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Exp. 252/06 IPPC SPCIC

Resolució de 27 d'agost de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la
qual s'extingeix l'autorització ambiental integrada número 472/AAI/CV, atorgada a
l'empresa GRANJA TATAY, SL, per a una explotació porcina, situada en les parcel·les
48 i 113 del polígon 20 del terme municipal d'Aldaia (València), i es dóna de baixa la
instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Vistos els documents que hi ha en l'expedient 252/06 IPPC, instruït a instàncies de la
mercantil GRANJA TATAY, SL, amb CIF B-97.281.158 i situada en les parcel·les 48 i 113
del polígon 20 del terme municipal d'Aldaia (València), s'emet la present resolució de
conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 2 de febrer de 2010, el director general per al Canvi Climàtic de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge adopta la resolució per la qual
es concedeix a la mercantil GRANJA TATAY, SL, l'autorització ambiental integrada per a
una explotació porcina de cicle tancat, amb NIMA 4600013811, i situada en les parcel·les 48
i 113 del polígon 20 del terme municipal d'Aldaia (València), que queda inscrita en el
Registre General d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 472/AAI/CV.
Segon. Amb data 18 de juny de 2012, té entrada en la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, escrit del Sr. José Manuel Tatay Olmos, en representació de la
mercantil GRANJA TATAY, SL, en el qual comunica que s'ha donat un canvi d'orientació
productiva de l'explotació ramadera, que passa de ser una explotació porcina en cicle tancat
a una explotació porcina de producció mixta.
Tercer. Amb data 20 de febrer de 2014, té entrada en el registre general d'aquesta
Conselleria, escrit del Sr. José Manuel Tatay Olmos, en el qual se sol·licita donar de baixa
en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana l'empresa GRANJA TATAY, SL,
atés que ha disminuït la capacitat ramadera de la seua explotació porcina, com a
conseqüència del compliment del Reial decret1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les
normes mínimes per a la protecció de porc. Aquest escrit porta adjunta una còpia
compulsada del formulari d'explotacions porcines en el qual es reflecteix la petició a la
Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca i Alimentació, d'aquesta disminució de
capacitat productiva.
Quart. Amb data 4 d'abril de 2014 se li comunica al titular que amb la finalitat de poder
anul·lar la seua autorització ambiental integrada núm. 472/AAI/CV, haurà de presentar còpia
compulsada de la Fitxa REGA en la qual es reflectisca que la peticion sol·licitada ha sigut
acceptada per la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca i Alimentació.
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Cinqué. Amb data 16 d'abril de 2014, té entrada en la Conselleria d'Infraestructures, Territori
i Medi Ambient, la resolució de data 26 de febrer de 2014, del director territorial de València
per la qual s'anota la variació de la capacitat ramadera de la GRANJA TATAY, SL, resultant
una capacitat total de 2.000 places d'engreix i 600 places de truges, 100 places de reposició
i 6 verros.
Sisé. Amb data 4 de juny de 2014 es realitza el tràmit d'audiència a l'interessat, en el qual
no es presenten al·legacions.
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'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'acord amb l'article
3.h de la Llei 16/2002 i el Decret 19/2012, de 7 de desembre de 2012, del president de la
Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza
l'Administració de la Generalitat.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 17 del Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, exercir les
competències en matèria d'intervenció administrativa ambiental.
Segon. Segons l'article 60.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la
contaminació i qualitat ambiental, els efectes de les autoritzacions ambientals integrades
s'extingiran amb audiència prèvia del titular, quan desapareguen les circumstàncies que van
motivar el seu atorgament.
Tercer. D'acord amb l'annex I del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació, estan sotmeses al règim d'autorització
ambiental integrada les instal·lacions destinades a la cria intensiva de porcs que disposen
de més de:
• 2.000 places per a porcs d'engreix de més de 30 kg.
• 750 places per a truges reproductores.
Vista la resolució de data 26 de febrer de 2014, del director territorial de València,
l'explotació no supera el límit de la capacitat productiva establida en el Reial decret
815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de
desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació, per la qual cosa no es troba sotmesa al règim d'autorització ambiental
integrada.
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Quart. Segons l'article 43 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de
la contaminació i qualitat ambiental, en el marc d’allò que s'estableix en la legislació estatal
en matèria d'activitats qualificades, queden sotmeses al règim de la llicència ambiental la
construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions en què
es desenvolupen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització
ambiental integrada i que figuren en la relació d'activitats que s'aprovarà reglamentàriament.
Per tot el que s’ah exposat, el cap de Servei de Protecció i Control Integrat de la
Contaminació, amb el vistiplau de la subdirectora general de Qualitat Ambiental, en virtut de
les competències que tinc,
Resolc
Primer. Anul·lar la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana
corresponent a la instal·lació GRANJA TATAY, SL, amb autorització ambiental integrada
número 472/AAI/CV, i deixar sense efecte la resolució de la Direcció General per al Canvi
Climàtic de data 2 de febrer de 2010, per la qual s'atorga a GRANJA TATAY, SL,
l'autorització ambiental integrada per a una explotació porcina de cicle tancat, situada en les
parcel·les 48 i 113 del polígon 20 del terme municipal d'Aldaia (València).
Segon. La instal·lació, que continua en funcionament, conserva el codi NIMA 4600013811
identificatiu del seu centre, i amb ell les obligacions sectorials derivades de l'activitat que en
la mateixa es desenvolupen.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs
d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 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 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
València, 27 d'agost de 2014.- EL DIRECTOR GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL
Vicente Tejedo Tormo.

