Direcció General del
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

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

Expte.: 066/08 IPPC RPM
RICV: 461/AAI/CV
NIMA: 4600015030

Resolución de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, por la
que se extingue la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa LA
COLAITA AVÍCOLA S.L. para una explotación de pollos de engorde, ubicada en la
partida “ La Mala”, polígono 12 , parcelas 80, 81, 82 y 166 en el término municipal de
Llombai (Valencia) con NIMA 4600015030 y se da de baja la citada instalación del
Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana.
En relación con el expediente 066/08 IPPC de autorización ambiental integrada de la
empresa LA COLAITA AVÍCOLA S.L.,con CIF B-97796015 y domicilio social en Partida “La
Mala” Polígono 12,parcelas 80,81,82 y 166 46195 Llombai (Valencia), se emite la presente
resolución de conformidad con los siguientes,

Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 18 de diciembre de 2009 se otorgó a la mercantil La Colaita Avícola
S.L. la autorización ambiental integrada para la explotación de pollos de engorde, ubicada
en la partida “La Mala”, polígono 12, parcelas 80, 81, 82, y 166 del término municipal de
Llombai (Valencia), quedando inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat
Valenciana con el número 461/AAI/CV.
La citada resolución quedó condicionada al cumplimiento de una serie de condicionantes.
Segundo. Con fecha 9 de julio de 2012 se remitió un escrito a la empresa en que se le
recordaba que dicha autorización estaba condicionada al cumplimiento de una serie de
condicionantes, asímismo los plazos concedidos para el cumplimiento de los citados
condicionantes habían sido superados, y que el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada constituía una infracción de acuerdo con
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, pudiendo dejar la administración sin efecto la
resolución en el momento en que observase cualquier incumplimiento de las condiciones
impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.
Dicho escrito se notificó a la empresa con fecha 19 de julio de 2012.
Tercero. Con fecha de registro de entrada 20 de septiembre de 2012 en la entonces
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, D. José Luis Climent Cervera
en representación de La Colaita Avícola S.L. solicitó una prórroga tanto para ejecutar la
explotación ganadera en cuestión como para presentar el informe y certificados justificativos
de que las instalaciones se ajustaban al proyecto y cumplían la autorización ambiental
integrada, dado que el titular todavía no disponía de la financiación necesaria para la
construcción de la explotación ganadera.
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Cuarto. Con fecha 21 de enero de 2013 se dictó resolución de la D.G de Calidad
Ambiental por la que se modificaba el apartado tercero del condicionado de la AAI,
ampliando hasta el 18 de Junio de 2014 el plazo para presentar la solicitud de
autorización de inicio de la actividad proyectada.
Quinto. Con fecha 16 de enero de 2015, el Servicio de Inspección Medioambiental
remitió informe del Grupo de Medio Ambiente según el cual informó que la explotación
avícola no existía, observando que no había ningún tipo de construcción.
Sexto. Con fecha 17 de octubre de 2018 se remitió a la empresa escrito concediendo el
trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución de extinción de la autorización
ambiental integrada. La notificación a la empresa fue entregada por el Servicio de
Correos el 26 de octubre de 2018.
Séptimo. En el plazo de diez días hábiles concedido para el trámite de audiencia, la
empresa no ha presentado alegación ni documento alguno.

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 acuerdo con 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 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, modificado por el Decreto 80/2016, de 1 julio, 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 intervención
administrativa ambiental.
Segundo. Según el artículo 49 de la 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 extinguidas cuando, entre otras, se produzca el
incumplimiento de las condiciones de la autorización, la desaparición de las circunstancias
que motivaron su otorgamiento o la aparición de circunstancias que motivaron su
otorgamiento.
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Por todo cuanto antecede, a propuesta de la jefa 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 461/AAI/CV,
otorgada a la empresa La Colaita Avícola S.L, para una explotación de pollos de engorde
ubicada en la partida “La Mala”, polígono 12, parcelas 80, 81, 82, y 166 del término
municipal de Llombai (Valencia), por no haber aportado la documentación solicitada para la
autorización de inicio de actividad 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 Secretaria 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, 30 de noviembre de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y CALIDAD AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga
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Exp.: 066/08 IPPC RPM
RICV: 461/AAI/CV
NIMA: 4600015030

Resolución de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa La Colaita Avícola,
SL, per a una explotació de pollastres d'engreix, situada en la partida la Mala, polígon
12, parcel·les 80, 81, 82 i 166, en el terme municipal de Llombai (València), amb NIMA
4600015030, i es dóna de baixa l'esmentada instal·lació del Registre d'Instal·lacions
de la Comunitat Valenciana.

En relació amb l'expedient 066/08 IPPC d'autorització ambiental integrada de l'empresa La
Colaita Avícola, SL, amb CIF B-97796015 i domicili social en partida la Mala, polígon 12,
parcel·les 80, 81, 82 i 166, 46195 Llombai (València), s'emet aquesta resolució de
conformitat amb els següents

Antecedents de fet
Primer. Amb data 18 de desembre de 2009, es va atorgar a la mercantil La Colaita Avícola,
SL, l'autorització ambiental integrada per a l'explotació de pollastres d'engreix, situada en la
partida la Mala, polígon 12, parcel·les 80, 81, 82, i 166, del terme municipal de Llombai
(València), que va quedar inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana
amb el número 461/AAI/CV.
L'esmentada resolució va quedar condicionada al compliment d'una sèrie de condicionants.
Segon. Amb data 9 de juliol de 2012, es va remetre un escrit a l'empresa en què es recorda
que aquesta autorització estava condicionada al compliment d'una sèrie de condicionants,
així mateix els terminis concedits per al compliment dels esmentats condicionants havien
sigut superats, i que l'incompliment de les condicions establides en l'autorització ambiental
integrada constituïa una infracció d'acord amb el que s'estableix en l'article 83 de la Llei
2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i l'administració
podia deixar sense efecte la resolució en el moment en què s'observara qualsevol
incompliment de les condicions imposades en aquesta, amb audiència prèvia de l'interessat.
Aquest escrit es va notificar a l'empresa amb data 19 de juliol de 2012.
Tercer. Amb data de registre d'entrada de 20 de setembre de 2012, en la llavors Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el Sr. José Luis Climent Cervera, en
representació de la Colaita Avícola, SL, va sol·licitar una pròrroga tant per a executar
l'explotació ramadera esmentada com per a presentar l'informe i certificats justificatius del
fet que les instal·lacions s'ajustaven al projecte i complien l'autorització ambiental integrada,
atés que el titular encara no disposava del finançament necessari per a la construcció de
l'explotació ramadera.
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Quart. Amb data 21 de gener de 2013, es va dictar resolució de la Direcció General de
Qualitat Ambiental per la qual es modificava l'apartat tercer del condicionat de la AAI, i
amplia fins al 18 de juny de 2014 el termini per a presentar la sol·licitud d'autorització
d'inici de l'activitat projectada.
Cinqué. Amb data 16 de gener de 2015, el Servei d'Inspecció Mediambiental va remetre
informe del Grup de Medi Ambient segons el qual va informar que l'explotació avícola no
existia, observant que no hi havia cap mena de construcció.
Sisé. Amb data 17 d'octubre de 2018, es va remetre a l'empresa escrit en el qual el
concedia el tràmit d'audiència previ a la proposta de resolució d'extinció de l'autorització
ambiental integrada. La notificació a l'empresa va ser entregada pel servei de Correus el
6 d'octubre de 2018.
Seté. En el termini de deu dies hàbils concedit per al tràmit d'audiència, l'empresa no ha
presentat cap al·legació ni cap document.
Als anteriors fets són aplicable els següents

Fonaments de dret
Primer. En 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, 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, modificat pel Decret 80/2016, d'1 juliol, 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 d'intervenció administrativa
ambiental.
Segon. Segons l'article 49 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, les
autoritzacions ambientals integrades seran extingides quan, entre altres, es produïsca
l'incompliment de les condicions de l'autorització, la desaparició de les circumstàncies
que van motivar el seu atorgament o l'aparició de circumstàncies que van motivar el seu
atorgament.
Per tot el que antecedeix, a proposta de la cap 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 posseïsc,
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Resolc
Primer. Extingir per caducitat l'autorització ambiental integrada número 461/AAI/CV,
atorgada a l'empresa La Colaita Avícola, SL, per a una explotació de pollastres d'engreix
situada en la partida la Mala, polígon 12, parcel·les 80, 81, 82, i 166, del terme municipal de
Llombai (València), per no haver aportat la documentació sol·licitada per a l'autorització
d'inici d'activitat i donar de baixa l'esmentada 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 secretària 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 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, 30 de novembre de 2018.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I
QUALITAT AMBIENTAL: Joan Piquer Huerga
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