DIRECCIÓ GENERAL DEL
CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE TORRE 1
C/ De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA
Tel. C.V. 012 - 96 386 60 00

Exp. 142/07 IPPC RPM
RICV: 255/AAI/CV
NIMA: 1200002347

Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'extingeix
l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa BRAYEN, SL, per a una
indústria de fabricació de productes ceràmics en el polígon industrial les Foies, s/n
del terme municipal de Llucena (Castelló), amb NIMA: 1200002347 i es dóna de baixa
la instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

En relació amb l'expedient 142/07 IPPC d’autorització ambiental integrada de l'empresa
BRAYEN, SL, amb CIF B-12.854.584 i domicili social en la carretera Corts Valencianes, 24,
1B de Vila-real (Castelló), s'emet la present resolució de conformitat amb els següents,

Antecedents de fet

Primer. Amb data 25 de febrer de 2009, la Direcció General per al Canvi Climàtic emet
Resolució per la qual s'atorga a l'empresa Lucena Cerámicas, SA, l'autorització ambiental
integrada per a una indústria de fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada,
ubicada en el polígon industrial les Foies, s/n del terme municipal de Llucena (Castelló),
amb NIMA 1200002347, que queda inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana amb el número 255/AAI/CV.
Segon. Amb data 23 de desembre de 2013 la Direcció General de Qualitat Ambiental emet
resolució per la qual s'actualitza l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa
Lucena Cerámicas, SA, per a la seua adequació a la Directiva 2010/75/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials.
Tercer. Mitjançant resolució de 13 de maig de 2014, de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, es va concedir canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de l'empresa CERATILE 2013, SL, amb CIF B-12.917.902.
Quart. Mitjançant resolució de 13 de març de 2015, de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, es va concedir canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada número
255/AAI/CV a favor de l'empresa BRAYEN, SL, amb CIF B-12.854.584.
Cinqué. En l'autorització ambiental integrada s'indica que:
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- “Amb caràcter previ a la posada en marxa de l'ampliació, el titular haurà d'obtindre
l'autorització d'inici de l'activitat per part d'aquesta conselleria, sense perjudici de la
necessitat d'obtenció de les llicències d'obres que resulten necessàries de conformitat
amb la normativa municipal. En tot cas, el titular disposa d'un termini màxim de tres anys
per a presentar a la Direcció General per al Canvi Climàtic la sol·licitud d'autorització
d'inici, que haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
• Certificació visada del tècnic director de l'execució del projecte, en la qual
s'acredite que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat i autoritzat
o als seus reformats posteriors també autoritzats, i que s'han efectuat tots els
controls, mesuraments, anàlisis i comprovacions amb resultat satisfactori, que es
determinen en el projecte esmentat, els seus reformats o en les normatives que li
siguen aplicables.
• Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus
d'activitat.
• Informe i certificat emesos per una entitat col·laboradora acreditada per al control
integrat de la contaminació segons el Decret 29/2007, de 9 de març, de modificació
del Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell pel qual s'estableixen les funcions
de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el
seu registre, en el qual s'acredite el compliment del contingut de l'autorització
ambiental integrada.”
- “L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe
qualsevol incompliment de les condicions imposades en aquesta, amb audiència prèvia
de l'interessat”
Cinqué. Després de constatar-se que l'empresa no disposa d'autorització d'inici
d'activitat, es va requerir la documentació corresponent en data 7 de febrer de 2014 i no
s'ha obtingut resposta fins hui.
Sisé. Que amb data 8 de març de 2017 es va remetre a l'empresa Brayen, SL, l'informeproposta de l'extinció de l’AAI, així com el tràmit d'audiència, que ha tornat el Servei de
Correus per no trobar-se el destinatari i marcar-se com desconegut.
Seté. 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 es va notificar en
l'últim domicili conegut i no es va poder practicar.
Als anteriors fets són aplicable els següents,

Fonaments de dret
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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 3.17 del Reial decret legislatiu 1/2016 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 prevenció, qualitat i
control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, les autoritzacions ambientals
integrades només seran efectives en les condicions i per a les activitats que
expressament es determinen en aquestes.
Així mateix s'indica que els efectes de les autoritzacions ambientals integrades
s'extingiran, entre altres motius, per l’incompliment de les condicions de l'autorització, la
desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o l'aparició de
circumstàncies noves que, si hagueren existit en el moment de la seua concessió,
haurien justificat la denegació, amb audiència prèvia del titular.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta 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 255/AAI/CV,
atorgada a la mercantil Brayen, SL, per a la seua indústria de fabricació de productes
ceràmics mitjançant enfornada en el polígon industrial les Foies, s/n del terme municipal
de Llucena (Castelló) per no haver aportat la documentació sol·licitada per a l'autorització
d’inici i donar de baixa la instal·lació esmentada 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 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.

