
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

 

LLOOSS  CCOOLLEEGGIIOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  PPRREESSEENNTTAANN  JJUUNNTTOO  AA  

ZZAAMMOORRAA1100  EELL  IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLIICCEENNCCIIAASS  YY  TTRRÁÁMMIITTEESS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS..    

LLooss  eemmpprreessaarriiooss  ppiiddeenn  ssoolluucciioonnaarr  ccoonn  ccaarráácctteerr  ddee  uurrggeenncciiaa  llaa  

ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  rreettrraassooss  yy  bbllooqquueeooss  eenn  llaass  ttrraammiittaacciioonneess..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  AAggrrooaalliimmeennttaarriioo  cceelleebbrraaddaa  eenn  eell  ddííaa  ddee  

aayyeerr  ssee  hhaa  pprreesseennttaaddoo  eell  iinnffoorrmmee  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  ZZaammoorraa1100  jjuunnttoo  aa  llooss  CCoolleeggiiooss  

PPrrooffeessiioonnaalleess  ddee  AArrqquuiitteeccttooss,,  IInnggeenniieerrooss  IInndduussttrriiaalleess  yy  AAppaarreejjaaddoorreess  ssoobbrree  llooss  

pprroobblleemmaass  yy  rreettrraassooss  eexxiisstteenntteess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ttrraammiittaacciióónn  ddee  lliicceenncciiaass,,  yy  oottrrooss  

ttrráámmiitteess  aannttee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  iinnffoorrmmee  qquuee  hhaabbííaa  ssiiddoo  ssoolliicciittaaddoo  ppoorr  eell  

cciittaaddoo  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  eenn  uunnaa  rreeuunniióónn  aanntteerriioorr..  

EEll  iinnffoorrmmee  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ssoobbrree  ssiittuuaacciioonneess  ggeennéérriiccaass,,  nnoo  ppaarrttiiccuullaarreess  nnii  ssiinngguullaarreess,,  

hhaabbiiéénnddoossee  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  pprriinncciippaalleess  llaass  ssiigguuiieenntteess,,  qquuee  ccoommppeetteenn  aall  ccoonnjjuunnttoo  ddee  

llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  nnaacciioonnaalleess,,  rreeggiioonnaalleess  yy  llooccaalleess::  

  CCoommoo  pprriimmeerr  yy  mmááss  iimmppoorrttaannttee  pprroobblleemmaa,,  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ssiisstteemmááttiiccoo  

ddee  llooss  ppllaazzooss  ddee  ttrraammiittaacciióónn  yy  rreessppuueessttaa  ddee  llooss  eexxppeeddiieenntteess..  

  TTrraammiittaacciióónn  ““eenn  sseerriiee””  ddee  llooss  eexxppeeddiieenntteess,,  --hhaassttaa  qquuee  eell  pprriimmeerr  nniivveell  nnoo  ffiinnaalliizzaa  ssuu  

ppaarrttee  ddeell  eexxppeeddiieennttee  ééssttee  nnoo  ppaassaa  aall  sseegguunnddoo--,,  lloo  qquuee  pprroovvooccaa  aaccuummuullaacciióónn  ddee  

rreettrraassooss,,  dduupplliicciiddaadd  ddee  ppeettiicciioonneess,,  yy,,  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss,,  ppéérrddiiddaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy//oo  

ddooccuummeennttaacciióónn..    

  EEnn  aallgguunnooss  ccaassooss  ssee  ccuueessttiioonnaann  oo  aannaalliizzaann  ppaarrttee  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  nnoo  ddeebbeerrííaann  

sseerr  aannaalliizzaaddooss,,  ppuueess  yyaa  hhaann  ssiiddoo  rreevviissaaddooss  yy  vviissaaddooss  ppoorr  llooss  rreessppeeccttiivvooss  CCoolleeggiiooss  

PPrrooffeessiioonnaalleess..  

  EEnn  eell  áámmbbiittoo  lleeggiissllaattiivvoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  hhaayy  uunn  eexxcceessoo  ddee  rreegguullaacciióónn  qquuee  pprroovvooccaa  

eenn  mmuucchhooss  ccaassooss  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  iinntteerrpprreettaacciioonneess  eennttrree  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  iinncclluussoo  

eennttrree  llooss  pprrooppiiooss  ffuunncciioonnaarriiooss  qquuee  ddeebbeenn  aapplliiccaarrllaa..  

  IIgguuaallmmeennttee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ddeebbeenn  aaccttuuaalliizzaarrssee  aallgguunnaass  rreegguullaacciioonneess  ddeeppeennddiieenntteess  

ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  yy  qquuee  aaffeeccttaann  aa  ppeeqquueeññaass  eennttiiddaaddeess  llooccaalleess..  

  LLaass  ttrraammiittaacciioonneess  qquuee  aaffeeccttaann  aa  mmááss  ddee  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  nnoo  ssoonn  áággiilleess,,  

pprroovvooccaann  eenn  mmuucchhooss  ccaassooss  dduupplliicciiddaadd  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  yy  ttrráámmiitteess,,  yy  aaddoolleecceenn  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  fflluuiiddaa  eennttrree  llaass    pprrooppiiaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess..      

AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprrooppoonneenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  eennttiieennddeenn  ppuueeddeenn  aayyuuddaarr  aa  

ddaarr  ssoolluucciióónn  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  ddeetteeccttaaddooss,,  yy  qquuee,,  ssiieennddoo  ddee  ffáácciill  
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iimmpplleemmeennttaacciióónn,,  ssee  ccoonnssiiddeerraa  sseerrvviirrííaann  ddee  ppuunnttoo  ddee  iinniicciioo  ppaarraa  aaccoommeetteerr  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  

pprroobblleemmaa..  

11))  CCoommoo  pprriimmeerraa  mmeeddiiddaa  ssee  pprrooppoonnee  eessttaabblleecceerr  uunnaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  rreeuunniioonneess  yy  ccoonnttaaccttoo,,  

fflluuiiddoo  yy  ppeerriióóddiiccoo,,  eennttrree  llooss  ttééccnniiccooss  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  yy  llooss  ccoolleeggiiooss  

pprrooffeessiioonnaalleess,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ssuuggeerreenncciiaass,,  pprrooppuueessttaass  yy  

pprroottooccoollooss  eennttrree  ttooddaass  llaass  ppaarrtteess..  

22))  SSee  ccoonnssiiddeerraa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaa  uunn  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo  ppaarraa  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  

llooss  eexxppeeddiieenntteess  qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  aa  ttrraammiittaacciióónn,,  qquuee  ssee    pprrooppoonnee  sseeaa  eenn  uunn  mmááxxiimmoo  

ddee  ddooss  mmeesseess..    EEssttaa  mmeeddiiddaa  ssee  ddeebbee  ccoommpplleemmeennttaarr  ccoonn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ssiilleenncciioo  

aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ppoossiittiivvoo  ddee  ffoorrmmaa  aauuttoommááttiiccaa  uunnaa  vveezz  ssuuppeerraaddoo  eell  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo..  

33))  DDeebbee  vvaalloorraarrssee  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  rreeaalliizzaarr  eennccoommiieennddaass  ddee  ggeessttiióónn  aa  llooss  CCoolleeggiiooss  

PPrrooffeessiioonnaalleess  ppaarraa  vvaalliiddaarr  oo  ttrraammiittaarr  ddeetteerrmmiinnaaddooss  eexxppeeddiieenntteess,,  eessttaabblleecciieennddoo  llooss  

ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiooss..  

44))  DDeebbee  eessttaabblleecceerrssee  ddee  ffoorrmmaa  ccllaarraa  uunn  mmaappaa  ddee  fflluujjooss  ddee  llooss  pprroocceessooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  

qquuee  ddeebbeenn  sseegguuiirr  llooss  eexxppeeddiieenntteess,,  eevviittaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  ““eenn  sseerriiee””,,  ppeerrmmiittiieennddoo  qquuee  

ttooddooss  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  iimmpplliiccaaddooss,,  oo  ddiiffeerreenntteess  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ssii  eell  eexxppeeddiieennttee  

aaffeeccttaa  aa  mmááss  ddee  uunnaa,,  ppuueeddaann  ttrraabbaajjaarr  ““eenn  ppaarraalleelloo””  eenn  llaass  ppaarrtteess  qquuee  lleess  ccoommppeettaann..  

55))  SSee  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessaarriioo  eessttaabblleecceerr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  vvííaa  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  

ppaarraa  ddoottaarr  ddee  aaggiilliiddaadd  llaass  rreessoolluucciioonneess  ddee  ddeeffeeccttooss  oo  ffaallttaass  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  eenn  llooss  

pprrooyyeeccttooss..  

66))  SSee  pprrooppoonnee  llaa  ffiigguurraa  ddeell  GGeerreennttee  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  eenn  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa,,  ddee  

ffoorrmmaa  qquuee  eexxiissttaa  uunn  rreessppoonnssaabbllee  mmááxxiimmoo,,  yy  úúnniiccoo,,  ddee  llaass  ttrraammiittaacciioonneess..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  cceelleebbrraaddaa  aayyeerr  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  

eexxpplliiccaarroonn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  iinnffoorrmmee,,  yy  ddiieerroonn  rreessppuueessttaa  aa  llaass  pprreegguunnttaass  yy  ssuuggeerreenncciiaass  

hheecchhaass  ppoorr  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo,,  eennttrree  llooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  

rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  yy  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa..  

  

  

ZZaammoorraa,,  0099  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001188  
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