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Exp. 015/14 IPPC RPM
RICV: 650/AAI/CV
NIMA: 1200004382

Resolució de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Promociones
Rurales de Biogás Alcalà de Xivert, SL, per a la seua planta de valorització de residus
ramaders mitjançant generació de biogàs per a la producció d'energia elèctrica en
règim especial de 500 kW de potència connectada a xarxa, situada en la partida
Avenç, polígon 9, parcel·les 72, 82, 83, 84, 168, 177 i 182 del terme municipal d'Alcalà
de Xivert (Castelló), amb NIMA 1200004382 i donar de baixa la instal·lació esmentada
del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
El Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, analitzat el contingut de
l'expedient i la normativa aplicable, efectua la resolució següent de conformitat amb els
següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 28 de novembre de 2012, el director territorial de Castelló, de la llavors
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, adopta la resolució per la qual
s'atorga a l'empresa Promociones Rurales de Biogás Alcalà de Xivert, SL, l'autorització
ambiental integrada d'una planta de valorització de residus ramaders mitjançant generació
de biogàs per a la producció d'energia elèctrica en règim especial de 500 kW de potència
connectada a xarxa, situada en la partida Avenç, polígon 9, parcel·les 72, 82, 83, 84, 168,
177 i 182 del terme municipal d'Alcalà de Xivert (Castelló), amb NIMA 1200004382, que
queda inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número
650/AAI/CV.
Segon. Amb data 19 de desembre de 2012 es rep recurs d'alçada interposat per la
mercantil Promociones Rurales de Biogás Alcalà de Xivert, SL, contra la resolució d'aquesta
autorització ambiental integrada de data 28 de novembre de 2012.
Tercer. Amb data 5 de febrer de 2013, es desestima el recurs d'alçada interposat mitjançant
la resolució de data 5 de febrer de 2013, adoptada pel director general de Qualitat
Ambiental de la llavors Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
Quart. Amb data 25 d'octubre de 2013 es comunica a l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert que
l'empresa Promociones Rurales de Biogás Alcalà de Xivert, SL, no ha sol·licitat l'autorització
d'inici d'activitat, tal com s'exigeix en la seua resolució d'autorització ambiental integrada de
data 28 de novembre de 2012 en el punt quart de la part dispositiva.
Cinqué. L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, amb data 17 de gener de 2014, remet informe de
l'enginyer tècnic municipal de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, segons el qual, en el lloc
referit aquesta activitat no es troba en funcionament.
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Sisé. Amb data 14 de setembre de 2018 es va publicar en el BOE notificació del tràmit
d'audiència previ a la resolució de l'arxivament d'expedient, ja que havent-se notificat en
l'últim domicili conegut aquesta no es va poder practicar.

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, d'acord amb l'article 3.h de la Llei 16/2002 i 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, 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. Segons l'article 49 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a 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 s’ha exposat, la cap del Servei de Prevenció i Control Integrat de la
Contaminació, amb el vistiplau del subdirector general de Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental, en virtut de les atribucions que tinc.
RESOLC
Primer. Extingir per caducitat l'autorització ambiental integrada número 650/AAI/CV,
atorgada a la mercantil Promociones Rurales de Biogás Alcalà de Xivert, SL, per a la
seua planta de valorització de residus ramaders mitjançant generació de biogàs per a la
producció d'energia elèctrica en règim especial de 500 kW de potència connectada a
xarxa, situada en la partida Avenç, polígon 9, parcel·les 72, 82, 83, 84, 168, 177 i 182 del
terme municipal d'Alcalà de Xivert (Castelló), i donar de baixa la instal·lació esmentada
del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
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Segon. 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 de la present 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, 31 d'octubre de 2018.- Joan Piquer Huerga.- Director general del Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

