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Exp. 341/06 IPPC SPCIC/CFO

Resolució de 2 de maig de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la
qual s’extingeix l’autorització ambiental integrada número 473-10/AAI/CV, atorgada a
l’empresa GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO SL, per a una explotació avícola de
gallines ponedores ubicada al polígon 5, parcel·la 407 del terme municipal de
Vilamarxant (València), amb NIMA 4600012936, i es dóna de baixa l’esmentada
instal·lació del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
En relació amb l’expedient 341/06 IPPC d’autorització ambiental integrada de l’empresa
GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO SL, amb CIF B-97.162.671, s’emet la present
resolució de conformitat amb els següents
Antecedents de fet
Primer. Amb data 25 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 GUILLÉN MAS DEL MORO SL l’autorització ambiental
integrada per a una explotació avícola de gallines ponedores, amb NIMA 4600012936, i
ubicada al polígon 5, parcel·la 407, del terme municipal de Vilamarxant (València), que
queda inscrita en el Registre General d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el
número 473-10/AAI/CV.
Segon. Amb data 4 de març de 2014, té entrada en la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, un escrit del sr. Joaquín Guillén Ferrer, en representació de la
mercantil GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO SL, en el qual sol·licita la baixa de la
instal·lació en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana, tot adjuntant la baixa
de la instal·lació en el Registre d’Explotacions Ramaderes.
Tercer. Amb data 24 de març de 2014 es realitza el tràmit d’audiència a l’interessat, en què
no es presenten al·legacions.
Als anteriors fets s’apliquen 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.
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Segon. Segons l’article 60.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, les autoritzacions ambientals integrades s’extingiran per
renúncia del titular de la instal·lació o l’activitat.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, a proposta del cap del 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 deté,
Resolc
Primer. Extingir l’autorització ambiental integrada número 473-10/AAI/CV, atorgada a la
mercantil GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO SL, per a una explotació avícola de gallines
ponedores, amb NIMA 4600012936, ubicada al polígon 5, parcel·la 407, del terme municipal
de Vilamarxant (València), i donar de baixa l’esmentada instal·lació del Registre
d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Segon. El titular haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de
contaminació i perquè el lloc on s’ubiquen les instal·lacions quede en un estat satisfactori,
d’acord amb la normativa aplicable, i prestarà una atenció especial, en relació amb el
tancament de la instal·lació, al compliment de l’article 22 bis de la Llei 16/2002, d’1 de juliol,
de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de
juny.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs
d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen 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, 2 de maig de 2014.- EL DIRECTOR GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL.Vicente Tejedo Tormo.

