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 ssiinngguullaarriiddaadd  ddee  llaa  ffaauunnaa  qquuee  aallbbeerrggaa,,  yyaa  mmeerreecceerrííaa  rreecciibbiirr  aallgguunnaa  
ffiigguurraa  ddee  pprrootteecccciióónn  lleeggaall  qquuee  aasseegguurraarraa  ssuu  ffuuttuurroo..  EEll  tteerrrreennoo  
aaddyyaacceennttee  aa  eessttee  ppeeqquueeññoo  eemmbbaallssee,,  eell  nnuueevvoo  PPGGOOUU  pprreetteennddee  
ddeeccllaarraarrlloo  ttaammbbiiéénn  ccoommoo  uurrbbaanniizzaabbllee  yy  ddeessttiinnaarrlloo  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  
ddee  uunn  ccaammppoo  ddee  ggoollff,,  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ttuurriissttiiccooss..  

PPoorr  uullttiimmoo,,  eenn  eell  ccaammppoo  eexxtteerriioorr  eenn  uunnaa  ppaarrcceellaa  ssiittuuaaddaa  aall  
ffiinnaall  ddeell  AArrrrooyyoo  ddee  AArrrrooyyoo  ddee  CCaallaammooccaarrrroo,,  tteenniieennddoo  ccoommoo  llíímmiittee  eell  
aarrrrooyyoo,,  llaa  ccoossttaa  nnoorrttee  ((ppllaayyaass  ddee  CCaallaammooccaarrrroo  yy  ddee  PPuunnttaa  BBllaannccaa))  yy  
llaa  LLoommaa  ddeell  TTiioo  DDííaazz,,  ssee  ccaammbbiiaa  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  eessttooss  tteerrrreennooss  
aabbrriieennddoo  llaa  ppuueerrttaa  aa  llaa  ppoossiibbllee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  ccoommpplleejjoo  ttuurriissttiiccoo  oo  
hhootteelleerroo,,  aauunnqquuee  nnoo  ssee  ccoonnooccee  ccllaarraammeennttee  eell  uussoo  ffuuttuurroo  ddee  eessttaa  
ppaarrcceellaa..  EEssttaa  zzoonnaa  eessttaa  iinncclluuiiddaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  ZZEEPPAA  CCaallaammooccaarrrroo--
BBeennzzúú..  

IInntteerreesseess  uurrbbaanniissttiiccooss  vvss  pprrootteecccciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  
ccuullttuurraall  

  
EEll  nnuueevvoo  PPllaann  GGeenneerraall  ddee  OOrrddeennaacciióónn  UUrrbbaannaa  ((PPGGOOUU))  hhaa  

ddeessttaappaaddoo  llaa  CCaajjaa  ddee  PPaannddoorraa..  EEll  pprroobblleemmaa  qquuee  ttooddooss  ccoonnoocciiaammooss  yy  
qquuee  nnooss  tteemmiiaammooss  qquuee  ttaarrddee  oo  tteemmpprraannoo  aappaarreecceerrííaa  ddee  llaa  nniieebbllaa  ddeell  
oollvviiddoo,,  ddeessppeerrttáánnddoonnooss  ddee  llaa  ffaallssaa  iilluussiióónn  eenn  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraabbaammooss,,  
ddee  qquuee  ttooddoo  lloo  rreeffeerreennttee  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  nnuueessttrroo  mmeeddiioo  nnaattuurraall  
eessttaabbaa  aattaaddoo  yy  bbiieenn  aattaaddoo,,  hhaa  ssuurrggiiddoo  ccoonn  cciieerrttaa  bbrruussqquueeddaadd..  CCoommoo  ssii  
ssoonnaarraa  uunn  ddeessppeerrttaaddoorr  qquuee  ttooddooss  ssaabbeemmooss  qquuee  eessttaa  aahhíí,,  qquuee  tteennííaa  qquuee  
ssaallttaarr  llaa  aallaarrmmaa,,  ppeerroo  aauunn  aassíí,,  nnooss  ssoobbrreessaallttaa  ccoommoo  ssii  nnooss  ppiillllaarraa  ppoorr  
ssoorrpprreessaa..  EEll  pprroobblleemmaa  qquuee  hhiibbeerrnnaa  ddeessddee  hhaaccee  uunnooss  aaññooss  eenn  eessttaaddoo  
llaarrvvaarriioo,,  eess  eell  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaanniissttiiccoo  ddee  CCeeuuttaa  yy  ssuuss  iinntteerreesseess,,  eell  
aavvaannccee  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  qquuee  eemmppiieezzaa  aa  cchhooccaarr  ccoonn  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaass  
áárreeaass  nnaattuurraalleess  mmaass  iimmppoorrttaanntteess  ddee  nnuueessttrroo  ddiimmiinnuuttoo  tteerrrriittoorriioo..  

AAffoorrttuunnaaddaammeennttee,,  eell  ccoolleeccttiivvoo  eeccoollooggiissttaa--ccoonnsseerrvvaacciioonniissttaa  yy  
oottrrooss  ccoolleeccttiivvooss  ccíívviiccooss  ssee  hhaann  ppuueessttoo  rrááppiiddaammeennttee  eenn  mmaarrcchhaa  
eemmpprreennddiieennddoo  ddiivveerrssaass  aacccciioonneess  ttaannttoo  aa  nniivveell  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  
ccoonncciieenncciiaacciióónn  ddee  cciiuuddaaddaannííaa,,  ccoommoo  eenn  llaa  rreeddaacccciióónn  ddee  aalleeggaacciioonneess..  
AAssíí,,  SSeepptteemm  NNoossttrraa,,  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  EEssttuuddiiooss  OOrrnniittoollóóggiiccooss  ddee  CCeeuuttaa  yy  
llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  OOrrnniittoollooggííaa  ((aa  nniivveell  ddee  ssuu  sseeddee  cceennttrraall  eenn  
MMaaddrriidd))  eessttaann  lluucchhaannddoo  ppaarraa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  aassppeeccttooss  aarrrriibbaa  
cciittaaddooss..  

EEssttaa  lluucchhaa  nnoo  vvaa  aa  sseerr  ffaacciill,,  aassíí  lloo  ddeemmuueessttrraann  llooss  úúllttiimmooss  
mmoovviimmiieennttooss  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  aaccttuuaall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd,,  qquuee  ““mmuueevvee  
ffiicchhaa””  ((cciinnccoo  ddííaass  aanntteess  ddee  qquuee  ssee  aabbrraa  eell  ppllaazzoo  ddee  aalleeggaacciioonneess))  
aassuummiieennddoo  qquuee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  FFoommeennttoo  ssee  hhaarráá  ccaarrggoo  eenn  ccoonnccrreettoo  ddee  
ttrraammiittaarr  eevvaalluuaacciioonneess  aammbbiieennttaalleess  rreellaattiivvaass  aa  ““ppllaanneess  yy  pprrooggrraammaass””  
ddee  ccaarráácctteerr  uurrbbaannííssttiiccoo  eennttrree  llooss  qquuee  ssee  iinncclluuiirrííaa  eell  PPllaann  GGeenneerraall  ddee  
OOrrddeennaacciióónn  UUrrbbaannaa,,  uussuurrppaannddoo  ccllaarraammeennttee  llaass  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  
ddeebbeerrííaa  ddee  eejjeerrcceerr  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  aasseegguurraannddoossee  
aassíí  iinnffoorrmmeess  mmaass  ffaavvoorraabblleess  aa  ssuuss  ppllaanneess  oo  iinntteerreesseess..  

  
EEnn  eell  tteemmaa  qquuee  nnooss  aaffeeccttaa  aa  ttooddooss  llooss  qquuee  lluucchhaammooss  ppoorr  llaa  

ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  ppaattrriimmoonniioo  nnaattuurraall,,  eessttee  PPGGOOUU,,  pprreetteennddee  
rreeccaalliiffiiccaarr  eell  uussoo  ddeell  ssuueelloo  ddee  vvaarriiaass  ppaarrcceellaass  ccllaassiiffiiccaannddoollaass  ccoommoo  
ssuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eessttoo  aaffeeccttaa  aa  ttooddaa  llaa  llaaddeerraa  ssuurreessttee  
ddeell  mmoonnttee  HHaacchhoo,,  eenn  lliinneeaass  ggeenneerraalleess  ddeessddee  eell  SSaarrcchhaall  hhaassttaa  llaa  ccaallaa  
ddeell  DDeessnnaarriiggaaddoo,,  pprreetteennddiieennddoossee  eenn  eessttee  úúllttiimmoo  lluuggaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  
ddee  uunn  HHootteell  BBaallnneeaarriioo,,  eessttaa  zzoonnaa  uurrbbaanniizzaabbllee  ssee  ssuuppeerrppoonnee  aa  ZZEEPPAA  
AAccaannttiillaaddooss  ddeell  HHaacchhoo,,  aaddeemmááss  ddee  eessttoo,,  llaa  uurrbbaanniizzaacciióónn  ddeell  HHaacchhoo  
aaffeeccttaarrííaa  sseerriiaammeennttee  aa  uunnaa  zzoonnaa  qquuee  eess  ddee  eessppeecciiaall  iimmppoorrttaanncciiaa  ccoommoo  
áárreeaa  ddee  ddeessccaannssoo  yy  aavviittuuaallllaammiieennttoo  ppaarraa  llaass  aavveess  eenn  llooss  ppaassooss  
mmiiggrraattoorriiooss..  

  
EEssttaa  ccllaarroo,,  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  hhiippootteeccaarr  nnuueessttrroo  ppaattrriimmoonniioo  

nnaattuurraall  eenn  aarraass  ddee  uunnaa  eessppeeccuullaacciióónn  uurrbbaanniissttiiccaa  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo  oo  ddee  
hhiippoottééttiiccaass  ppaannaacceeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ttuurriissttiiccoo  ssiinn  bbaassee  aallgguunnaa..  

OOttrroo  ddee  llooss  lluuggaarreess  aaffeeccttaaddooss  eessppeecciiaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  eess  eell  
AAzzuudd  ddeell  AArrrrooyyoo  ddeell  IInnffiieerrnnoo,,  ppeeqquueeññaa  zzoonnaa  hhúúmmeeddaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  hhaann  
eessttaabblleecciiddoo  aallgguunnaass  eessppeecciieess  ddee  aavveess  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ppaalluussttrreess  yy  qquuee  
ssiirrvvee  ccoommoo  lluuggaarr  ddee  ddeessccaannssoo  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  oottrraass  dduurraannttee  llooss  
ppaassooss  mmiiggrraattoorriiooss,,  eessttee  lluuggaarr  eess  llaa  uunniiccaa  zzoonnaa  hhúúmmeeddaa  ddee  CCeeuuttaa  yy  
ssoollaammeennttee  ppoorr  eessttee  ccaarráácctteerr  ddee  hhaabbiittaatt  eexxcclluussiivvoo  yy  ppoorr  llaa  

  
  

PPoorr  AAnnttoonniioo  JJoosséé  CCaammbbeelloo  JJiimméénneezz  
EEnn  CCeeuuttaa,,  ccuuaannddoo  llaass  vvoocceess  ddee  llooss  VVeenncceejjooss  lllleennaann  eell  ooccaassoo..  
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ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  ppaattrriimmoonniioo  nnaattuurraall,,  eessttee  PPGGOOUU,,  pprreetteennddee  
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