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Assumpte: comunicació de la fi de vigència de l'autorització ambiental integrada y baja en RAI

Amb data 23 de maig de 2011, el director territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, adopta resolució per la que es concedix a l'empresa
EXCAVACIONES VISA, S.L., l’autorització ambiental integrada per a una centre de valorització de
residus de la construcció i demolició (RCD), amb emplaçament en les parcel·les 233, 234 i 244 del
polígon 16 del terme municipal de Godelleta, amb NIMA 4600015618 i amb núm. RICV
568/AAI/CV. El 20 de gener de 2016, el director territorial de València, de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, adopta resolució per la qual
admet el canvi de titularitat de l'autorització a favor de l'entitat ECOVISA GESTIONA, S.L.U.
En l'autorització ambiental integrada s'establia que la vigència de la mateixa era de 8 anys, llevat
que abans d'aquest termini es produïsquen modificacions substancials que obliguen a la tramitació
d'una nova autorització o que s'incórrega en algun dels supòsits de modificació d'ofici recollits en
l'article 59 de la Llei 2/2006, de 5 de maig.
La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la
Comunitat Valenciana, que deroga la Llei 2/2006, en el paràgraf 5 de la disposició addicional
sisena, estableix que les instal·lacions amb autorització ambiental integrada atorgada conforme a
l'annex II de la Llei 2/2006, una vegada transcorregut el termini de huit anys de vigència, hauran
d'adaptar-se al nou règim jurídic de llicència ambiental.
Segons informació facilitada per l'empresa, ja tenen concedida la llicència ambiental per part de
l'Ajuntament de Godelleta.
Per allò que s'ha exposat, i finalitzat el termini de vigència de l'autorització ambiental integrada,
s'informa de que esta queda sense efecte i es sol·licita que es done de baixa en el Registre
Ambiental d'Instal·lacions (RAI).
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