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Resolució de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada número 432/AAI/CV, atorgada a FORNS
VALENCIANS, SA (FORVA, SA) per a una estació depuradora d'aigües residuals
industrials (EDARI) d'una indústria d'elaboració de pastisseria i fabricació de pa,
situada en el terme municipal de Puçol (València)
En relació amb l'expedient 075/14 IPPC d'autorització ambiental integrada de FORNS
VALENCIANS, SA (FORVA, SA), s'emet la present resolució de conformitat amb els
següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 6 d'octubre de 2009, la Direcció Territorial de València de la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, atorga a FORNS VALENCIANS, SA
(FORVA, SA) l'autorització ambiental integrada per a una estació depuradora d'aigües
residuals industrials (EDARI) d'una indústria d'elaboració de pastisseria i fabricació de pa,
situada en el terme municipal de Puçol (València), que queda inscrita en el Registre General
d'Instal·lacions IPPC de la Comunitat Valenciana amb el número 432/AAI/CV i amb centre
NIMA 46000010625.
Segon. Amb data 27 de juliol de 2011 es modifica l'autorització ambiental atorgada a
l'empresa. La modificació consisteix que els punts de mostreig de les analítiques
d'abocament poden ser realitzats per la mateixa empresa, excepte el de l'efluent d'eixida al
col·lector municipal que es durà a terme per una empresa externa.
Tercer. Amb data 9 de gener de 2017, el titular presenta en el Registre de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, escrit mitjançant el
qual sol·licita que l'activitat passe a llicència ambiental dins de l'annex, de competència
municipal.
Quart. Amb data 14 de febrer del 2017, la Direcció General de Qualitat Ambiental, remet a
l'Ajuntament de Puçol còpia de l'expedient instruït 075/14 IPPC per a la tramitació de
l'autorització ambiental integrada atorgada a aquesta instal·lació, així com còpia de la
resolució per la qual es va atorgar aquesta autorització i la seua posterior modificació.
Cinqué. Amb data 28 de juny de 2017, l'alcaldia de l'Ajuntament de Puçol resol concedir a
FORNS VALENCIANS, SA (FORVA, SA), llicència ambiental per a una estació depuradora
d'aigües residuals industrials (EDARI) d'una indústria d'elaboració de pastisseria i fabricació
de pa, situada en l'Av. Progrés, 1 d'aquest terme municipal.
Als anteriors fets són aplicable 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,
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de modificació del Decret 7/2015, de 29 de juny, pel qual es determinen 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. En aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 6/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat
Valenciana, per la qual es regula el procediment que s’ha de seguir quan en una
instal·lació amb autorització ambiental integrada es produïsca una modificació que
implique que l'activitat deixa d'aconseguir els llindars de capacitat establits en l'annex I
d'aquesta llei, i passa a estar sotmesa a un instrument d'intervenció ambiental inferior.
Realitzada l'adaptació al nou instrument jurídic d'intervenció ambiental que pertoque,
l'ajuntament ho comunicarà a l'òrgan substantiu ambiental a fi que es dicte la resolució
per la qual es deixarà sense efecte l'autorització ambiental integrada que s'haguera
concedit amb anterioritat.
Tercer. Segons l'article 49 de Llei 6/2014, de 2 5 de julio, de la Generalitat, de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, les autoritzacions
ambientals integrades seran causa d'extinció entre altres motius quan desapareguen les
circumstàncies que van motivar-ne l’atorgament.
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 del Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental, fent ús de les atribucions que tinc,
Resolc
Primer. Extingir, per canvi de règim d'intervenció, l'autorització ambiental integrada
número 432/AAI/CV, atorgada a FORNS VALENCIANS, SA (FORVA, SA) per a una
estació depuradora d'aigües residuals industrials (EDARI) d'una indústria d'elaboració de
pastisseria i fabricació de pa, situada en el terme municipal de Puçol (València), i donar
de baixa la instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana.
Segon. Notificar la resolució al titular del projecte.
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.

Válencia a 2 de febrer de 2018.- Joan Piquer Huerga.- Director General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

