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Ref.: Petiția nr. 0875/2012, adresată de Óscar Manteca García, de cetățenie spaniolă, 
privind construcția proiectată a centrului Botín în cheiul Albareda din orașul 
Santander (Cantabria)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune construcției proiectate a unei clădiri, centrul Botín, în cheiul Albareda 
din orașul Santander (Cantabria). Clădirea a fost comandată de Fundația privată Botín și 
urmează să găzduiască un centru de artă. Petiționarul reclamă că construcția ar invada o parte 
din faleză și că ar interfera cu peisajul frumos de care se bucură locuitorii orașului. În plus, 
petiționarul reclamă o încălcare a articolului 142 din legea spaniolă 30/2007, cu privire la 
contractele din sectorul public, care prevede, se pare, că licitațiile pentru contractele care fac 
obiectul legislației comunitare trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Petiționarul anexează un raport al organizației DEBA, care reclamă, de asemenea, diferite 
nereguli legate de planificarea urbană comise pe perioada autorizării proiectului de 
construcție. În special, DEBA subliniază lipsa consultării publice și existența mai multor 
locații alternative adecvate pentru clădire, date fiind anumite condiții topografice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Observațiile Comisiei
Potrivit informațiilor deținute de serviciile Comisiei, Fundația Botín este o persoană juridică 
reglementată de dreptul privat. În acest sens, nu poate fi considerată o „autoritate 
contractantă” în conformitate cu definiția de la articolul 1 alineatul (9) din 
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Directiva 2004/18/CE1. În consecință, contractul de lucrări pentru construirea proiectului 
„Botín Centre” nu corespunde definiției de „contract public” de la articolul 1 alineatul 2 (a) 
din Directiva 2004/18/CE, care prevede că contractele relevante sunt încheiate „între unul sau 
mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante”. Având în vedere 
această definiție, situația descrisă de petiționar nu se încadrează în domeniul de aplicare al 
legislației UE privind achizițiile publice și, prin urmare, cerințele UE corespunzătoare nu pot 
fi impuse în acest context.

Celelalte probleme aduse în discuție de către petiționar privesc legislația națională în 
domeniul planificării urbane și măsurile corespunzătoare de punere în aplicare în orașul 
Santander. Legislația UE privind achizițiile publice nu introduc nicio cerință specială privind 
problemele aduse în discuție.

În ceea ce privește legislația UE privind mediul care ar putea fi aplicabilă2, ar trebui remarcat 
faptul că, în conformitate cu informațiile disponibile, acest proiect (clădirea Botín Centre 
pentru arte și cultură) este prevăzut în modificarea parțială a planului portului Santander, care 
a făcut obiectul unei evaluări de mediu, incluzând două perioade de consultări publice. În 
final, autoritățile regionale de mediu au dat aviz favorabil acestui proiect, stabilind diferite 
măsuri pentru a reduce la minimum eventualul impact al proiectului și a-l integra mai bine în 
mediul urban.

În plus, se pare că acest proiect a fost contestat de diferite asociații în fața instanțelor spaniole 
(Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Cazul este pe rol, iar instanțele spaniole vor 
hotărî dacă acest proiect respectă pe deplin legislația spaniolă aplicabilă.

Concluzie
Serviciile Comisiei au concluzionat că situația descrisă de petiționar nu se încadrează în 
domeniul de aplicare al legislației UE privind achizițiile publice, iar cerințele UE privind 
achizițiile publice nu pot fi invocate în acest context special.

În orice caz, Comisia nu va mai ancheta această problemă, deoarece această chestiune face în 
prezent obiectul unor proceduri judiciare în fața instanțelor spaniole.

                                               
1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii. JO UE L 134, 
30.4.2004.
2 Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 
21.7.2001). Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.


