
  

 

 

 

 

Rapport dwar Każ Nru CEP-21-1294 

 

Opinjoni Finali wara investigazzjoni dwar ilment li pont pedonali fil-Marsa ġie 

kostruwit minn Infrastruttura Malta mingħajr il-permessi meħtieġa tal-ippjanar. 

 

Termini użati f’din l-Opinjoni Finali: 

 

• L-Aġenzija Infrastruttura Malta – IM 

• L-Awtorità tal-Ippjanar – PA 

 

 

Storja tal-Każ 

 

Fil-5 ta’ April 2021 dan l-Uffiċċju rċieva ilment mingħand l-Onorevoli Membru 

Parlamentari Robert Cutajar, Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent u t-Tibdil 

fil-Klima, dwar allegat xogħlijiet ta’ kostruzzjoni ta’ pont pedonali bejn Triq it-

Tiġrija u Triq Diċembru Tlettax minn IM fil-Marsa. 

 

Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu f’pont pedonali twil tletin metru imdendel minn 

arkati tal-azzar, liema pont jaqsam ħames karreġġjati fi Triq it-Tiġrija.  Dan il-

pont iserraħ, fuq kull naħa, fuq torri tal-konkos għoli tlett sulari bit-taraġ u l-lift.  

Fid-data tal-ftuħ ta’ din l-investigazzjoni dan il-pont kien kostruwit però kien 

għad jonqsu l-finituri, inkluż railings u l-installar tal-lift. 

 

Fid-19 ta’ April 2021 kemm IM u kif ukoll PA ġew indirizzati bis-segwenti: 

 



  

 

 

“Dan l-Uffiċċju fetaħ investigazzjoni fuq talba ta’ Onor. Robert Cutajar 

dwar xogħlijiet ta’ pont pedonali fi Triq il-Ġerrejja, Marsa mingħajr il-

permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. 

 

Jidher li hemm applikazzjoni pendenti quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar 

referenza PA9967/19 li għalkemm ġiet approvata mill-Kummissjoni nhar l-

14 ta’ April 2021, għad m’hemmx l-awtorizzazzjoni uffiċċjali mill-Awtorità 

tal-Ippjanar u konsegwentament lanqas ma ġiet sottomessa l-

commencement notice. 

 

Nitlob lill-Aġenzija Infrastruttura Malta sabiex tindika taħt liema 

awtorizzazzjoni esegwit dawn ix-xogħlijiet. 

 

Nitlob lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tindika x’passi ħadet jew qed tieħu 

in lineja mal-mansjonijiet tagħha skont il-liġi, partikolarment tenut kont id-

direzzjoni tal-Kummissjoni dwar penali u kif ukoll il-fatt li s-site notice li 

waħħlet l-istess Awtorità sabiex tindika l-intenzjoni li jsir dan l-iżvilupp 

twaħħlet proprjament mal-istess żvilupp ħafna minnu ġja esegwit.” 

 

Fis-27 ta’ April 2021 IM infurmat lil dan l-Uffiċċju illi: 

 

“... l-applikazzjoni pendenti quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar kienet ġiet 

sottomessa qabel bdew it-tali xogħlijiet. 

 

Madanakollu, Infrastructure Malta ġiet f’punt fejn ma setgħetx tistenna 

iktar li twettaq parti minn dan il-pont fejn m’hemm l-ebda alternattiva oħra 

ta’ qsim pedonali, u dana minħabba l-fatt illi sakemm isir dan, ta’ kuljum 

qiegħda tiġi pperikolata l-ħajja ta’ bosta individwi illi jaqsmu minn din it-

triq ta’ kuljum.  Għaldaqstant, it-tali xogħolijiet ġew eżegwiti b’urġenza u 



  

 

 

dana in linea mal-artikolu 70 (2) (d) tal-Kap 552 tal-Liġijiet ta’ Malta.  L-

inċident fatali li seħħ ftit wara li bdew ix-xogħolijiet ikompli jikkonferma n-

natura ta’ urġenza ta’ dawn ix-xogħolijiet.” 

 

Fid-9 ta’ Ġunju 2021, kemm IM u kif ukoll PA ġew indirizzati bis-segwenti: 

 

“Nirreferi għall-każ dwar xogħlijiet ta’ pont pedonali fi Triq il-Ġerrejja, 

Marsa mingħajr il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar.  Filwaqt li għall-ittra 

tagħna tad-19 ta’ April 2021 irċevejna risposta mingħand l-Aġenzija, l-

Awtorità ma weġbitx għalkemm dak il-każ ġie diskuss informalment. 

 

Naħseb li lkoll għandna naqblu li f’każijiet simili għandha tintwera aktar 

sensittività fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 70(2d) tal-Att dwar l-Ippjanar 

tal-Iżvilupp fid-dawl tal-fatt illi: 

 

1. l-emerġenza, jekk verament kienet teżisti, setat faċilment tiġi 

riżolta permezz ta’ soluzzjoni inqas drastika bħal pelican lights simili 

għal dawk li hemm mat-tlett mitt metru aktar ‘l isfel.  Nifhem l-argument 

tal-Aġenzija meta tirreferi għall-inċident fatali, però nittama li ma jsirx 

l-istess kull fejn iseħħ inċident fatali għax dan ċertament mhux l-ispirtu 

tal-Att meta jirreferi għal “xogħlijiet ta’ emerġenza fir-rigward tas-sigurtà 

pubblika.” 

 

2. l-mod kif saru l-affarijiet jindika li l-istat qed jaqa fil-burokrazija 

tiegħu stess u għalhekk is-soluzzjoni għandha tkun li tittaffa u mhux 

tinqabeż il-burokrazija. 

 

3. l-fatt li l-applikazzjoni għall-iżvilupp relattiv baqet tiġi 

proċessata – nonostante l-‘iskuża’ li dan il-pont jikkwalifika li mhux 



  

 

 

żvilupp taħt Artikolu 70(2d) – jikkonferma d-dubju kemm verament dan 

il-pont jaqa taħt l-istess kwalifikazzjoni. 

 

4. jekk l-entitajiet tal-istat ma jurux tali sensittività lejn l-ambjent u 

l-proċeduri relattivi għall-involviment tal-pubbliku fid-deċiżjonijiet li 

jittrattaw l-istess ambjent, allura ħa jkun diffiċli ferm li nistennew lill-

pubbliku in ġenerali li juri tali sensittività. 

 

Kuntrarjament għall-każ li kelli riċentament dwar ix-xogħlijiet f’Kemmuna 

– billi f’tal-aħħar ix-xogħlijiet prinċipali kienu għadhom ma tlestewx u billi 

ż-żona kienet ħafna aktar sensittiva – jekk f’dan il-każ ikolli l-kelma 

mingħandkom li f’każijiet simili tintwera aktar sensittività fl-

interpretazzjoni tal-Artikolu 70(2d) kemm mill-Aġenzija u kif ukoll mill-

Awtorità, allura nkun nista ngħaddi sabiex insib għeluq ta’ dan il-każ. 

 

Napprezza jekk ikolli tweġiba uffiċċjali sat-18 ta’ Ġunju 2021.” 

 

FL-10 ta’ Ġunju 2021 IM infurmat lill-Kummissarju illi: 

 

“L-Aġenzija għal Infrastruttura Malta se tkun qiegħda tagħmel l-almu 

tagħha sabiex tkun iktar sensittiva f’dan ir-rigward. 

 

Di fatti, bħalissa qegħdin isiru l-preparamenti meħtieġa sabiex jiżdiedu 

iktar siġar f’din iż-żona.” 

 

 

Osservazzjonijiet 

 



  

 

 

Lejn Jannar 2021 IM tat bidu għall-kostruzzjoni ta’ pont pedonali li dwaru kienet 

ġiet sottomessa applikazzjoni ta’ żvilupp lill-PA (referenza PA/09967/19) minn 

IM nhar is-7 ta’ Ottubru 2019.  Din l-applikazzjoni ġiet approvata mill-

Kummissjoni tal-Iżvilupp fi ħdan il-PA nhar l-14 ta’ April 2021 u għad jonqos li 

joħroġ il-permess uffiċċjali. 

 

Għalkemm verbalment il-PA ikkonfermat li hi awtorizzat li jsiru dawn ix-

xogħlijiet taħt Artikolu 70 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, il-PA ma weġbitx 

uffiċċjalment għall-interpellanzi minn dan l-Uffiċċju tad-19 ta’ April 2021 u tad-

9 ta’ Ġunju 2021. 

 

Subartikolu 70(2d) tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Kapitolu 552 tal-Liġijiet 

ta’ Malta) jistabbilixxi illi “xogħlijiet ta’ emerġenża fir-rigward tas-sigurtà 

pubblika mwettqa mill-Gvern” m’humiex żvilupp u għalhekk huma ddispensati 

min-neċessità ta’ permess tal-iżvilupp kif speċifikat fis-subartikolu 70(1) tal-

istess Att.  Artikolu 71 tal-Att jgħid illi: 

 

“(1) Kull  persuna, inkluż dipartiment tal-gvern jew korp ġuridiku 

stabbilit bil-liġi, li tkun trid twettaq xi żvilupp imsemmi fl-artikolu 70, 

għandha tapplika lill-Bord tal-Ippjanar għal tali permess, b’dak il-mod, fuq 

dik il-forma u tagħti dik l-informazzjoni hekk kif il-Bord tal-Ippjanar jista’ 

jippreskrivi. 

(2) Il-Bord tal-Ippjanar jista’ jagħti tliet tipi ta’ permessi għall-

iżvilupp:  

 

[omissis] 

 

(3) Kull persuna tista’ wkoll tapplika mal-Bord tal-Ippjanar sabiex 

jiġi deċiż jekk proposta tkunx teħtieġ permess ta’ żvilupp u l-Bord tal-



  

 

 

Ippjanar huwa marbut illi jinforma lil dik il-persuna jekk permess għal 

żvilupp jew kull forma oħra ta’ notifikazzjoni tkunx meħtieġa skont dan l-Att 

jew le.” 

 

Minn qari ta’ dan l-Artikolu jidher illi l-entitajiet tal-Gvern, għalkemm mhux 

obbligati, jagħmlu sew meta jitolbu lill-PA għall-awtorizzazzjoni tagħha biex 

isiru xogħlijiet taħt subartikolu 70(2d).  Madankollu jirriżulta li min-naħa tagħha 

il-PA qed tonqos meta tikkonsentixxi li jsiru tali xogħlijiet mingħajr permess, u 

dan għas-segwenti raġunijiet: 

 

1. Tali deċiżjoni għandha tittieħed mill-Bord tal-Ippjanar skont subartikolu 

71(3) tal-Att u mhux miċ-Chairperson Eżekuttiv kif jidher li sar f’dan il-każ. 

 

2. Huwa kunfliġġenti li min-naħa l-PA tħalli li jsiru xogħlijiet fuq 

kunsiderazzjonijiet li dawn ma jikkostitwixxux żvilupp taħt subartikolu 70(2d) 

filwaqt li min-naħa l-oħra u fil-frattemp l-istess PA tipproċessa applikazzjoni għal 

żvilupp dwar l-istess xogħlijiet.  M’għandux għalfejn ikun hemm dubji.  Ix-

xogħlijiet jew huma żvilupp jew m’humiex. 

 

3. Simili għall-mod kif tipproċessa talbiet għat-tneħħija ta’ periklu b’mod 

ġenerali (Ordni dwar l-Iżvilupp – Tneħħija ta’ Periklu – Leġiżlazzjoni Sussidjarja 

552.05 subartikolu 2b), l-PA għandha taċċerta li: 

 

“(i) il-periklu jeżisti u jkun ta’ tali gravità li jirrikjedi xogħlijiet rimedjali 

immedjati; 

(ii) ix-xogħlijiet kif proposti jkunu għal kollox ġustifikati biex ineħħu dak il-

periklu; 

(iii) ix-xogħlijiet ikunu strettament limitati għat-tneħħija ta’ tali periklu; 



  

 

 

(iv) kull prekawzjoni adatta tkun ittieħdet biex tnaqqas kull impatt avvers fuq 

ix-xogħlijiet proposti; 

(v) il-periklu ma jistax jitneħħa b’irfid temporanju tal-bini jew ta’ l-

istruttura perikoluża kif provdut fl-Ordni dwar in-Notifikazzjoni dwar 

Żvilupp; u 

(vi) ix-xogħlijiet rimedjali proposti ma jaffetwawx l-integrità ta’ xi bini 

storiku, imsemmi jew skedat.” 

 

Dan il-pont pedonali ma jaqax f’dawn il-kategoriji u għalhekk ċertament 

m’għandux lanqas jikwalifika taħt subartikolu 70(2d) sempliċiment għax dan qed 

isir mill-Gvern meta kien hemm soluzzjoni ħafna inqas invażiva bħall-

introduzzjoni temporanja ta’ pelican lights bħalma jeżisti b’mod permanenti biss 

tlett mitt metru aktar ’l isfel. 

 

Wieħed jifhem li l-Aġenzija tagħmel sew li tieħu passi xierqa u mmedjati meta fi 

triq isiru nċidenti fatali, però wieħed jistenna li dan għandu jsir b’aktar sensittività 

lejn l-ambjent u l-proċess kollu tal-ippjanar meta jsir żvilupp ta’ dan it-tip, 

partikolarment meta wieħed jikkunsidra li IM stess indikat li l-inċident fatali seħħ 

ftit wara li bdew ix-xogħlijiet u mhux qabel.  Biss wieħed m’għandux jipponta 

subajgħ lejn l-Aġenzija li esegwiet ix-xogħlijiet, billi jirriżulta li dawn ix-

xogħlijiet saru bil-barka tal-PA li għandha l-jedd li taqdi u tissuċċedi fil-

funzjonijiet taħt id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp. 

 

Din hija t-tieni opinjoni dwar l-applikazzjoni tal-istess subartikolu 70(2d) 

f’daqstant xhur u li ma jsir xejn m’hijiex soluzzjoni.  Lanqas li ssir xi liġi jew linji 

gwida oħra biex jirregolaw tali xogħlijiet m’għandha tkun is-soluzzjoni billi 

għandna biżżejjed liġijiet u regolamenti.  Anzi, patafjum ta’ liġijiet u regolamenti 

jistgħu jwasslu lil dak li jkun sabiex jaħseb li jekk xi ħaġa m’hijiex espressament 

ipprojibita f’xi liġi jew regolament allura din hija permissibli.  Is-sewwa għandu 



  

 

 

jintgħaraf minn kulħadd u m’hemmx bżonn aktar kliem minn dak imniżżel fil-

liġi biex l-affarijiet isiru aħjar.  

 

Subartikolu 70(2d) jispeċifika żewġ fatturi prinċipali, l-ewwel li x-xogħlijiet 

ikunu ta’ emerġenza u t-tieni li dawn ikunu jitrattaw is-sigurtà pubblika.  L-aġir 

tal-entitajiet tal-Gvern li jagħmlu xogħlijiet mingħajr il-ħtieġa ta’ permess tal-

ippjanar, eżempju meta jkun hemm triq qed iċċedi u din tinbena mill-ġdid jew 

meta jinbidel saqaf tax-xorok perikolanti f’post pubbliku ma’ wieħed simili ġdid 

għandu mis-sewwa fid-dawl tas-subartikolu 70(2d) tal-Att dwar l-Ippjanar tal-

Iżvilupp.  Però, meta dawn ix-xogħlijiet imorru oltre mill-ispirtu u dak li 

jispeċifika l-istess subartikolu 70(2d) – meta jsir xogħol li jmur sostanzjalment lil 

hinn minn dak li kien propjament jeżisti qabel ma saru x-xogħlijiet – dan la 

jirrispetta l-Att li jirregola l-iżvilupp, la jagħmel ġieħ għall-ambjent u lanqas 

jagħti eżempju kif jixraq lill-pubbliku ġenerali li ħafna drabi jkollu jgħaddi minn 

proċessi burokratiċi sabiex jesegwixxi ċertu xogħlijiet fil-proprjetà tiegħu. 

 

 

Konklużjoni 

 

Il-pont pedonali fi Triq it-Tiġrija, l-Marsa sar mill-Aġenzija Infrastruttura Malta 

bil-barka tal-Awtorità tal-Ippjanar li min-naħa tagħha kkunsidratu bħala mhux 

żvilupp u għalhekk m’għandux bżonn permess.  Madankollu, l-Kummissjoni tal-

Iżvilupp fi ħdan l-istess Awtorità riċentament approvat l-iżvilupp ta’ dan il-pont 

pedonali u għad jonqos biss li joħroġ il-permess ta’ żvilupp mill-istess Awtorità.  

Għalhekk, wieħed la jista jirrakkomanda azzjoni ta’ infurzar u lanqas 

impożizzjoni li tiddaħħal applikazzjoni ta’ żvilupp għax din ġja saret.  

Madankollu, xi ħaġa għandha ssir sabiex ma jerġax ikun hemm ripetizzjoni tal-

istess akkadut. 

 



  

 

 

 

Rakkomandazzjonijiet 

 

1. Kull entità tal-Gvern li tkun ser tagħmel xogħlijiet simili u ta’ ċertu kobor 

mingħajr permess taħt subartikolu 70(2d) tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp 

għandha tressaq talba għall-awtorizzazzjoni uffiċċjali tal-Bord tal-Ippjanar skont 

subartikolu 71(3) tal-Att. 

 

2. Il-Bord tal-Ippjanar għandu jiddeċiedi fi żmien ftit ġranet jekk dawn ix-

xogħlijiet għandhomx bżonn permess ta’ żvilupp. 

 

3. Il-Bord tal-Ippjanar għandu jiddeċiedi fuq din it-talba filwaqt li jieħu kont 

tad-diżpożizzjonijiet tal-Ordni dwar l-Iżvilupp (Tneħħija ta’ Periklu) 

Leġiżlazzjoni Sussidjarja 552.05. 

 

4. F’każ li l-Bord tal-Ippjanar jiddeċiedi li permess huwa neċessarju, l-

Awtorità tal-Ippjanar għandha tara li l-ipproċessar ta’ dan il-permess ikun fast 

tracked ġaladarba dan ikun qed isir għall-benefiċċju tal-pubbliku ġenerali u 

partikolarment meta l-entità relattiva jkollha diġà fil-pussess tagħha l-kunsens 

mill-entitajiet regolatorji l-oħra. 

 

 

 

 

 

Perit Alan Saliba             30 ta’ Ġunju 2021 

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 

Uffiċċju tal-Ombudsman 
 


