiivvaammeennttee  aa  pprroobblleemmaattiicchhee  ddii  nnaattuurraa  ccoonnddoommiinniiaallee..  

  

2288//0022//22000099  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000099””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  aassssoocciiaattiivvaa  aa  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii  iinn  

BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““IIll  CCoonnsseennssoo  AAsssseemmbblleeaarree””..  

  

AApprriillee  //  mmaaggggiioo    22000099  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aa  ppiiùù  ttrraassmmiissssiioonnii  TTVV  ddeell  cciicclloo  ““SSoottttooccaassaa””  ssuull  aarrggoommeennttii  

ccoonnddoommiinniiaallii..  

  

2233//0055//22000099  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBaarrii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  llooccaallee  

OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ““RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  ee  pprriivvaaccyy””..  

  

GGiiuuggnnoo  22000099  HHoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  ccoorrssoo  ddii  1166  oorree,,  eexx  aarrtt..  3344  DD..LLggss..  8811//22000088,,  ppeerr  ““RReessppoonnssaabbiillee  SSeerrvviizziioo  

PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  RRiisscchhii””  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  CCEEDDAASSCCOOMM  SS..pp..AA..  ––  IISSCCOOMM  ee  CCSSAAII  ddii  

BBoollooggnnaa    

  

1111//0099//22000099  HHoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddeellll’’IICCEE  SS..pp..AA..  ––  IIssttiittuuttoo  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  EEuurrooppeeaa  ––  

ssuull  NNuuoovvoo  ddeeccrreettoo  SSccaajjoollaa  AAddeegguuaammeennttoo  AAsscceennssoorrii..  

  

SSeetttteemmbbrree//22000099  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  ddoocceennttee  ppeerr  llaa  mmaatteerriiaa  ccoonnddoommiinniiaallee  aall  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAggeennttii  IImmmmoobbiilliiaarrii  ee//oo  dd’’iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee,,  ““LLaa  qquuaalliittàà  èè  ddii  ccaassaa””,,  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  IISSCCOOMM  FFIIMMAAAA  BBoollooggnnaa,,  ee  ppaattrroocciinnaattoo  ee  ccooffiinnaannzziiaattoo  ddaall  FFoonnddoo  ssoocciiaallee  

EEuurrooppeeoo,,  MMiinniisstteerroo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeellllee  PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii  ee  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBoollooggnnaa..    

  

0099//1100//22000099    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  ““GGoovveerrnnoo  ee  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  SSoolliiddaallee  ddeell  TTeerrrriittoorriioo””  

  

1111//1111//22000099  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  rraaddiiooffoonniiccaa  ssuu  PPUUNNTTOO  RRAADDIIOO  ..  

  

1188//1111//  22001111    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  eedd  oorrggaanniizzzzaattoo  llaa  pprrooiieezziioonnee  ddeell  FFiillmm  ““RRiiuunniioonnee  ddii  CCoonnddoommiinniioo""  

  

0066//0033//22001100  HHoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  iill  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22000099””  pprroommoossssoo  ddaallll’’AA..LL..AA..CC..  SSeeddee  

ddii  BBoollooggnnaa  ––  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  tteennuuttoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  aassssoocciiaattiivvaa  aa  PPaallaazzzzoo  SSeeggnnii  MMaasseettttii  iinn  

BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  iinnoollttrree  ssuullll’’aarrggoommeennttoo::  ““IInnttrroodduuzziioonnee  aaii  PPrrooggeettttii  ee  PPrrooppoossttee  ddii  

RRiiffoorrmmaa--  ppiiùù  uunnaa  lleeggggee  pprrooffeessssiioonnaallee  cchhee  uunnaa  nnoorrmmaa  ssuull  CCoonnddoommiinniioo  ccrriittiicciittàà,,  nneecceessssiittàà    eedd  

ooppppoorrttuunniittàà””  

  

2244//0022//22001100    HHoo  tteennuuttoo  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  aallllaa  ssttaammppaa  ddii  ““AASSCCOOMM  CCAASSAA””  ––  ggrruuppppoo  iimmmmoobbiilliiaarree    

  

AApprriillee  //  lluugglliioo    22001100  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aa  ppiiùù  ttrraassmmiissssiioonnii  TTVV  ddeell  cciicclloo  ““SSoottttooccaassaa””  ssuull  aarrggoommeennttii  

ccoonnddoommiinniiaallii  eedd  iimmmmoobbiilliiaarrii..  

  

AApprriillee  //  mmaaggggiioo  22001100    llaa  bbaattttaagglliiaa  ccoonnttrroo  ii  cc..dd..  ““ggrraaffffiittaarrii””  ––  ppiiùù  uusscciittee  ssttaammppaa  ((CCaarrlliinnoo  BBOO  2211//0044//22001100;;  

ll’’IInnffoorrmmaazziioonnee  1188//0055//22001100))  

  

MMaaggggiioo  //22001100    LLaa  bbaattttaagglliiaa  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ddaaii  ppaarrcchheeggggii  sseellvvaaggggii  ssuuii  mmaarrcciiaappiieeddii  ee  

ssppaazzii  ccoonnddoommiinniiaallii  ––  ppiiùù  uusscciittee  ssttaammppaa  ((IIll  CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa  ((BBOO))  88//0055//22001100,,  

ll’’IInnffoorrmmaazziioonnee  1133//0055//22001100))  

  

0088//0077//22001100    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  FFOORRUUMM  CCAASSAA  SSIICCUURRAA  

  

1144//0011//22001111  HHaa  rreellaazziioonnaattoo  aall  SSeemmiinnaarriioo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ““AAccqquuaa  PPoottaabbiillee””  ––  AALLMMAA  MMAATTEERR      

    SSTTUUDDIIOORRUUMM  ––  UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  ––  ssuu  ::  ““AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  ggeessttiioonnee  iimmppiiaannttii  ee  

    rreessppoonnssaabbiilliittàà  ––  DD..llggss  3311//  22000011..  
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44  ––  1199  //ffeebbbbrraaiioo//22001111  HHoo  ffrreeqquueennttaattoo  ee  ssuuppeerraattoo  ll’’eessaammee  ffiinnaallee  ddeell  CCoorrssoo  ppeerr  MMEEDDIIAATTOORREE      

    PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTAA  eexx  dd..llggss..  2288//22001100  ––  DD..MM..  118800//22001100,,  5544  oorree,,  aattttuuaattoo  ddaa  SS..II..CC&&AA  ––    

    SSoocciieettàà    IIttaalliiaannaa  CCoonncciilliiaazziioonnee  MMeeddiiaazziioonnee  &&  AArrbbiittrraattoo  ss..rr..ll..  ––  PPrrooff..  CCiirroo  LLeennttii  

  

2222//0033//22001111  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnvveeggnnoo  ddii  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  ssuull  TTeerrzziiaarriioo  ppeerrssoonnee  ee  iimmpprreessee  vveerrssoo  iill  

ffuuttuurroo  pprreessssoo  PPaallaazzzzoo  SSeerrssaannttii  iinn  IImmoollaa..  

  

AApprriillee  22001111    NNoommiinnaattoo  CCoommppoonneennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeellllaa  CCaammeerraa  AArrbbiittrraallee  IImmmmoobbiilliiaarree  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii  

CCoommmmeerrcciioo  ddii  BBoollooggnnaa  

  

AApprriillee  22001111    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  ddoocceennttee  ppeerr  llaa  mmaatteerriiaa  ccoonnddoommiinniiaallee  aallllaa  nnuuoovvaa  eeddiizziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAggeennttii  IImmmmoobbiilliiaarrii  ee//oo  dd’’iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee,,  ““LLaa  qquuaalliittàà  èè  ddii  

ccaassaa””,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  IISSCCOOMM  FFIIMMAAAA  BBoollooggnnaa..  

  

1188//0055//22001111    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnvveeggnnoo  ddii  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  ssuuii  vvaannttaaggggii  ee  llee  ooppppoorrttuunniittàà  ddeellllaa  ““CCeeddoollaarree  

SSeeccccaa””,,  llaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeellllee  llooccaazziioonnii  iimmmmoobbiilliiaarrii  

  

2266//0055//22001111  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’iinnccoonnttrroo  ffoorrmmaattiivvoo  pprreessssoo  VViillllaa  OOrrssii  --    CCeenntteerrggrroossss  ssuull  CCCCNNLL  TTeerrzziiaarriioo,,  

ccrreeddiittoo  ccoommmmeerrcciiaallee,,      ddiisscciipplliinnaa  ffiissccaallee  ddeellllee  llooccaazziioonnii  iimmmmoobbiilliiaarrii  ––  ““cceeddoollaarree  

sseeccccaa””..  

  

ggiiuuggnnoo  //  lluugglliioo    22001111  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aa  ppiiùù  ttrraassmmiissssiioonnii  TTVV  ddeell  cciicclloo  ““SSoottttooccaassaa””  ssuull  aarrggoommeennttii  

ccoonnddoommiinniiaallii,,  qquuaallee  eessppeerrttoo  nneellllaa  mmaatteerriiaa..  

  

OOttttoobbrree  22001111  CCooooppttaattoo  nneellllaa  GGiiuunnttaa  ddii  PPrreessiiddeennzzaa  CCoonnffCCoommmmeerrcciioo  ddii  BBoollooggnnaa,,  PPrreessiiddeennttee  EEnnrriiccoo  

PPoossttaacccchhiinnii  

  

55--88//1100//22001111    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  cciicclloo  ddii  CCoonnvveeggnnii  pprreessssoo  iill  SSAAIIEE  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  22001111  ––  FFiieerraa  ddii  BBoollooggnnaa,,  

iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  MMeeddiiaazziioonnee,,  AAsscceennssoorrii  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  pprrooffeessssiioonnee  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo..  LL’’88  oottttoobbrree  22001111  hhoo  rreellaazziioonnaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  

ssvvoollttoossii  aall  PPaallaazzzzoo  ddeeii  CCoonnggrreessssii  ––  SSaallaa  EEuurrooppaa,,  ssuuii  pprrooggeettttii  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  nneeggllii  

EEddiiffiiccii..    

  

0033//1122//22001111  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo,,  qquuaallee  mmooddeerraattoorree  ee  rreellaattoorree,,  aall  pprriimmoo  CCoonnvveeggnnoo  AAVVIICC  ddii  BBoollooggnnaa  ––  

AAssssoocciiaazziioonnee  VVaalluuttaattoorrii  IImmmmoobbiilliiaarrii  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  pprreessssoo  iill  RRooyyaall  HHootteell  CCaarrllttoonn  iinn  

BBoollooggnnaa..  CCoonnvveeggnnoo  ccoonn  ii  PPaattrroocciinnii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa  ee  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  

BBoollooggnnaa;;  aaccccrreeddiittaattoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa,,  ddaall  CCoolllleeggiioo  ddeeii  

GGeeoommeettrrii  ee  ddeeii  ppeerriittii  aaggrraarrii  eedd  iinndduussttrriiaallii  ddii  BBoollooggnnaa  

  

2288//0011//22001122    HHoo  ppaarrtteecciippaattoo,,  qquuaallee  mmooddeerraattoorree  ee  rreellaattoorree  aall  CCoonnvveeggnnoo  AALLAACC  ““CCoonnddoommiinniioo  22001122””  pprriimmaa  

ppaarrttee,,  ssuu  ““SSiiccuurreezzzzaa  nneeii  CCoonnddoommiinnii,,  vviiddeeoossoorrvveeggllaaiinnzzaa  ee  nnoovviittàà  ffiissccaallii  iinn  CCoonnddoommiinniioo..  

PPrreessssoo  iill  SSaalloonnee  ddeeii  CCaarrrraaccccii  iinn  BBoollooggnnaa,,  ssoottttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa  ee  

ll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa..  

  

2233//0044//22001122  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  iinn  ddiirreettttaa  TTVV  ““OOttttoobbrree  RRoossssoo””,,  ssuull  ccaannaallee  111100  ddiiggiittaallee  

tteerrrreessttrree,,  ccoonnddoottttaa  ddaall  nnoottoo  ggiioorrnnaalliissttaa  FFaabbiioo  RRaaffffaaeellllii,,  ssuull  tteemmaa  ““LLaa  CCaassaa  ttrraa  aattttaacccchhii  ee  bbuuggiiee,,  

aassssiieemmee  aa  RRoobbeerrttoo  MMaaccccaaffeerrrrii,,  DDeebboorraa  LLoollllii,,  EEddooaarrddoo  FFoocchhii,,  SStteeffaannoo  SSttaannzzaannii  ee  MMaauurriizziioo  

GGaalllleettttii..    

  

AApprriillee  //  ggiiuuggnnoo    22001122  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  aadd  oottttoo  ttrraassmmiissssiioonnii  TTVV  ddeell  cciicclloo  ““SSoottttooccaassaa””  ssuull  aarrggoommeennttii  

ccoonnddoommiinniiaallii,,  qquuaallee  eessppeerrttoo  nneellllaa  mmaatteerriiaa..  

  

2222//0066//22001122  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  aall  CCoonnvveeggnnoo  ll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  llaa  CCoonncciilliiaazziioonnee,,  oorrggaanniizzzzaattoo  

ddaallllaa  sseeddee  AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  CCoonncciilliiaazziioonnee  EEuurrooppeeaa  ss..rr..ll..  ((OOrrggaanniissmmoo  

aaccccrreeddiittaattoo  pprreessssoo  iill  MMiinniisstteerroo  ddii  GGrraazziiaa  ee  GGiiuussttiizziiaa  aall  NN°°  444477  OOrrggaanniissmmii  ddii  MMeeddiiaazziioonnee)),,  

ttrraattttaannddoo  ll’’aarrggoommeennttoo::  ““llaa  mmeeddiiaazziioonnee  nneellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  ccoonnddoommiinniiaallii,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  aallllee  sseessssiioonnii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ee  ddeelleegghhee  aasssseemmbblleeaarrii””..  IIll  

CCoonnvveeggnnoo  hhaa  rriicceevvuuttoo  ll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa..  
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2288//0066//22001122  HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  mmooddeerraattoorree  aall  CCoonnvveeggnnoo  CCoonnddoommiinnoo  ee  TTeerrrreemmoottii,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  

sseeddee  AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  SSIIDDEELL  ss..rr..ll..  ee  llaa  CCDDAA  BBrrookkeerr  iinnssuurraannccee  

ss..rr..ll....  IIll  CCoonnvveeggnnoo  hhaa  rriicceevvuuttoo  ll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  

BBoollooggnnaa..  

  

LLuugglliioo  22001122    BBiiooggrraaffiiaa  rreecceennssiittaa  nneell  vvoolluummee  ““CCAAPPIITTAANNII  CCOORRAAGGGGIIOOSSII  33  II  nnuuoovvii  ggrraannddii  ddeellll’’EEmmiilliiaa  

RRoommaaggnnaa””  ddeell  nnoottoo  ggiioorrnnaalliissttaa  FFaabbiioo  RRaaffffaaeellllii,,  eeddiittoo  ddaa  EEddiittrriiccee  MMooddeerrnnaa  

  

22  oottttoobbrree  22001122  MMiillaannoo  CCoonnvveeggnnoo  IIPPSSOOAA  ––  IImmmmoobbiillii  ee  PPrroopprriieettàà..  TTuuttttee  llee  nnoovviittàà..  PPaattrroocciinnaattoo  ddaallll’’OOrrddiinnee  

ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  MMiillaannoo,,  AASSSSOOCCOONNDD  EE  CCOO..NNAA..FFII  

  

2200  oottttoobbrree  22001122  MMiillaannoo  CCoonnvveeggnnoo  ““SSttaattii  GGeenneerraallii  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoonnddoommiinniiaallee””  --  ““TTaavvoollaa  rroottoonnddaa  

ssuullllaa    pprrooffeessssiioonnee  ee  ssuuee  eevvoolluuzziioonnii””  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  rreellaattoorree  ssuull  tteemmaa  ““LLaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  

CCoonnddoommiinniioo””  

  

2233  nnoovveemmbbrree  22001122  CCoorrssoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  CCoommuunniiccaazziioonnee  ee  ccoommpprreennssiioonnee  nneeii  rraappppoorrttii  ttrraa  

AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  ccoonnddoommiinnii  tteennuuttoo  ddaall  DDootttt..  AAnnddrreeaa  CCaasstteelllloo  ((ppssiiccoollooggoo  ddeell  llaavvoorroo))..  

  

2211  ddiicceemmbbrree  22001122  EE’’  ssttaattoo  iinnssiiggnniittoo  ddeellllaa  ““SStteellllaa  dd’’AArrggeennttoo””  AALLAACC  ppeerr  mmeerriittii  pprrooffeessssiioonnaallii  eedd  aannzziiaanniittàà    

  

1199  ggeennnnaaiioo  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  CCoonnddoommiinniioo  22001133,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  

aaccccrreeddiittaattoo  ccoommee  eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa,,  

ttrraattttaannddoo  llaa  tteemmaattiiccaa  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonnddoommiinniiaallee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  

ffiigguurraa  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  

2299  ggeennnnaaiioo  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  LLaa  MMeeddiiaazziioonnee  CCiivviillee  ee  CCoommmmeerrcciiaallee  ddooppoo  llaa  sseenntt..  227722//22001122  

ddeellllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee,,  pprroommoossssoo  ddaall  CCoolllleeggiioo  ddeeii  GGeeoommeettrrii  ddii  BBoollooggnnaa  ––  GGEEOO--  CC..AA..MM..    

  

2233  ffeebbbbrraaiioo,,  22  mmaarrzzoo  ee  99  mmaarrzzoo  22001133  hhoo  tteennuuttoo  qquuaallee  ddoocceennttee  iill  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  

AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  pprroommoossssoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  oorrggaanniizzzzaattoo  

ddaallll’’IISSCCOOMM  ddii  BBoollooggnnaa,,  ddii  oorree  1122,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  PPrrooffeessssiioonniissttaa..  

  

1133  mmaarrzzoo  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  LLaa  RRiiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  NNeeggllii  EEddiiffiiccii::  PPrriimmee  AAnnaalliissii,,  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  uunniittaammeennttee  aallllee  CCaammeerree  CCiivviillii  ddii  BBoollooggnnaa  ““AAllbbeerrttoo  

TTaabbaanneellllii””    eedd  aaccccrreeddiittaattoo  ccoommee  eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  

ddii  BBoollooggnnaa,,  ttrraattttaannddoo  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  llaa  tteemmaattiiccaa  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonnddoommiinniiaallee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ffiigguurraa  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo,,  rreeqquuiissiittii,,  ccoommppiittii  

ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ––  nnoommiinnaa..  IIll  CCoonnvveeggnnoo  hhaa  vviissttoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’iilllluussttrree  

aauuttoorree  PPrrooff..  AAvvvv..  MMaauurriizziioo  ddee  TTiillllaa..    

  

0066  aapprriillee  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  ssuullllaa  CCoonnttaabbiilliittàà  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ppoosstt  rriiffoorrmmaa,,  tteennuuttoo  ddaallllaa  

CCoommmmeerrcciiaalliissttaa  RRaagg..  SSeerreennaa  MMaaiinnaarrddii  iinntteerrvveenneennddoo  qquuaallee  rreellaattoorree..    

  

MMaaggggiioo  22001133    CCoonnffeerrmmaattoo  aallllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddii  AALLAACC  BBoollooggnnaa,,  MMeemmbbrroo  ddeell  CCeennttrroo  SSttuuddii  ee  ddeellllaa  

CCoommmmiissssiioonnee  DDiisscciipplliinnaarree  ddii  AALLAACC  BBoollooggnnaa..  

  

0099  mmaaggggiioo  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  LLaa  RRiiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  NNeeggllii  EEddiiffiiccii::  RRaappppoorrttii  ttrraa  

pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  ee  CCoonnddoommiinniioo,,  aassppeettttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’eeddiiffiiccoo  ccoonnddoommiinniiaallee  aallllaa  

lluuccee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  uunniittaammeennttee  aallll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  

IInnggeeggnneerrii  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  aaccccrreeddiittaattoo  ccoommee  eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  

AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa,,  ttrraattttaannddoo  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  llaa  tteemmaattiiccaa  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaattiivvaa  

ccoonnddoommiinniiaallee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  pprroopprriieettàà  pprriivvaattaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  

CCoonnddoommiinniioo  nneeggllii  eeddiiffiiccii,,  AAddeemmppiimmeennttii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree..    

  

1100  mmaaggggiioo  22001133  GGiiuuddiiccee  AArrbbiittrraallee  ddeell  TTAAGGEE  ––  TTrriibbuunnaallee  AArrbbiittrraallee  GGiiuuddiizziiaarriioo  EEuurrooppeeoo  ––  AAssssoocciiaazziioonnee  

GGiiuurriiddiiccaa  CCuullttuurraallee  sseennzzaa  ffiinnee  ddii  lluuccrroo  ((aattttoo  rreeggiissttrraattoo  aall  nn°°  33551155  sseerriiee  IIIIII  iill  1166  ggiiuuggnnoo  22001111,,  

PPrreessaa  dd’’aattttoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa  SSMMNN  00000022334455  UU  ddeell  1122  mmaarrzzoo  22001122))  iissccrriittttoo  aall  NN°°  

220077..    



 X  

  

LLuugglliioo  22001133  CCooooppttaattoo  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  nneellllaa  GGiiuunnttaa  ddii  PPrreessiiddeennzzaa  ddeellllaa  CCoonnffCCoommmmeecciioo  ddii  BBoollooggnnaa  

ssoottttoo  llaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddii  EEnnrriiccoo  PPoossttaacccchhiinnii,,  rriinnoommiinnaattoo  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddii  

CCoonnffCCoommeerrcciioo  BBoollooggnnaa..  

  

SSeetttteemmbbrree  22001133  hhoo  tteennuuttoo  qquuaallee  ddoocceennttee  iill  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  

CCoonnddoommiinniioo  pprroommoossssoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’IISSCCOOMM  ddii  BBoollooggnnaa,,  ddii  

oorree  1122,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

PPrrooffeessssiioonniissttaa..  

  

2277--2288  sseetttteemmbbrree  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  MMeeddiiaattoorrii  PPrrooffeessssiioonniissttii  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  

AADDRR  SSeemmpplliiffiiccaa  ss..rr..ll..  ddii  1188  oorree..  

  

1177  oottttoobbrree  22001133  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  qquuaallee  ddoocceennttee  aall  sseemmiinnaarriioo  tteeccnniiccoo  ggiiuurriiddiiccoo  ssuullllee  ddeelliibbeerree  aasssseemmbblleeaarrii  ee  

mmeeddiiaazziioonnee,,  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  AALLAACC,,  SSNNAA,,  CCAAMMEERRAA  CCIIVVIILLEE  ““AAllbbeerrttoo  TTaabbaanneellllii””  

CCoonnffccoommmmeerrcciioo  BBoollooggnnaa,,  rreellaazziioonnaannddoo  ssuull  tteemmaa  ““rreeddaazziioonnee  vveerrbbaallee  ee  qquuoorruumm  aasssseemmbblleeaarrii””..    

  

2288  ggeennnnaaiioo  22001144  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  eedd  oorrggaanniizzzzaattoo  iill  sseemmiinnaarriioo  tteeccnniiccoo  ggiiuurriiddiiccoo  ssuullllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ee  

ssoovvrraaiinnddeebbiittaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  AALLAACC  ee  pprroommoossssaa  ddaa  AANNAAII  ––  AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  

AAvvvvooccaattii  IIttaalliiaannii  ee  CCAAMMEERRAA  CCIIVVIILLEE  ““AAllbbeerrttoo  TTaabbaanneellllii””  ..  CCoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  dd’’oonnoorree  

ddeellll’’AAvvvv..  MMaauurriizziioo  DDee  TTiillllaa..    

  

FFeebbbbrraaiioo  ––  MMaarrzzoo  22001144  hhoo  tteennuuttoo  ppiiùù  lleezziioonnii  qquuaallee  rreellaattoorree  ssuu  tteemmaattiicchhee  iinneerreennttii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonnddoommiinniiaallee  

aall  CCoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’AALLAACC  SSeeddee  ddii  

RRaavveennnnaa..  

  

0011  MMaarrzzoo  22001144    hhoo  rreellaazziioonnaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  CCoonnddoommiinniioo  22001144  pprroommoossssoo  ddaa  AALLAACC  ––  CCOONNFFCCOOMMMMEERRCCIIOO  

BBoollooggnnaa  ssuullllaa  tteemmaattiiccaa  ddeellllaa  DDeelliibbeerraa  ddeeii  LLaavvoorrii  SSttrraaoorrddiinnaarrii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ee  nnoovviittàà  

iinnttrrooddoottttee  ddaall  DDeeccrreettoo  DDeessttiinnaazziioonnee  IIttaalliiaa..  IIll  CCoonnvveeggnnoo  èè  ssttaattoo  aaccccrreeddiittaattoo  ccoommee  eevveennttoo  

ffoorrmmaattiivvoo  ddaallll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  hhaa  ootttteennuuttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  

ddeeggllii  IInnggeeggnneerrii  ddii  BBoollooggnnaa  ..    

  

1199  GGiiuuggnnoo  22001144  hhoo  rreellaazziioonnaattoo  aall  CCoonnvveeggnnoo  CCoonnddoommiinniioo  22001144  pprroommoossssoo  ddaa  AALLAACC  ––  CCOONNFFCCOOMMMMEERRCCIIOO  

BBoollooggnnaa  ssuullllaa  tteemmaattiiccaa  AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoonnddoommiinniioo::  qquuoorruumm  ccoossttiittuuttiivvii,,  ppaarrtteecciippaannttii  ee  ddiirriittttoo  

dd’’iinntteerrvveennttoo..  IIll  CCoonnvveeggnnoo  èè  ssttaattoo  aaccccrreeddiittaattoo  ccoommee  eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaallll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  

AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  hhaa  ootttteennuuttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  IInnggeeggnneerrii  ddii  BBoollooggnnaa  ..    

  

2200  ––  2277  SSeetttteemmbbrree  22001144  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  88  oorree  //  88  oorree  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––  IISSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,    

  ssuullllee    tteemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

((lleeggiittttiimmaazziioonnee  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ––  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee))  eedd  aallllee  iinnnnoovvaazziioonnii  ((ppoosstt  rriiffoorrmmaa  

ddeell  CCoonnddoommiinniioo,,  iimmppiiaannttii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  eedd  aasscceennssoorree));;  eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddaallll’’OOrrddiinnee  

ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  hhaa  ootttteennuuttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  IInnggeeggnneerrii  ddii  

BBoollooggnnaa  ..    

  

2277  oottttoobbrree  22001144  NNoommiinnaattoo,,  ssuu  iinnddiiccaazziioonnee  ddii  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  AASSCCOOMM  BBoollooggnnaa,,  nneell  CCddAA  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  

EElliiddee  MMaallaavvaassii  ddii  BBoollooggnnaa    

  

77  ––  88  nnoovveemmbbrree  22001144  SSTTAATTII  GGEENNEERRAALLII  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  ––  FFiieerraa  ddii  RRiimmiinnii  ––  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  aall  

ccoonnvveeggnnoo  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  rraappppoorrttii  aassssoocciiaattiivvii..  

  

ddaall  22001155  iissccrriittttoo  aall  TTAAGGII  ––  TTrriibbuunnaallee  AArrbbiittrraallee  GGiiuuddiizziiaarriioo  IIttaalliiaannoo..  

  

OOttttoobbrree  22001144  ––  GGeennnnaaiioo  22001155  hhoo  tteennuuttoo  qquuaallee  ddoocceennttee  ––  ddiirreettttoorree  oorrggaanniizzzzaattoorree  ee  ccoo--rreessppoonnssaabbiillee  sscciieennttiiffiiccoo  

--    iill  ccoorrssoo  bbaassee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  pprroommoossssoo  ddaallll’’AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  eedd  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’IISSCCOOMM  ddii  BBoollooggnnaa,,  ppeerr  oorree  3300  //  ssuu  8833,,  eexx  ddmm  114400//22001144    

  

2288  ffeebbbbrraaiioo  22001155,,  DDiirreettttoorree  ee  ccoo--  rreessppoonnssaabbiillee  sscciieennttiiffiiccoo  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  ““CCoonnddoommiinniioo  22001155””  ssuullllee  TTaabbeellllee  

mmiilllleessiimmaallii  ee  RReeggoollaammeennttoo  ddii  CCoonnddoommiinniioo  ppoosstt  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo,,  CCrriitteerrii  ddii  



 XI  

CCoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  CCaalloorree  eexx  dd..llggss..  110022//22001144  ,,  ppiiggnnoorraammeennttoo  ddeell  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  

ccoonnddoommiinniiaallee..  HHoo  rreellaazziioonnaattoo  ssuullllee  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii  ppoosstt  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo..    

  

2266  mmaarrzzoo  22001155  MMooddeerraattoorree  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarree  ddii  ssttuuddii  ggiiuurriiddiiccii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  AASSCCOOMM  

CCAASSAA  ee  CCAAMMEERRAA  CCIIVVIILLEE  DDII  BBOOLLOOGGNNAA,,  ssuu  RREENNTT  TTUU  BBUUYY,,  LLOOCCAAZZIIOONNII  EE  

CCOONNDDOOMMIINNIIOO,,  rreellaazziioonnaannddoo  ssuu  ““iill  CCoonndduuttttoorree  nneellll’’aammbbiittoo  ccoonnddoommiinniiaallee,,  cceennnnii  ddiirriittttii  eedd  

oobbbblliigghhii””  ––  44  oorree  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee..    

  

  

  
  

  

PPuubbbblliiccaazziioonnii,,  AArrttiiccoollii  ee  TTrraattttaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee  ::  

  
  DDiissppeennssaa  aadd  uussoo  ddeeii  CCoorrssiissttii  AALLAACC  ––  ssuu  llaa  nnoommiinnaa  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee,,  ccoommppeennssoo,,  lleeggiittttiimmaazziioonnee  aattttiivvaa  ee  ppaassssiivvaa,,  pprrooffiillii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  

ppoosstt  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo..  SSeetttteemmbbrree  22001144  

  DDiissppeennssaa  aadd  uussoo  ddeeii  ccoorrssiissttii  AALLAACC  ––  ssuu  IInnnnoovvaazziioonnii,,  iinnnnoovvaazziioonnii  ssppeecciiaallii  eexx  aarrtt..  11112200  ––

NN°°  22    cc..cc..,,  BBaarrrriieerree  AArrcchhiitteettttoonniicchhee,,  IInnssttaallllaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  aasscceennssoorree,,  ddiirriittttii  ee  

lliimmiittii,,  ddiissttaaccccoo  ddaallll’’iimmppiiaannttoo  cceennttrraalliizzzzaattoo  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  nnoorrmmaa  cciivviilliissttiiccaa  ee  

rreeggiioonnaallee..  SSeetttteemmbbrree  22001144        

  DDiissppeennssaa  aadd  uussoo  ddeeii  ccoorrssiittii  AALLAACC  ––  ppeerr  ii  ccoorrssii  bbaassee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  

CCoonnddoommiinniioo  ddaallllaa  II°°  aallllaa  IIXX°°  eeddiizziioonnee  aaggggiioorrnnaattaa  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  

CCoonnddoommiinniioo  

  FFoorrmmuullaarriioo  ppeerr  ll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  aallllaa  II°°  aallllaa  VVII°°  eeddiizziioonnee  aadd  uussoo  ddeeggllii  

AAssssoocciiaattii  AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa  

  FFoorrmmuullaarriioo  ppeerr  ll’’AAppppaallttoo  aadd  uussoo  ddeeggllii  AAssssoocciiaattii  AALLAACC  ddii  BBoollooggnnaa    

  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  ““iill  CCoonndduuttttoorree  nneellll’’aammbbiittoo  ccoonnddoommiinniiaallee””  aall  CCoonnvveeggnnoo  

iinntteerrddiisscciipplliinnaarree  ddii  ssttuuddii  ggiiuurriiddiiccii  ddeell  2266  mmaarrzzoo  22001155..  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ii  ttaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii  ppoosstt  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo,,  nnaattuurraa,,  

aapppprroovvaazziioonnee,,  mmooddiiffiiccaa  ee  rreettttiiffiiccaa..  FFeebbbbrraaiioo  22001155  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoonnddoommiinniioo::  qquuoorruumm  ccoossttiittuuttiivvii,,  ppaarrtteecciippaannttii  ee  

ddiirriittttoo  dd’’iinntteerrvveennttoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  rriigguuaarrddoo  aallllaa  ppoossiizziioonnee  ddeell  CCoonndduuttttoorree  nneellllee  

AAsssseemmbblleeee  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  CCoonnddiizziioonnaattoorrii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  mmaaggggiioo  22001144    

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  ddeelliibbeerraa  ddeeii  llaavvoorrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ––  11  mmaarrzzoo  22001144  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  VVeerrbbaallii  AAsssseemmbblleeaarrii  ee  QQuuoorruumm  ddooppoo  llaa  rriiffoorrmmaa  --  1177  oottttoobbrree  

22001133  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  pprriimmee  aannaalliissii  --  1133  mmaarrzzoo  22001133  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  aassssoocciiaazziioonniissmmoo,,  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  CCoonnddoommiinniioo  ee  ssiiccuurreezzzzaa  --  2288  

ggeennnnaaiioo  22001122  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  ddeeccoorroo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  --  33  ddiicceemmbbrree  22001111  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  ssuubbeennttrroo  nneellllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ccoonnddoommiinnoo--  55  aapprriillee  22001111  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  RRiissppaarrmmiioo  EEnneerrggeettiiccoo  eedd  iimmppiiaannttii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  --  1133  ggiiuuggnnoo  

22000099  

  IIll  CCoonnsseennssoo  AAsssseemmbblleeaarree  --  2288  ffeebbbbrraaiioo  22000099  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  ssppeessee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeii  llaassttrriiccii  ssoollaarrii  ––  2255  mmaaggggiioo  22000077  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  nnaasscciittaa  ee  vvaarriiaazziioonnee  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ––  2244  ffeebbbbrraaiioo  22000077  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  AAsscceennssoorree  --  3300  sseetttteemmbbrree  22000066  

  TTrraattttaazziioonnee  iinn  ppuunnttoo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeii  bbeennii  ccoommuunnii  ––  2200  mmaaggggiioo  22000066  
  

  CCoonnddoommiinniioo  ee  ssaalluubbrriittàà  ddeellll’’AAccqquuaa  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1100  nnoovveemmbbrree  22001111  

  LLaa  RRiippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo--  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1122  mmaaggggiioo  22001111  



 XII  

  NNuuddoo  PPrroopprriieettaarriioo  eedd  UUssuuffrruuttttuuaarriioo  ddii  uunn  aappppaarrttaammeennttoo  iinn  CCoonnddoommiinniioo  cchhii  ssoonnoo  ee  ccoommee  ddeevvoonnoo  

ppaaggaarree  llee  ssppeessee  ccoonnddoommiinniiaallii  --  LLaa    RReeppuubbbblliiccaa  22  ggiiuuggnnoo  22001111  

  LLaa  vveennddiittaa  ddii  uunn  iimmmmoobbiillee  iinn  ccoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  77  aapprriillee  22001111  

  LL’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  iinnffeeddeellee  nnoonn  vvaa  ppaaggaattoo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ffeebbbbrraaiioo  22001111  

  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ccoonnddoommiinniiaallee  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2277  ggeennnnaaiioo  22001111  

  MMaannuutteennzziioonnee  ddii  TTeettttii  ee  LLaassttrriiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0099  ddiicceemmbbrree  22001100  

  CChhiiaarreezzzzaa  eeqquuiivvaallee  aa  ttuutteellaa  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2299  nnoovveemmbbrree  22001100  

  AAmmmmiinniissttrraattoorree  ee  CCaauussee  ccoonnddoommiinniiaallii  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0044  nnoovveemmbbrree  22001100  

  LLee  ttaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1166  sseetttteemmbbrree  22001100  

  II  bbiillaannccii  ccoonnddoommiinniiaallii,,  ccrriitteerrii  ddii  rreeddaazziioonnee  ––  IImmmmoobbiillii  ee  PPrroopprriieettàà  lluugglliioo  22000088    

  LLoo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2222  lluugglliioo  22001100  

  LLaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddii  tteettttii  ee  llaassttrriiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  88  lluugglliioo  22001100  

  LLaa  llooccaazziioonnee  ddeeii  bbeennii  ccoommuunnii  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1100  ggiiuuggnnoo  22001100  

  IIll  ddoovveerree  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  nneeggllii  ssttaabbiillii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  66  mmaaggggiioo  22001100  

  LLaa  CCoonnttaabbiilliittàà  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2222  aapprriillee  22001100  

  LLaa  bbeelllleezzzzaa  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0088  aapprriillee  22001100    

  LLaa  ddiissssoocciiaazziioonnee  ddaallllee  LLiittii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2255  ffeebbbbrraaiioo  22001100  

  II  bbaallccoonnii  nneeggllii  eeddiiffiiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1111  ffeebbbbrraaiioo  22001100  

  LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1144  ggeennnnaaiioo  22001100  

  IIll  CCoonnddoommiinniioo  ee  ll’’uuoommoo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  3300  nnoovveemmbbrree  22000099  

  IIll  ssuubbeennttrroo  nneellllaa  PPoossiizziioonnee  ddii  ccoonnddoommiinnoo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  22  lluugglliioo  22000099  

  IImmppiiaannttii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ee  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1188  ggiiuuggnnoo  22000099  

  LLaa  ssoorrttee  ddeellllee  ssppeessee  ccoonnddoommiinniiaallii  nneeii  ppaassssaaggggii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  iinn  CCooddoommiinniioo  ––  LLaa  

RReeppuubbbblliiccaa  2266  mmaarrzzoo  22000099  

  LLaa  DDeelleeggaa  iinn  AAsssseemmbblleeaa  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1122  mmaarrzzoo  22000099  

  IIll  CCoonnsseennssoo  AAsssseemmbblleeaarree  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2266  ffeebbbbrraaiioo  22000099    

  IIll  ddeeccoorroo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0011  mmaaggggiioo  22000088  

  LL’’uussuuffrruuttttuuaarriioo  ddii  uunn  aappppaarrttaammeennttoo  iinn  ccoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa    2277  nnoovveemmbbrree  22000088  

  RRiissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  ee  mmaaggggiioorraannzzee  aasssseemmbblleeaarrii  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  2266  ggiiuuggnnoo  22000088  

  IIll  ddeeccoorroo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0011  mmaaggggiioo  22000088  

  IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1155  mmaaggggiioo  22000088  

  LL’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  tteettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ssiinnggoolloo  ccoonnddoommiinnoo  tteerrrraazzzzii  iinn  ffaallddaa  ee  ppaannnneellllii  ffoottoovvoollttaaiiccii  ––  LLaa  

RReeppuubbbblliiccaa  2200  mmaarrzzoo  22000088    

  DDiissttaaccccoo  aallll’’iimmppiiaannttoo  cceennttrraalliizzzzaattoo  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  1111  sseetttteemmbbrree  22000088  

  QQuuaannddoo  ee  ccoommee  nnaassccee  iill  CCoonnddoommiinniioo  ––  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  0055  lluugglliioo  22000077  

  LLaa  CCoonnvvooccaazziioonnee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoonnddoommiinniioo  --  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  22000077  

  

  
  

  

  

AAttttiivviittàà  ddii  FFoorrmmaazziioonnee::  DDoocceennzzee  eedd  iinnccaarriicchhii  ddii  OOrrggaanniizzzzaattoorree  ee  RReessppoonnssaabbiillee  

sscciieennttiiffiiccoo  aa  CCoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  

CCoonnddoommiinniioo  PPrrooffeessssiioonniissttii..  
  

  

OOttttoobbrree  22001144  

––  ggeennnnaaiioo    22001155      OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  3300  oorree    //  8833  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––      

    IISSCCOOMM    BBoollooggnnaa,,  eexx  DDMM..  114400//22001144  ssuullllee      

    tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,      

    AAsssseemmbblleeaa,,    rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee        

    mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo..  

  



 XIII  

SSeetttteemmbbrree  22001144    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  88  oorree  //  88  oorree  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––  IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,    ssuullllee    tteemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aallllaa  ffuunnzziioonnee      

    ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo    ((lleeggiittttiimmaazziioonnee  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ––  

    vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee))  eedd  aallllee  iinnnnoovvaazziioonnii  ((ppoosstt  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo,,  

    iimmppiiaannttii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  eedd  aasscceennssoorree))..  

  

AApprriillee  22001144        OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  77  oorree  //  77oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  lleeggggee  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ..  

  

MMaarrzzoo  22001144        DDoocceennzzaa  ––  99  oorree  //  7788  ––  CCoorrssoo  BBaassee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

    AALLAACC  ––  CCAATT  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  ddii  RRaavveennnnaa  ,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee    

    ddeellllaa  lleeggggee  ddii    rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii      

    CCoonnddoommiinniioo,,    nnaattuurraa  ggiiuurriiddiiccaa,,  CCoommuunniioonnee  ee  PPrroopprriieettàà  PPrriivvaattaa,,    

    ssoottttootteettttoo  ddiirriittttoo  ddii  ssoopprraaeelleevvaazziioonnee,,    iinnnnoovvaazziioonnii,,AAmmmmiinniissttrraattoorree    

    iinnccaarriiccoo,,  ddoovveerrii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà..          

  

GGeennnnaaiioo  ––  FFeebbbbrraaiioo  22001144    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  77  oorree    //  77  oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  lleeggggee  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ..  

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22001133    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  3333  oorree    //  7799  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

SSeetttteemmbbrree  ––  OOttttoobbrree  22001133    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1122  oorree  //  1122oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  lleeggggee  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ..  

  

MMaaggggiioo  22001133        OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1122  oorree  //  1122oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  lleeggggee  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ..  

  

FFeebbbbrraaiioo  22001133      OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1122  oorree  //  1122oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  lleeggggee  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  ..  

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22001122    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  3300  oorree    //  7799  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22001111    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  3300  oorree    //  7799  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

AApprriillee  ––ggiiuuggnnoo  22001111      OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1155  oorree  //  1155oorree  --  CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  LLeeggiittttiimmaazziioonnee  aadd  aaggiirree  ee  mmeeddiiaazziioonnee,,    

    TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  RReeggoollaammeennttoo  AAppppaallttoo  ee  rreeccuuppeerroo  ccrreeddiittii  

  



 XIV  

AApprriillee  22001111        DDoocceennzzaa  ––  22  oorree    CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAggeennttii  

    IImmmmoobbiilliiaarrii  FFIIMMAAAA  --  IISSCCOOMM::  LLaa  QQuuaalliittàà  èè  ddii  ccaassaa,,  IIll  RRuuoolloo    

    ddeellll’’AAggeennttee  IImmmmoobbiilliiaarree,,  aapppprroovvaattoo  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBOO        

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22001100    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  2299  oorree    //  7755  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22000099    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  2277  oorree    //  6699  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

AApprriillee  22000099        DDoocceennzzaa  ––  33  oorree    CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAggeennttii  

    IImmmmoobbiilliiaarrii  FFIIMMAAAA  --  IISSCCOOMM::  LLaa  QQuuaalliittàà  èè  ddii  ccaassaa,,  IIll  RRuuoolloo    

    ddeellll’’AAggeennttee  IImmmmoobbiilliiaarree,,  aapppprroovvaattoo  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBOO      

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22000088    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1199  oorree    //  5566  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

OOttttoobbrree  ––  DDiicceemmbbrree    22000077    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1144  oorree    //  3366  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM

    BBoollooggnnaa,,  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  CCoonnddoommiinniioo  //  CCoommuunniioonnee,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree,,  

    AAsssseemmbblleeaa,,  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee,,  TTaabbeellllee  mmiilllleessiimmaallii--  RReeggoollaammeennttoo  

  

OOttttoobbrree    ––  DDiicceemmbbrree    22000066    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1166  oorree  //  4400  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  

GGeennnnaaiioo  ––  MMaarrzzoo    22000066    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1100  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  

  

GGeennnnaaiioo  ––  MMaarrzzoo    22000066    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1100  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  

OOttttoobbrree    ––  DDiicceemmbbrree    22000066    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1100  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  

MMaarrzzoo    ––  MMaaggggiioo    22000055    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1100  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo..  

  



 XV  

OOttttoobbrree    ––  DDiicceemmbbrree  22000044    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1100  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee    

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

  

MMaarrzzoo    ––  MMaaggggiioo    22000055    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  ––  1122  oorree  //  3311  oorree  ––  CCoorrssoo  BBaassee      

    pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  CCoonnddoommiinniioo  AALLAACC  ––    IISSCCOOMM  

    BBoollooggnnaa,,  AAsssseemmbblleeaa,,  SSppeessee  iinn  CCoonnddoommiinniioo,,  TTaabbeellllee  MMiilllleessiimmaallii  ee  

    RReeggoollaammeennttoo,,AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii  CCoonnddoommiinniioo  

  
1188  ggeennnnaaiioo  ––1155//ffeebbbbrraaiioo  //22000033    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddoocceennzzaa  II°°  CCoorrssoo  ppeerr    CCoonnddoommiinnii  oorrggaanniizzzzaattoo  ddeell  

  CC..TT..CC..RR..  ––  CCeennttrroo  TTuutteellaa  CCoonnssuummaattoorrii  RRiissppaarrmmiiaattoorrii  ––  PPiiaanneettaaCCoonnddoommiinniioo;;  

  

      
  

 

  
SSii  aauuttoorriizzzzaa  llaa  ddeetteennzziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  ccuurrrriiccuulluumm,,  

aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  ssuullllaa  pprriivvaaccyy  

  


