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Expte. 359/06 RPM
RICV: 314/AAI/CV
NIMA: 4600013818

Resolución de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, por la que se
extingue la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa NICOLAS
HERRERO RODRIGUEZ para una explotación porcina de cebo ubicada en Polígono
5, parcela 26, Paraje acequia del Moro, en el término municipal de Alpuente (Valencia)
con NIMA 4600013818 y se da de baja la citada instalación del Registro de
Instalaciones de la Comunitat Valenciana.
En relación con el expediente 359/06 IPPC de Autorización Ambiental Integrada de la
mercantil NICOLAS HERRERO RODRIGUEZ con N.I.F 22510713S y domicilio social en
Polígono 5, parcela 26, Paraje acequia del Moro, en el término municipal de Alpuente
(Valencia), se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. La actividad de Nicolás Herrero Rodriguez disponía de Licencia Ambiental y el
29/12/2006 solicitó la autorización ambiental integrada con el objeto de ampliar la
instalación y poder así albergar un total de 3000 plazas de cerdos de engorde.
Segundo. Con fecha 25 de agosto de 2008 se dictó resolución de la Dirección General para
el Cambio Climático por la que se otorgaba a Nicolás Herrero Rodríguez, la autorización
ambiental integrada para una explotación de engorde de ganado porcino ubicada en
Parcela 26, Polígono 5, Partida Acequia del Moro, término municipal de ALPUENTE
(Valencia) quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones de la Comunitat
Valenciana con el número 314/AAI/CV.
Segundo. Con fecha 17 de enero de 2019 se solicitó al servicio de inspección
medioambiental la situación actual de la instalación al constatar que la empresa no había
presentado la comunicación de inicio de actividad desde entonces.
Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2019 se recibe por parte del Servicio de Inspección
Medioambiental informe de visita de inspección realizada por Agentes Medioambientales
señalando que en la actualidad dispone de 1911 cabezas de ganado y que nunca se llevó a
cabo la ampliación de la granja.
Cuarto. Con fecha 31 de julio de 2019 se notifica a la empresa la concesión del trámite de
audiencia previo a la propuesta de resolución de extinción de la autorización ambiental
integrada. En el plazo concedido la empresa no presentó alegación alguna.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
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Fundamentos de derecho
Primero. En la Comunitat Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización
Ambiental Integrada es la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, de acuerdo con el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del
president de la Generalitat , por el que se determinan el número y la denominación de las
consellerias, y sus atribuciones.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 128 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del
Consell, por el cual se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las
Consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Calidad y
Educación Ambiental, ejercer las competencias en materia de intervención administrativa
ambiental.
Segundo. Según el artículo 50.1.a 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 caducarán cuando el ejercicio de la actividad no
se inicie en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la
autorización, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.
Tercero. Según el artículo 49.2 c 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 serán extinguidas al tener lugar la caducidad de
la autorización.
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación, con el visto bueno del Subdirector General del Cambio Climático y
Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento,
RESUELVO
Primero. Extinguir por caducidad la autorización ambiental integrada número
314/AAI/CV, otorgada a la empresa NICOLAS HERRERO RODRIGUEZ para una
explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Alpuente (Valencia) 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 Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica 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, a 8 de octubre de 2019.- El director general de Calidad y Educacion Ambiental:
Joan Piquer Huerga.
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Resolució de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Nicolás Herrero
Rodríguez per a una explotació porcina d'engreix situada en el polígon 5, parcel·la
26, paratge Séquia del Moro, al terme municipal d'Alpuente (València) amb NIMA
4600013818 i es dona de baixa la citada instal·lació del Registre d'Instal·lacions de la
Comunitat Valenciana.
En relació amb l'expedient 359/06 IPPC d'Autorització Ambiental Integrada de la mercantil
Nicolás Herrero Rodríguez amb NIF 22510713S i domicili social al polígon 5, parcel·la 26,
Paratge séquia del Moro, en el terme municipal d'Alpuente (València), s'emet la present
resolució de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. L'activitat de Nicolás Herrero Rodríguez disposava de llicència ambiental i el
29/12/2006 va sol·licitar l'autorització ambiental integrada a fi d'ampliar la instal·lació i poder
així albergar un total de 3000 places de porcs d'engreix.
Segon. Amb data 25 d'agost de 2008, es va dictar resolució de la Direcció General per al
Canvi Climàtic per la qual s'atorgava a Nicolás Herrero Rodríguez l'autorització ambiental
integrada per a una explotació d'engreixament de bestiar porcí situada en la parcel·la 26,
polígon 5, partida Séquia del Moro, terme municipal d'Alpuente (València) que quedava
inscrita en el Registre General d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número
314/AAI/CV.
Tercer. Amb data 17 de gener de 2019, es va sol·licitar al Servei d'Inspecció Mediambiental
la situació actual de la instal·lació en constatar que l'empresa no havia presentat la
comunicació d'inici d'activitat des d’aleshores.
Quart. Amb data 31 de maig de 2019, el Servei d'Inspecció Mediambiental rep un informe de
visita d'inspecció realitzada per agents mediambientals en què s’assenyala que en l'actualitat
disposa de 1911 caps de bestiar i que mai es va dur a terme l'ampliació de la granja.
Cinqué. Amb data 31 de juliol de 2019, es notifica a l'empresa la concessió del tràmit
d'audiència previ a la proposta de resolució d'extinció de l'Autorització Ambiental Integrada.
En el termini concedit l'empresa no va presentar cap al·legació.
Als anteriors fets són aplicable els següents,
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Fonaments de dret
Primer. A la Comunitat Valenciana l'òrgan competent per a atorgar l'Autorització
Ambiental Integrada és la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, d'acord amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del
president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les
conselleries, i les seues atribucions.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 128 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del
Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General de Qualitat i Educació
Ambiental exercir les competències en matèria d'intervenció administrativa ambiental.
Segon. Segons l'article 50.1.a 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 caducaran quan l'exercici de l'activitat no s'inicie en el termini de cinc anys, a
partir de la data d'atorgament de l'autorització, llevat que en l'autorització s'establisca un
termini diferent.
Tercer. Segons l'article 49.2 c 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 seran extingides en tindre lloc la caducitat de l'autorització.
Vist tot el que s’ha indicat anteriorment, a proposta del Servei de Prevenció i Control
Integrat de la Contaminació, amb el vistiplau del subdirector general del Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental, en ús de les atribucions que tinc,
RESOLC
Primer. Extingir per caducitat l'Autorització Ambiental Integrada número 314/AAI/CV,
atorgada a l'empresa Nicolás Herrero Rodríguez per a una explotació porcina d'engreix
situada al terme municipal d'Alpuente (València) i donar de baixa la citada instal·lació 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 d'Emergència Climàtica i
Transició Ecològica de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l’endemà de la recepció de
la present 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, 8 d'octubre de 2019.- El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan
Piquer Huerga.
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