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València Parc Central acorda optimitzar la proposta
que es va presentar en el Consell de la Societat de
manera que siga compatible amb el planejament urbà

 Durant el desenvolupament dels treballs existirà un contacte tècnic permanent entre les
tres administracions

 La Comissió Executiva ha acordat que l'anàlisi incloga l'estudi del cronograma que
caldria desenvolupar

València, 25 de novembre de 2015. La Comissió Executiva de la societat València Parc Central
Alta Velocitat 2003 s'ha reunit aquest matí per a aprofundir en l'estudi del disseny i fases d'execució
de les obres pendents de la Xarxa Arterial Ferroviària de València presentat la setmana passada en el
Consell d'Administració. La Comissió Executiva (integrada per representants de Ministeri de
Foment, Adif, Renfe, Generalitat i Ajuntament) ha acordat realitzar en els pròxims tres mesos una
optimització de la proposta de manera que es puga viabilizar la compatibilitat amb el Pla General
d'Ordenació Urbana de la ciutat.

Durant la reunió s'ha repassat de forma exhaustiva l'alternativa elaborada pel Ministeri de Foment
per encàrrec de la Societat, i s'han identificat en comú els impactes sobre el planejament urbanístic i
les vies per a explorar la compatibilitat de les necessitats ferroviàries amb el planejament aprovat.
Així mateix, s'ha compromès un treball tècnic conjunt en els pròxims mesos amb l'objectiu de trobar
una solució consensuada i adaptada al planejament municipal. Aquesta anàlisi, a més, incorporarà,
un cronograma tentativo del desenvolupament d'aquesta decisió, qüestió que també es considera
rellevant a l'hora d'adoptar decisions.

Amb aquesta finalitat durant els pròxims tres mesos de desenvolupament dels treballs, s'establiran
els contactes tècnics que siguen necessaris entre les diferents administracions, a fi de portar el resultat
de l'anàlisi a la Comissió Executiva prevista per a finals de març.

A la reunió celebrada hui han assistit els membres de la Comissió Executiva per part de Ministeri de
Foment, Adif, Renfe, Ajuntament i Generalitat, acompanyats dels seus respectius tècnics
especialitzats en els detalls a analitzar.


