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Expte.: 220/06 y 054/13 IPPC JNA
NIMA: 4600003079
RICV: 445/AAI/CV

Resolución de la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental por la
que se extingue la autorización ambiental integrada 445/AAI/CV, otorgada a la
empresa INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUIDORA, S.A. (FERRODISA), para una
instalación industrial destinada a la transformación de producto siderúrgico plano
mediante su corte y tratamiento superficial, ubicada en la Autovía siderúrgica, Partida
Vila Gris, s/n, apartado 69 del término municipal del Puerto de Sagunto (Valencia),
con NIMA 4600003079.
En relación con el expediente 220/06 IPPC de autorización ambiental integrada de la
empresa INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUIDORA, S.A. (FERRODISA), con CIF A-48054241
y domicilio social en la Autovía siderúrgica, Partida Vila Gris, s/n, apartado 69 del término
municipal del Puerto de Sagunto (Valencia), se emite la presente resolución, de
conformidad con los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. Mediante Resolución de 06 de noviembre de 2009 de la Dirección General para el
Cambio Climático se otorgó a la empresa INDUSTRIAL FERRO-DISTRIBUIDORA, S.A.
(FERRODISA), la autorización ambiental integrada para una instalación industrial existente
destinada a la transformación de producto siderúrgico plano, mediante su corte y
tratamiento superficial, ubicada en Autovía Siderurgica, Partida Villa-Gris, s/n del término
municipal de Sagunt (Valencia), con NIMA 4600003079, inscribiéndose en el Registro de
Instalaciones de la Comunitat Valenciana con número 445-09/AAI/CV.
Segundo. Con fecha 7 de junio de 2013, la mercantil INDUSTRIAL FERRO
DISTRIBUIDORA, S.A. (FERRODISA) presenta solicitud en la Oficina PROP del Puerto de
Sagunto, en la que comunica su intención de realizar una modificación que considera no
sustancial consistente en la adecuación de las instalaciones para la resolución de los
incumplimientos referidos a cumplir los valores límites de emisión de los gases residuales
en el foco nº 6 y los valores de emisión difusa, la eliminación foco nº 3 de aplicación blackcoat, línea de limpieza por modificación de las instalaciones y el control de los focos número
13 - aspiración lijadora y número 14 - aspiración serrería.
La referida modificación no se ha llegado a resolver debido a una serie de requerimientos
realizados por el Ayuntamiento de Sagunto.
Tercero. Con fecha 27 de septiembre de 2013 se emite comunicación donde se hace
constar que puede iniciar el ejercicio de la actividad según las condiciones establecidas en
su Autorización Ambiental Integrada y demás normativa de aplicación.
Cuarto. Con fecha 16 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 FERRODISA, para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
Quinto. Con fecha 6 de febrero de 2017 se recibe escrito por parte de la empresa donde se
solicita procedamos a extinguir definitivamente la Autorización Ambiental Integrada, la
renuncia a la modificación no sustancial iniciada el 7 de junio de 2013 y la exención del
1

Direcció General del
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1
C / de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA
Tel. 96 386 60 00

trámite del proyecto de clausura y desmantelamiento o condicionar esta presentación
hasta el momento del desmantelamiento definitivo.
Sexto. Con fecha 29 de junio del 2017, la Dirección General del Cambio Climático y
Calidad Ambiental, remite al Ayuntamiento de Sagunto copia del expediente instruido
220/06 IPPC referente a la tramitación de la autorización ambiental integrada otorgada a
esta instalación, así como copia de la resolución por la que se otorgó dicha autorización.
Séptimo. Con fecha 18 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Sagunto resuelve conceder a FERRODISA Licencia Ambiental para una actividad de
forja, estampación, embutición de metales, sinterización, troquelado, corte y repulsado a
escala industrial (epígrafe 2.11 del Anexo II de la Ley 6/2014, de 25 de julio), ubicada en
la Autovía Siderurgica, Partida Villa-Gris, s/n del término municipal de Sagunto(Valencia),
siempre y cuando cumpla unas condiciones establecidas.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero. En la Comunitat Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización
ambiental integrada es la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 12/2015, de 16 de
septiembre, de la Generalitat, de modificación del decreto 7/2015, de 29 de junio, por el
que 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. En aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 6/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana, por la que se regula el procedimiento a seguir cuando en una
instalación con autorización ambiental integrada se produzca una modificación que
implique que la actividad deja de alcanzar los umbrales de capacidad establecidos en el
anexo I de dicha ley, pasando a estar sometida a un instrumento de intervención
ambiental inferior.
Realizada la adaptación al nuevo instrumento jurídico de intervención ambiental que
proceda, el Ayuntamiento lo comunicará al órgano sustantivo ambiental a fin de que se
dicte la resolución por la que se dejará sin efecto la autorización ambiental integrada que
se hubiese concedido con anterioridad.
Tercero. Según el artículo 49 de Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, las
autorizaciones ambientales integradas serán causa de extinción entre otros motivos
cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.
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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 virtud de la autoridad que ostento,
RESUELVO
Primero. Archivar el expediente 054/13 referente a la modificación no sustancial de la
Autorización Ambiental Integrada.
Segundo. Extinguir, por desaparición de las circunstancias que motivaron su
otorgamiento, la autorización ambiental integrada número 445/AAI/CV, otorgada a
INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUIDORA, S.A. (FERRODISA) para una industria de
transformación de producto siderúrgico plano, mediante su corte y tratamiento
superficial, ubicada en la Autovía Siderurgica, Partida Villa-Gris, s/n, apartado 69 del
término municipal de Sagunto (Valencia), y dar de baja la citada instalación del Registro
de Instalaciones de la Comunitat Valenciana.
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, 4 de julio de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y
CALIDAD AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga
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Exp.: 220/06 i 054/13 IPPC JNA
NIMA: 4600003079
RICV: 445/AAI/CV

Resolució de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada 445/AAI/CV, atorgada a l'empresa
INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUÏDORA, SA (FERRODISA), per a una instal·lació
industrial destinada a la transformació de producte siderúrgic pla mitjançant el seu
tall i tractament superficial, situada en l'Autovia Siderúrgica, partida Vila Gris, s/n,
apartat 69 del terme municipal del Port de Sagunt (València), amb NIMA 4600003079.
En relació amb l'expedient 220/06 IPPC d'autorització ambiental integrada de l'empresa
INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUÏDORA, SA (FERRODISA), amb CIF A- 48054241 i domicili
social en l'Autovia siderúrgica, Partida Vila Gris, s/n, apartat 69 del terme municipal del Port
de Sagunt (València), s'emet la present resolució, de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Mitjançant Resolució de 6 de novembre de 2009 de la Direcció General per al Canvi
Climàtic es va atorgar a l'empresa INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUÏDORA, SA
(FERRODISA), l'autorització ambiental integrada per a una instal·lació industrial existent
destinada a la transformació de producte siderúrgic pla, mitjançant el seu tall i tractament
superficial, situada en Autovia Siderúrgica, partida Vila-Grisa, s/n del terme municipal de
Sagunt (València), amb NIMA 4600003079, i es va inscriure en el Registre d'Instal·lacions
de la Comunitat Valenciana amb el número 445-09/AAI/CV.
Segon. Amb data 7 de juny de 2013, la mercantil INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUÏDORA,
SA (FERRODISA) presenta sol·licitud en l'Oficina PROP del Port de Sagunt, en la qual
comunica la seua intenció de realitzar una modificació que considera no substancial
consistent en l'adequació de les instal·lacions per a la resolució dels incompliments referits
a complir els valores límits d'emissió dels gasos residuals en el focus núm. 6 i els valors
d'emissió difusa, l'eliminació del focus núm. 3 d'aplicació black-coat, línia de neteja per
modificació de les instal·lacions i el control dels focus número 13 - aspiració fregadora i
número 14 - aspiració serradora.
La referida modificació no s'ha arribat a resoldre a causa d'una sèrie de requeriments
realitzats per l'Ajuntament de Sagunt.
Tercer. Amb data 27 de setembre de 2013 s'emet comunicació on es fa constar que pot
iniciar l'exercici de l'activitat segons les condicions establides en la seua autorització
ambiental integrada i altra normativa d'aplicació.
Quart. Amb data 16 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
FERRODISA, per a adequar-la a la Directiva 2010/75/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials.
Cinqué. Amb data 6 de febrer de 2017 es rep escrit per part de l'empresa on se sol·licita
que s’extingisca definitivament l'autorització ambiental integrada, la renúncia a la
modificació no substancial iniciada el 7 de juny de 2013 i l'exempció del tràmit del projecte
de clausura i desmantellament o condicionar aquesta presentació fins al moment del
desmantellament definitiu.
1

Direcció General del
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1
C / de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA
Tel. 96 386 60 00

Sisé. Amb data 29 de juny del 2017, la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental, envia a l'Ajuntament de Sagunt còpia de l'expedient instruït 220/06 IPPC
referent 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.
Seté. Amb data 18 de maig de 2018, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt
resol concedir a FERRODISA llicència ambiental per a una activitat de forja, estampació,
embotició de metalls, sinterització, encunyament, tall i repulsada a escala industrial
(epígraf 2.11 de l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol), situada en l'Autovia
Siderúrgica, partida Vila-Grisa, s/n del terme municipal de Sagunt (València), sempre que
complisca unes condicions establides.
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, de conformitat amb l'article 9 del Decret 12/2015, de 16 de
setembre, 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, 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 siga
procedent, 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'havia 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 el seu atorgament.
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Vist 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, en virtut de l'autoritat que tinc,
RESOLC
Primer. Arxivar l'expedient 054/13 referent a la modificació no substancial de
l'autorització ambiental integrada.
Segon. Extingir, per desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament, l'autorització ambiental integrada número 445/AAI/CV, atorgada a
INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUÏDORA, SA (FERRODISA) per a una indústria de
transformació de producte siderúrgic pla, mitjançant el seu tall i tractament superficial,
situada en l'Autovia Siderúrgica, partida Vila-Grisa, s/n, apartat 69 del terme municipal de
Sagunt (València), i donar de baixa la instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions
de la Comunitat Valenciana.
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 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, 4 de juliol de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I
QUALITAT AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga
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