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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0271/2010, adresată de Isabel Gómez Saiz, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma SOS Ribalta”, privind impactul construirii unei linii de 
tramvai prin parcul Castellón

1. Rezumatul petiției

Petiționara contestă planurile consiliului municipal din orașul Castellón și ale guvernului 
regional din Valencia care doresc să construiască o linie de tramvai care să traverseze Parcul 
Ribalta, o zonă verde din orașul Castellón. Aceasta susține că proiectul ar avea un efect 
dezastruos din punct de vedere ecologic și, de asemenea, ar atenta la patrimoniul istoric și 
artistic al orașului, Ribalta fiind un exemplu unic de parc în stil romantic. Parcul a fost 
declarat sit de interes cultural și, începând din anul 1981, face parte din patrimoniul istoric și 
artistic. Proiectul respectiv este parte a programului „City Mobil” și va fi finanțat din fonduri 
europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiția privește construirea unui linii de tramvai care traversează un parc public din orașul 
Castellon. Parcul respectiv, amenajat în stil romantic, a fost declarat sit de interes cultural și, 
potrivit reclamanților, linia de tramvai poate avea un impact negativ asupra aspectului 
acestuia și îi poate distruge integritatea.

Linia de tramvai va utiliza vehicule noi fără șofer, dezvoltate în cadrul proiectului de cercetare 
comunitar „City Mobil” și, potrivit reclamanților, utilizarea de subvenții europene pentru 
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astfel de proiecte de dezvoltare încalcă principiile și acordurile Uniunii Europene cu privire la 
patrimoniul cultural.

Dezvoltarea sistemului a fost deja prevăzută în cadrul Planului strategic de infrastructură al 
regiunii Valencia, prezentat de guvernul valencian înainte de adoptarea deciziei de a sprijini 
proiectul de cercetare. 

În plus, sprijinul financiar european pentru proiectul de dezvoltare nu privește nici 
infrastructura, nici construirea liniei de tramvai, ci numai tehnologia de dezvoltare a unor noi 
tipuri de vehicule electrice fără șofer, care, spre deosebire de autobuze, prezintă anumite 
avantaje din punctul de vedere al poluării, al accesibilității și al spațiului. Presupusele daune 
provocate parcului sunt legate de infrastructura de transport, nu de vehicul în sine. Prin 
urmare, utilizarea de fonduri europene pentru modernizarea vehiculelor publice nu poate fi 
considerată o încălcare a principiului de conservare a patrimoniului cultural. 

Proiectul „City Mobil” și tehnologiile dezvoltate de acesta nu au nicio legătură cu decizia de 
construire a unei infrastructuri noi de transport în parcul din Castellon. Prin urmare, nu se 
poate pretinde că există o încălcare a principiilor și acordurilor Uniunii Europene cu privire la 
utilizarea fondurilor publice.


