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Assumpte: comunicació del fi del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada
Amb data 5 de novembre de 2009, el director territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, adopta resolució per la qual es concedix a l'empresa VERBENA, SL,
l'autorització ambiental integrada per a l’instal·lació d’una estació de transferència i planta de
valorització de RCD’s i de residus industrials no perillosos, amb emplaçament en el polígon industrial
Raconc, parcel·les 14 i 15, del terme municipal d'Ador (València), quedant inscrita en el Registre
Ambiental d'Instal·lacions com 443/AAI/CV. Posteriorment, es va inscriure el canvi de titularitat en favor
de la mercantil MENALUO, SL que es va resoldre en fecha 21 de decembre de 2012.
Amb data 19 de juliol de 2016 es va remetre l'expedient a dalt citat a l'Ajuntament d'Ador a causa del
canvi de titularitat realitzat en favor de l'empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. ,
considerant-se una modificació, perquè, en virtut del que disposa el paràgraf 5 de la disposició
addicional sexta de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats
de la Comunitat Valenciana, ho adaptara al règim jurídic de llicència ambiental.
Així mateix es va informar l'Ajuntament que, en el moment en què s'atorgara l'esmentada llicència,
havia de comunicar-ho a esta direcció territorial a fi que es procedira a donar de baixa la AAI en el
Registre Ambiental d'Instal·lacions (RAI).
Encara que fins hui no s'ha rebut confirmació de l'atorgament de la llicència ambiental, s'informa que
ha finalitzat el termini de vigència de l'autorització ambiental integrada, que aquesta queda sense
efecte i es procedix a sol·licitar al Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació que es
done de baixa en el Registre Ambiental d'Instal·lacions (RAI).
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