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València Parc Central licita el contracte
per a la recuperació medioambiental de la parce.la

ocupada antigament per Ficoval

València, 9 de febrer de 2016. La societat València Parc Central ha licitat la contractació dels treballs
tècnics de descontaminació en una de les parcel·les on s'estan escometent les obres d'urbanització del
Parc Central Zona Russafa-Malilla. Es tracta de la parcel·la denominada Ficoval en l'entorn immediat
de la qual es va desenvolupar en el passat una activitat de fabricació i manteniment de material ferroviari.
El pressupost màxim de licitació és de 601.312€ sense IVA i el termini de presentació d'ofertes finalitza
el 22 de febrer. 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 al novembre de 2015, va aprovar la contractació dels
serveis per a la “Retirada i transport a abocador autoritzat de les terres contaminades de la parcel.la
ocupada anteriorment per Ficoval”. Amb l'objecte de la recuperació mediambiental d'este espai, les
actuacions contemplen mesures de sanejament sobre el sòl afectat fins a la retirada total dels materials
afectats eliminant així els focus de risc i el seu posterior trasllat a un abocador autoritzat. Els treballs
tenen un termini d'execució de 3 mesos.

El sòl contaminat de forma difusa va ser detectat al juliol del passat any durant el control dels residus
per a la seua classificació i dipòsit en abocador, en alçar la capa d'asfalt que s'estenia per tota la parcel·la.
Durant els mesos d'agost i setembre la Societat va promoure una caracterització detallada dels sòls que
va suposar el mostreig i posterior anàlisi en el laboratori dels sòls de l'àmbit d'estudi, l'elaboració del
corresponent informe de caracterització analítica, i la proposta de les pertinents recomanacions de
solució. Este estudi va determinar la probable existència d'entre 7.000 i 9.000 m3 de residus no inerts i
no perillosos que precisen un tractament mediambiental específic, objecte de la contractació avui
licitada.

En els mesos transcorreguts s'ha anat seleccionant el tractament ambiental més econòmic i s'ha tramitat
l'autorització de plecs de contractació i pressupost corresponents. València Parc Central contracta i
finança les obres el cost de les quals serà repercutit sobre el propietari de la parcel·la, com en tots els
casos sòls contaminats.

La parcel·la denominada Ficoval ocupa una posició central en l'àmbit de les obres d'urbanització zona
Russafa-Malilla. La seua recuperació mediambiental és requisit indispensable per a poder avançar en els
treballs el desenvolupament dels quals s'han vist condicionats per aquesta circumstància.

Adjudicació descontaminació aigües subterrànies
D'altra banda, la Societat ha adjudicat per un import de 61.640 € sense IVA a la UTE CONSULNIMA
S.L - GEOTÉCNIA Y CIMIENTOS S.A. els treballs per a l'extracció i eliminació de residus en el nivell
freàtic existent en el subsòl producte de les filtracions d'un dipòsit d'hidrocarburs que es va localitzar al
costat de la nau 1 o nau taller. El focus contaminant va ser detectat durant els treballs de Caracterització
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Ambiental Bàsica i Detallada realitzats durant el primer semestre del passat any. Este estudi és el que va
permetre la localització de l'esmentat dipòsit i la posterior retirada de 145 tones de llots amb
hidrocarburs i altres 664 tones de residus qualificats com no perillosos.

En tots dos casos la Societat contracta i finança les actuacions i els repercuteix exclusivament en els
propietaris de les parcel.les en aplicación de la normativa urbanística vigent.

La descontaminació de sòls està regulada pel Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix
la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de
sòls contaminats.


