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Comisia pentru petiții

28.2.2015

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1527/2013, adresată de Luis Maria Taboada Gonzalez, de cetățenie 
spaniolă, privind neregulile în materie de urbanism din orașul Ferrol

1. Rezumatul petiției

Petiția face referire la propunerile de reamenajare urbană a unor zone din orașul Ferrol, care 
se pare că vor fi finanțate parțial de UE. Petiționarul protestează față de faptul că autoritățile 
nu le-au oferit rezidenților dreptul de a participa la aceste proiecte și de a-și face cunoscute 
punctele de vedere, cu excepția unei situații în care o prevedere le oferea o singură zi pentru a 
răspunde. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 mai 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

Primăriei orașului Ferrol i s-a acordat o finanțare în valoare de 8 003 513 EUR în cadrul 
FEDR pentru implementarea unui proiect urban integrat de reabilitare a trei cartiere istorice 
din orașul maritim Ferrol.

Proiectul este gestionat de primărie prin delegație din partea autorității de management, 
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Ministerul Finanțelor și Administrației Publice din Spania, care este responsabil pentru 
coordonarea generală și monitorizarea inițiativelor urbane în perioada 2007-2013. 

La fel ca alte inițiative urbane din Spania, programul urban de la Ferrol deține o procedură 
prin care se asigură participarea cetățenilor și a părților interesate. 

În primul rând, multe organizații sociale și ale cetățenilor au sprijinit proiectul în cursul etapei 
pregătitoare: principalele sindicate și asociații antreprenoriale, Camera de comerț din Ferrol, 
asociația întreprinzătorilor din domeniul hotelier, asociația comercianților locali, banca „La 
Caixa ˮ, Universitatea din A Coruña, asociațiile vecinilor interesați etc.

În al doilea rând, în cursul etapei de execuție au avut loc reuniuni anuale de informare a 
cetățenilor, pentru a se monitoriza avansarea proiectului. Acestea au avut loc la datele 
următoare: 29.6.2009, 30.9.2009, 8.7.2010, 24.11.2010, 22.3.2011 și 8.4.2013. Conținutul și 
concluziile acestor reuniuni pot fi consultate online la adresa: www.ferrol.es/urban. În plus, au 
avut loc 32 de reuniuni sectoriale,pentru a fi luate în considerare punctele de vedere ale 
diferitelor sectoare profesionale interesate de acest proiect: sănătatea, turismul, comerțul, 
activitățile socioculturale, vecinii etc.

În al treilea rând, pe pagina de internet a proiectului există o adresă de e-mail la care pot fi 
trimise sugestii. Sugestiile formulate de asociații au fost luate în considerare atunci când au 
fost considerate fezabile. De pildă, proiectul privind deschiderea parcului municipal Reina 
Sofia a fost supus unor ample modificări în urma depunerii unei petiții de către o cooperativă 
a cetățenilor. 

În cele din urmă, există un birou fizic unde oricine poate fi informat despre toate aspectele 
proiectului. Există o comunicare directă prin email cu 35 de organizații ale cetățenilor, iar în 
cadrul proiectului s-a promovat un program de consolidare a capacităților asociațiilor fără 
scop lucrativ, pentru a le facilita participarea la proiect și implicarea în acesta.

Concluzii

Potrivit informațiilor furnizate de autoritatea de management și de autoritățile locale, acest 
proiect urban respectă practica obișnuită de a asigura și promova participarea societății civile 
la proiectele urbane. În plus, cu aplicarea principiului subsidiarității și fără a aduce atingere 
competențelor recunoscute ale Comisiei, în special celor legate de executarea bugetului 
general al Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea proiectelor finanțate din FEDR, 
asigurarea respectării procedurilor naționale –inclusiv a acelora care le acordă rezidenților 
dreptul de a participa la un proiect și de a-și face cunoscute punctele de vedere referitoare la 
acesta – rămâne la latitudinea autorităților naționale de la nivelul teritorial adecvat.


