València Parc Central licita el contracte
per a eliminar residus d´hidrocarburs en una de les
parcel.les de les obres d ´urbanització
València, 4 de desembre de 2015. La societat València Parc Central ha licitat la contractació dels
treballs tècnics de descontaminació de l'aigua subterrània en una de les parcel·les on s'estan escometent
les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla. El pressupost màxim de licitació és de
87.000 € sense IVA i el termini de presentació d'ofertes finalitza el 18 de desembre. L'anunci ha sigut
publicat en la Plataforma de Contractació de l'Estat i a través de la web de la Societat
www.valenciaparquecentral.es, en l'apartat Perfil del Contractant.
El Consell d'Administració de la Societat, celebrat el passat 17 de novembre, va aprovar el plec de
contractació dels “Serveis d'Extracció i eliminació de l'hidrocarbur lliure sobrenadante al nivell freàtic
existent en el subsòl producte de les filtracions del dipòsit de la parcel·la 104 de la urbanització del Parc
Central de València zona Russafa-Malilla”. El focus contaminant va ser detectat durant els treballs de
Caracterització Ambiental Bàsica i Detallada realitzats durant el primer semestre d'enguany al costat de
la nau 1 o nau taller.
Retirada de dipòsit d'hidrocarburs
L'estudi de caracterització ja va permetre la localització en aqueixa mateixa parcel·la d'un dipòsit
d'hidrocarburs i la posterior retirada de 145 tones de llots amb hidrocarburs i altres 664 tones de residus
qualificats com no perillosos.

(Imatges dels treballs de descontaminació realitzats)
La descontaminació de sòls és un tràmit que exigeix la llei en terrens afectats per determinats usos com,
en aquest cas, el ferroviari. Els treballs de descontaminació es poden simultanejar amb l'execució de les
obres. Els costos, segons la normativa vigent, corresponen al propietari dels terrenys encara que la
Societat els finança per a garantir i agilitar aquest tràmit.
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