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Exp. 097/06 IPPC RPM
RICV 137/AAI/CV
NIMA: 1200001284

Resolució de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, per la qual
s’extingeix l’autorització ambiental integrada atorgada a l’empresa ELITE DETALLES
CERAMICA SL, per a una indústria de fabricació de productes ceràmics mitjançant
enfornat, amb NIMA 1200001284, situada a la carretera CV-20, km 9, ONDA (Castelló),
que queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el
número 137/AAI/CV.
En relació amb l’expedient 097/06 IPPC, d’autorització ambiental integrada de l’empresa
ELITE DETALLES CERAMICA SL, amb CIF B12364709 i domicili social a la carretera CV20, km 9, ONDA (Castelló), s’emet la present resolució de conformitat amb els següents,

Antecedents de fet

Primer. Amb data 27 de febrer de 2008, el director general per al Canvi Climàtic adopta la
Resolució per la qual es va atorgar a l’empresa ELITE DETALLES CERAMICA SL
l’autorització ambiental integrada per a una indústria de fabricació de productes ceràmics
mitjançant enfornat, amb NIMA 1200001284, situada a la carretera CV-20, km 9, ONDA
(Castelló), que queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana
amb el número 137/AAI/CV.
Segon. Amb data 24 d’agost de 2011, es remet escrit a l’empresa pel qual es recordava que
aquesta autorització està condicionada a la visita de comprovació i a l’obtenció de l’informe
favorable corresponent al compliment dels requisits establits en la resolució esmentada,
realitzats per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació,
així com la certificació visada del tècnic director de l’execució del projecte, en la qual
s’acredite que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte presentat i autoritzat, i a la
resta de documentació tècnica presentada.
Tercer. Amb data 11 d’octubre de 2011, l’empresa presenta una petició d’ampliació de
termini de sis mesos per a aportar la documentació requerida, al·legant que s’està sense
activitat i que es troba en negociacions de lloguer amb un nou operador.
Quart. Amb data 21 de novembre de 2012, es reitera el requeriment esmentat per part
d’aquesta conselleria. No obstant això, com que no s’ha rebut resposta de l’empresa, amb
data 14 d’octubre de 2013, es trasllada l’assumpte al Servei d’Inspecció Mediambiental.

Cinqué. Amb data de l’1 d’abril de 2014, es rep del Servei d’Inspecció Mediambiental
l’informe realitzat pel Grup de Medi Ambient de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita
a la Comunitat Valenciana, en què s’informa que la mercantil objecte d’inspecció es troba
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tancada i que exteriorment no presenta signes d’activitat, i la nau i els annexos de
l’empresa es troba amb signes evidents de deterioració.
Sisé. Amb data 19 de maig de 2014, es comunica a l’empresa que, atés que han
transcorregut dos anys des del cessament de l’activitat, disposa del termini d’un mes per
a acreditar el reinici de l’activitat o es procedirà al cessament definitiu de l’activitat i
tancament de la instal·lació. Respecte a aquesta comunicació no s’ha rebut resposta de
l’empresa.
Seté. Amb data 29 d’octubre de 2018, es remet a l’empresa un escrit concedint el tràmit
d’audiència previ a la proposta de resolució d’extinció de l’autorització ambiental
integrada. La notificació a l’empresa l’entrega el servei de correus el 6 de novembre de
2018.
Huité. En el termini de deu dies hàbils concedit per al tràmit d’audiència, l’empresa no ha
presentat al·legació ni cap document.

Als anteriors fets són aplicables els següents,

Fonaments de dret

Primer. A la Comunitat Valenciana l’òrgan competent per a atorgar l’autorització
ambiental integrada és la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, d’acord amb el Decret 12/2015, de 16 de setembre, del
President de la Generalitat, de modificació del Decret 7/2015, de 29 de juny, pel qual
determina les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 15 del Decret 158/2015, de 18 de setembre,
del Consell, modificat pel Decret 80/2016, d’1 juliol, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, correspon a la Direcció General del Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental, exercir les competències en matèria d’intervenció administrativa
ambiental.
Segon. Segons l’article 50.1.b de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i
control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, les autoritzacions ambientals
integrades caduquen quan l’exercici de l’activitat o instal·lació es paralitza per termini
superior a dos anys, excepte en casos de força major.
Tercer. Segons l’article 49.2 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i
control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, les autoritzacions ambientals
integrades s’extingiran quan té lloc el tancament definitiu de la instal·lació.
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Per tot el que s’ha exposat més amunt, a proposta de la cap del Servei de Prevenció i
Control Integrat de la Contaminació, amb el vistiplau del subdirector general del Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental, fent ús de les atribucions que tinc,

RESOLC
Primer. Extingir per caducitat l’autorització ambiental integrada número 630/AAI/CV,
atorgada a la mercantil ELITE DETALLES CERAMICA SL per a una indústria de
fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat, amb NIMA 1200001284, situada a
la carretera CV-20, km 9, ONDA (Castelló), i donar de baixa la instal·lació esmentada del
Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Segon. Tal com recull l’autorització ambiental integrada, “quan es determine el
cessament d’alguna de les unitats, es procedirà al desmantellament de les instal·lacions,
d’acord amb la normativa vigent, de manera que el terreny quede en les mateixes
condicions que abans d’iniciar aquesta activitat i no es produïsca cap mal sobre el sòl i el
seu entorn”.
Tercer. D’altra banda, després del cessament definitiu de les activitats, el titular ha
d’avaluar l’estat del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies per les substàncies
perilloses rellevants utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació de què es tracte, i
comunicar a l’òrgan competent els resultats d’aquesta avaluació. En el cas que
l’avaluació determine que la instal·lació ha causat una contaminació significativa del sòl o
les aigües subterrànies respecte a l’estat inicial, el titular ha de prendre les mesures
adequades per a fer front a aquesta contaminació a fi de restablir l’emplaçament de la
instal·lació a aquell estat, seguint les normes de l’annex II de la Llei 26/2007, de 23
d’octubre. Per a això, pot ser tinguda en compte la viabilitat tècnica d’aquestes mesures.
Sense perjudici de l’anterior, després del cessament definitiu de les activitats i quan la
contaminació del sòl i les aigües subterrànies de l’emplaçament cree un risc significatiu
per a la salut humana o per al medi ambient a causa de les activitats dutes a terme pel
titular abans que l’autorització per a la instal·lació s’haja actualitzat, i tenint en compte les
condicions de l’emplaçament de la instal·lació descrites en la primera sol·licitud de l’AAI,
el titular ha d’adoptar les mesures necessàries destinades a retirar, controlar, contindre o
reduir les substàncies perilloses rellevants perquè, tenint en compte el seu ús actual o
futur aprovat, l’emplaçament ja no crea aquest risc.
Quart. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot presentar
recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
València, 10 de desembre de 2018.- El director general del Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental: Joan Piquer Huerga.

