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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:Petiția nr. 1130/2009, adresată de Ramón Pena Bertolin, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației rezidenților din Piața Joan Prim [Asociación de vecinos de 
Joan Prim], privind lucrările care se efectuează într-un parc din Reus

Petiția nr. 1243/2009 , adresată de Ramón Penya, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației rezidenților din Piața Joan Prim [Asociación de vecinos de 
Joan Prim], privind lucrările care se efectuează într-un parc din Reus

1. Rezumatul petiției nr. 1130/2009

Petiționarul solicită să se repare daunele suferite de locuințele afectate de lucrările de 
construcții ce se efectuează în Barranco de Escorial, deoarece, ca o consecință a erorilor de 
construcție, acestea sunt afectate de infiltrațiile de apă. El solicită oprirea construcțiilor aflate 
în curs în parcul velodromului din Reus. Conform petiționarului, aceste construcții se înalță 
într-un parc a cărui realizare ar fi beneficiat de finanțare din partea Fondului European de 
Dezvoltare Regională (FEDR).

Rezumatul petiției nr. 1243/2009

Petiționarul solicită să se repare daunele suferite de locuințele afectate de lucrările de 
construcții ce se efectuează în Barranco de Escorial, acesta indicând faptul că, drept 
consecință a erorilor de construcție, locuințele sunt afectate de infiltrațiile de apă.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1130/2009 declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009.
Petiția nr. 1243/2009 declarată admisibilă la 8 decembrie 2009.
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Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petițiile

Petiția se referă la o serie de renovări urbane, cofinanțate cu fonduri ale UE, realizate în zona 
Barranco del Pedret. În urma acestor renovări, care au inclus transformarea unui teren viran 
într-o zonă verde, terenul ar fi dobândit o valoare importantă.

Potrivit petiției, aceste renovări aveau drept obiectiv îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 
În cele din urmă, municipalitatea a vândut terenul amenajat unui investitor privat în vederea 
construirii a 350 de case noi.

Petiționarul pretinde că planul urbanistic general conform căruia au fost construite aceste case 
încalcă normele de gestionare ale Fondului de coeziune (FC), din moment ce un investitor 
privat a ajuns să beneficieze de îmbunătățirile aduse printr-un proiect cofinanțat cu FC. De 
asemenea, acesta pretinde că legislația urbanistică și de mediu ar fi putut fi încălcată, afectând 
700 de case deja existente, situate în zonă (Paseo Prim nr. 35, 37, 39, 41, 43 și Calle Borraful 
nr. 4, 6 și 8).

În special, petiționarul pretinde că nu există suficient spațiu între noile case și cele care 
existau deja, limitând accesibilitatea serviciilor de urgență la acestea din urmă. În plus, 
potrivit petiționarului, fundațiile noilor case sunt prea adânci și prea apropiate de stratul 
acvifer regional, cauzând daune vechilor case (crăpături în pereți și podele, precum și 
umflarea îmbinărilor).

Întrucât consideră că există o serie de încălcări ale legislației naționale și a UE, petiționarul 
solicită deschiderea unei anchete cu privire la construcția celor 350 de case pe terenul renovat 
printr-un proiect cofinanțat cu FC. De asemenea, pretinde despăgubiri pentru daune, 
întreruperea imediată a lucrărilor și demolarea caselor. 

Observațiile Comisiei

În cadrul Fondului de coeziune pentru perioada 1994-1999, Comisia a aprobat, prin Decizia 
C(1998) 1836, un grup de proiecte în domeniul dezvoltării urbane în Catalonia. Contribuția 
totală a UE pentru grupul de proiecte a fost de 3 170 911 EUR. Proiectul nr. 3, 
„Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus”, a prevăzut construirea unui canal de 
colectare a apelor pluviale și reziduale între autostrada Ruidoms (T-310) și terenul viran din 
El Escorial. Obiectivul era curățarea și acoperirea definitivă a unui curs de apă pentru a 
permite viitoarea dezvoltare urbană a zonei și pentru a adapta o parte din aceasta ca zonă 
verde sau parc urban. 

Raportul final a fost primit la 2 iulie 2003, iar beneficiarul a confirmat că obiectivele fuseseră 
îndeplinite. 
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În ceea ce privește afirmația că a existat o dezvoltare urbană pe terenul care fusese amenajat 
datorită cofinanțării cu fonduri europene, autoritățile spaniole declară, în raportul final, că 
lucrările au respectat obiectivele și cerințele din decizia prin care a fost acordată asistența. 
Comisia a decontat fondurile pe baza informațiilor care apăreau în toate documentele 
obligatorii pentru închidere (descrierea lucrărilor, defalcarea costurilor, măsuri de publicitate, 
certificarea conformității lucrărilor cu decizia de finanțare, evaluarea rezultatelor etc.).

Ajutorul total alocat de UE proiectului a fost de 377 836 EUR, sumă primită de autoritățile 
municipale la 16 septembrie 2003.

Cu privire la încălcarea invocată a reglementărilor urbanistice din perspectiva siguranței și a 
accesibilității serviciilor de urgență, Comisia Europeană nu este competentă să adopte o 
poziție. Comisia recomandă petiționarului să se adreseze instanțelor naționale pentru a încerca 
să obțină o soluționare.

În ceea ce privește potențiala încălcare a legislației de mediu, în special nerespectarea 
distanței minime între fundațiile clădirilor și stratul acvifer, legislația de mediu a UE nu 
conține dispoziții privind distanțele față de straturile acvifere. Prin urmare, o încălcare a 
legislației naționale cu privire la acest aspect ar trebui invocată în fața organismului național 
sau regional competent.

În afară de aceasta, petiționarul a adresat o plângere Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) și Ombudsmanului European. OLAF a constatat (prin comunicarea din 22.12.2008) 
că nu s-a identificat nicio fraudă sau neregulă. Ombudsmanul European (care a finalizat 
examinarea la 9 iunie 2009) a concluzionat că nu există motive pentru deschiderea unui dosar.

Luând în considerare atât informațiile puse la dispoziție de petiționar, cât și concluziile OLAF 
și ale Ombudsmanului European, Comisia Europeană concluzionează că nu s-a constatat nicio 
neregulă. 

Concluzie

Luând în considerare cele de mai sus, nu se poate concluziona că a fost încălcată legislația 
UE, în special Regulamentul nr. 1164/94 de instituire a Fondului de coeziune. 


