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Expte. 142/07 IPPC RPM
RICV: 255/AAI/CV
NIMA: 1200002347

Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se extingue la
autorización ambiental integrada otorgada a la empresa BRAYEN S.L. para una
industria de fabricación de productos cerámicos Polígono Industrial Les Foyes, s/n
del término municipal de Lucena del Cid (Castellón), con NIMA: 1200002347 y se da de
baja la citada instalación del Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana.

En relación con el expediente 142/07 IPPC de Autorización Ambiental Integrada de la
empresa BRAYEN, S.L., con CIF B-12.854.584 y domicilio social en la Carretera Corts
Valencianes, 24, 1B de Vila-Real (Castellón), se emite la presente resolución de
conformidad con los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 25 de febrero de 2009, la Dirección General para el Cambio Climático
emite Resolución por la que se otorga a la empresa Lucena Cerámicas, S.A. la Autorización
Ambiental Integrada para una industria de fabricación de productos cerámicos mediante
horneado, ubicada en el Polígono Industrial Les Foyes, s/n del término municipal de Lucena
del Cid (Castellón), con NIMA 1200002347, quedando inscrita en el Registro de
Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 255/AAI/CV.
Segundo. Con fecha 23 de diciembre de 2013 la Dirección General de Calidad Ambiental
emite resolución por la que se actualiza la autorización ambiental integrada otorgada a la
empresa Lucena Cerámicas, S.A., para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
Tercero. Mediante resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, se concedió cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de la empresa CERATILE 2013, S.L., con C.I.F. B-12.917.902.
Cuarto. Mediante resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, se concedió cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de la empresa BRAYEN, S.L., con C.I.F. B-12.854.584.
Quinto. En la Autorización Ambiental Integrada se indica que:
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- “Con carácter previo a la puesta en marcha de la ampliación, el titular deberá obtener la
autorización de inicio de la actividad por parte de esta Conselleria, sin perjuicio de la
necesidad de obtención de las licencias de obras que resulten necesarias de
conformidad con la normativa municipal. En todo caso, el titular dispone de un plazo
máximo de tres años para presentar a la Dirección General para el Cambio Climático la
solicitud de autorización de inicio, que deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
• Certificación visada del Técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se
acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y
autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han
efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado
satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados o en las
normativas que le sean aplicables.
• Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el
tipo de actividad.
• Informe y certificado emitidos por una Entidad colaboradora acreditada para el
control integrado de la contaminación según el Decreto 29/2007, de 9 de marzo, de
modificación del Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell por el que se
establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad
ambiental y se crea y regula su registro, en el que se acredite el cumplimiento del
contenido de la autorización ambiental integrada.”
- “La administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que
observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa
audiencia del interesado”
Quinto. Tras constatarse que la empresa no dispone de Autorización de inicio de
actividad, se requirió la documentación correspondiente en fecha 7 de febrero de 2014 y
no se ha obtenido respuesta hasta la fecha.
Sexto. Que con fecha 8 de marzo de 2017 se remitió a la empresa Brayen S.L, el
informe propuesta de la extinción de la AAI, así como el trámite de audiencia, siendo
devuelto por el Servicio de Correos al no encontrarse el destinatario marcándose como
desconocido.
Séptimo. Con fecha 14 de septiembre de 2018 se publicó en el B.O.E notificación del
trámite de audiencia previo a la resolución del archivo de expediente, ya que habiéndose
notificado en el último domicilio conocido esta no se pudo practicar.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho
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Primero. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización
ambiental integrada es la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, de acuerdo con el artículo 3.17 del Real Decreto Legislativo 1/2016 y
el Decreto 12/2015, de 16 de septiembre, del President de la Generalitat, de modificación
del Decreto 7/2015, de 29 de junio, por el que se determina las consellerias en que se
organiza la administración de la Generalitat.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 158/2015, de 18 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
corresponde a la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental, ejercer
las competencias en materia de control integrado de la contaminación.
Segundo. Según el artículo 49 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, las autorizaciones
ambientales integradas sólo serán efectivas en las condiciones y para las actividades
que expresamente se determinen en las mismas.
Asimismo se indica que los efectos de las autorizaciones ambientales integradas se
extinguirán, entre otros motivos, por el incumplimiento de las condiciones de la
autorización, la desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o la
aparición de circunstancias nuevas que, de haber existido en el momento de su
concesión, habrían justificado la denegación, previa audiencia del titular
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Prevención y Control Integrado de
la Contaminación, con el visto bueno del Subdirector General de Cambio Climático y
Calidad Ambiental, en virtud de las atribuciones que ostento.
RESUELVO
Primero. Extinguir por caducidad la autorización ambiental integrada número
255/AAI/CV, otorgada a la mercantil Brayen, S.L., para su industria de fabricación de
productos cerámicos mediante horneado Polígono Industrial Les Foyes, s/n del término
municipal de Lucena del Cid (Castellón) por no haber aportado la documentación
solicitada para la autorización de inicio y dar de baja la citada instalación del Registro de
Instalaciones de la Comunitat Valenciana.
Segundo. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
presentar recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Valencia, 23 de octubre de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y CALIDAD AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga
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Exp. 142/07 IPPC RPM
RICV: 255/AAI/CV
NIMA: 1200002347

Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'extingeix
l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa BRAYEN, SL, per a una
indústria de fabricació de productes ceràmics en el polígon industrial les Foies, s/n
del terme municipal de Llucena (Castelló), amb NIMA: 1200002347 i es dóna de baixa
la instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

En relació amb l'expedient 142/07 IPPC d’autorització ambiental integrada de l'empresa
BRAYEN, SL, amb CIF B-12.854.584 i domicili social en la carretera Corts Valencianes, 24,
1B de Vila-real (Castelló), s'emet la present resolució de conformitat amb els següents,

Antecedents de fet

Primer. Amb data 25 de febrer de 2009, la Direcció General per al Canvi Climàtic emet
Resolució per la qual s'atorga a l'empresa Lucena Cerámicas, SA, l'autorització ambiental
integrada per a una indústria de fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada,
ubicada en el polígon industrial les Foies, s/n del terme municipal de Llucena (Castelló),
amb NIMA 1200002347, que queda inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana amb el número 255/AAI/CV.
Segon. Amb data 23 de desembre de 2013 la Direcció General de Qualitat Ambiental emet
resolució per la qual s'actualitza l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa
Lucena Cerámicas, SA, per a la seua adequació a la Directiva 2010/75/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials.
Tercer. Mitjançant resolució de 13 de maig de 2014, de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, es va concedir canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de l'empresa CERATILE 2013, SL, amb CIF B-12.917.902.
Quart. Mitjançant resolució de 13 de març de 2015, de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, es va concedir canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de l'empresa BRAYEN, SL, amb CIF B-12.854.584.
Cinqué. En l'autorització ambiental integrada s'indica que:
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- “Amb caràcter previ a la posada en marxa de l'ampliació, el titular haurà d'obtindre
l'autorització d'inici de l'activitat per part d'aquesta conselleria, sense perjudici de la
necessitat d'obtenció de les llicències d'obres que resulten necessàries de conformitat
amb la normativa municipal. En tot cas, el titular disposa d'un termini màxim de tres anys
per a presentar a la Direcció General per al Canvi Climàtic la sol·licitud d'autorització
d'inici, que haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
• 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
o als seus reformats posteriors també autoritzats, i que s'han efectuat tots els
controls, mesuraments, anàlisis i comprovacions amb resultat satisfactori, que es
determinen en el projecte esmentat, els seus reformats o en les normatives que li
siguen aplicables.
• Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus
d'activitat.
• Informe i certificat emesos per una entitat col·laboradora acreditada per al control
integrat de la contaminació segons el Decret 29/2007, de 9 de març, de modificació
del Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell pel qual s'estableixen les funcions
de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el
seu registre, en el qual s'acredite el compliment del contingut de l'autorització
ambiental integrada.”
- “L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe
qualsevol incompliment de les condicions imposades en aquesta, amb audiència prèvia
de l'interessat”
Cinqué. Després de constatar-se que l'empresa no disposa d'autorització d'inici
d'activitat, es va requerir la documentació corresponent en data 7 de febrer de 2014 i no
s'ha obtingut resposta fins hui.
Sisé. Que amb data 8 de març de 2017 es va remetre a l'empresa Brayen, SL, l'informeproposta de l'extinció de l’AAI, així com el tràmit d'audiència, que ha tornat el Servei de
Correus per no trobar-se el destinatari i marcar-se com desconegut.
Seté. Amb data 14 de setembre de 2018 es va publicar en el BOE notificació del tràmit
d'audiència previ a la resolució de l'arxivament d'expedient, ja que es va notificar en
l'últim domicili conegut i no es va poder practicar.
Als anteriors fets són aplicable els següents,

Fonaments de dret
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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 l'article 3.17 del Reial decret legislatiu 1/2016 i 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 es 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, 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 de control integrat de la contaminació.
Segon. Segons l'article 49 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 només seran efectives en les condicions i per a les activitats que
expressament es determinen en aquestes.
Així mateix s'indica que els efectes de les autoritzacions ambientals integrades
s'extingiran, entre altres motius, per l’incompliment de les condicions de l'autorització, la
desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o l'aparició de
circumstàncies noves que, si hagueren existit en el moment de la seua concessió,
haurien justificat la denegació, amb audiència prèvia del titular.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del Servei de Prevenció i Control Integrat de la
Contaminació, amb el vistiplau del subdirector general de Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental, en virtut de les atribucions que tinc.
RESOLC
Primer. Extingir per caducitat l'autorització ambiental integrada número 255/AAI/CV,
atorgada a la mercantil Brayen, SL, per a la seua indústria de fabricació de productes
ceràmics mitjançant enfornada en el polígon industrial les Foies, s/n del terme municipal
de Llucena (Castelló) per no haver aportat la documentació sol·licitada per a l'autorització
d’inici i donar de baixa la instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la
Comunitat Valenciana.
Segon. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà
presentar recurs d'alçada davant 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 des de l’endemà de la recepció de la present notificació,
d'acord amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
València, 23 d’octubre de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I
QUALITAT AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga

