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     Valencia Parque Central acorda actuacions per a 

avançar en els seus objectius ferroviaris i urbanístics 

 

 El Consell d'Administració presenta l'Estudi de Viabilitat del nou Canal d'Accés que 

permetrà continuar el soterrament de les vies entre el Bulevard Sud i el viaducte de 

Giorgeta 

 Ministeri de Foment, Generalitat i Ajuntament signaran un acord marc per a 

actualitzar els costos i finançament de les actuacions pendents  

 La Comissió Executiva decidirà respecte a l'estratègia de venda de solars 

 
València, 23 de gener de 2019. El Consell d'Administració de la Societat Valencia Parque Central, 
integrada pel Ministeri de Foment (Adif, Adif Alta Velocitat i Renfe Operadora), Generalitat i 
Ajuntament de València, s'ha reunit avui a València per a tractar, entre altres assumptes, les 
actuacions necessàries per a l'execució de la tercera fase del Canal d'Accés fins al viaducte de 
Giorgeta; la modificació del conveni de 2003 que arreplega cost i finançament de les actuacions 
ferroviàries pendents i la venda de solars de la Fase 1A 
 
A la reunió han assistit el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, 
que presideix el Consell d'Administració,  l'alcalde de València, Joan Ribó, com a vicepresident del 
Consell i la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Mª José Salvador, 
vicepresidenta de l'òrgan de decisió de la Societat. 
 
Actuacions ferroviàries pendents i Conveni 2003  
 
El Consell d'Administració ha presentat l'Estudi de Viabilitat del projecte de la tercera fase del nou 
Canal d'Accés per a completar el soterrament de les vies entre el Bulevard Sud i el viaducte de 
Giorgeta. Segons l'estudi de viabilitat presentat per Adif Alta Velocitat, el cost estimat del projecte, 
és de 395 milions d'euros i el cronograma per al seu desenvolupament situa el seu inici en 2021 i 
finalització en 2025. En aquest moment el projecte està en redacció i, després de la seua revisió i 
aprovació, haurà de ser licitat i adjudicat. De l'execució d'aquesta actuació ferroviària depèn la següent 
actuació urbanística prevista entre el viaducte de Giorgeta i el Bulevard Sud que permetrà unir barris 
històricament separats per les vies i recuperar una zona industrial i marginal de la ciutat.  
 
En la reunió també s'ha informat dels treballs de la Comissió Tècnica en relació amb la modificació 
del conveni de 2003 a causa dels increments de costos estimats per a l'execució de les diferents 
actuacions. A fi d'ajustar a la realitat eixos costos i els mecanismes i fonts de finançament, el Consell 
ha acordat redactar i signar un nou acord marc que mantindria la solució d'integració definida en el 
conveni de 2003. 
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Venda de solars 
 
Sobre la venda de sòl per a recuperar inversió ferroviària en funció de l'evolució del mercat 
immobiliari, el Consell d'Administració ha acordat delegar en la Comissió Executiva perquè, 
acompanyada de tècnics experts de les respectives administracions, s'adopten les mesures i les 
accions necessàries per a procedir a materialitzar l'alienació dels solars de titularitat pública. El 
Projecte de Reparcel·lació de la Fase 1A, aprovat per l'Ajuntament de València al juny de 2017, 
proporciona una edificabilitat total de 135.299,42 m2t, amb un ús residencial lliure (i baixos 
comercials), en 24 solars. Existeixen 16 finques de titularitat pública que són propietat de la Societat, 
d'Adif i de l'Ajuntament. Tractant-se de béns patrimonials d'una societat mercantil de capital 
íntegrament públic, la venda seguirà les regles previstes en la Llei de Patrimoni de les Administracions 
públiques. 
 
Habilitació de solars 
 
El Consell ha aprovat, d'altra banda, els plecs de contractació del projecte d'Habilitació de solars que, 
precisament dotarà dels serveis d'aigua, energia i telecomunicacions necessaris als solars que es 
posaran a la venda. 
 
 


