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Resolució de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a Domingo Ribelles Benavent per a
una explotació porcina d'engreix, situada al polígon 21, parcel·les 21, 22 i 73 de Quatretonda
(València), amb NIMA 4600014158, i inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana amb el número 315/AAI/CV.
En relació amb l'expedient 105/07 IPPC d'autorització ambiental integrada de DOMINGO RIBELLES
BENAVENT, amb domicili a l'efecte de notificació a c/ Baix, 35, 46838, de Llutxent (València), s'emet
la present resolució, de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 25 d'agost de 2008 s'atorga a Domingo Ribelles Benavent l'autorització
ambiental integrada per a l'explotació porcina d'engreix, situada en el polígon 21, parcel·les 21, 22 i
73 de Quatretonda (València) (DOGV núm. 5939 de 23.01.2009), centre amb NIMA 4600014158,
quedant inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 31508/AAI/CV.
Segon. Amb data 20 de desembre de 2011 la Direcció General de Qualitat Ambiental emet
resolució que modifica la resolució de 25 d'agost de 2008 per la qual s'atorga a Domingo Ribelles
Benavent l'autorització ambiental integrada per a l'explotació porcina d'engreix, situada al polígon 21,
parcel·les 21, 22 i 73 de Quatretonda (València) (DOGV núm. 5939 de 23.01.2009), per la qual queda
inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 315/AAI/CV. En
aquesta resolució s'estipula que el titular disposa fins al 22 de febrer de 2013 per a presentar a la
Direcció General de Qualitat Ambiental la sol·licitud d'autorització d'inici de l'ampliació projectada.
Tercer. Amb data 19 de desembre de 2013, el Sr. Domingo Ribelles Benavent, mitjançant
escrit registrat en l'oficina Prop del Ajuntament de Xàtiva, sol·licita una nova ampliació per un any i
mig (fins al maig de 2015) per a sol·licitar l'autorització d'inici i conducta a l'execució de les obres,
complint els requisits establits.
Quart. Amb data 7 d'abril de 2015, el Sr. Domingo Ribelles Benavent, mitjançant escrit
registrat en l'oficina Prop del Ajuntament de Xàtiva, sol·licita :
1. “El canvi del règim d'intervenció administrativa ambiental, segons el que s'estableix en la
disposició addicional sisena, apartat 1r de la Llei 6/2014, de 2 5 de julio, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, per
convalidar l'actual Autorització Ambiental Integrada a Llicència Ambiental, tenint en compte
que només varia la capacitat total (quedarien 2.498 places d'engreix de garrins de 20 a 100
kg), però resten inalterades les edificacions i instal·lacions projectades inicialment.
2. Que aquesta direcció general procedisca a l'enviament d'aquest expedient instruït i de la
resolució de l'Autorització Ambiental Integrada, a l'Ajuntament de Quatretonda, perquè
aquest organisme, després del corresponent procediment administratiu, concedisca, si
escau, la Llicència Ambiental corresponent.”
Cinqué. Amb data 8 de maig del 2015, la Direcció General de Qualitat Ambiental, remet a
l'Ajuntament de Quatretonda una còpia de l'expedient instruït 105/07 IPPC per a la tramitació de
l'autorització ambiental integrada atorgada a aquesta instal·lació, així com una còpia de la resolució
per la qual es va atorgar aquesta autorització.
Sisé. Amb data 25 d'octubre del 2016, l'alcaldia de l'Ajuntament de Quatretonda resol
concedir a Domingo Ribelles Benavent, amb DNI 20003296N la Llicència Ambiental per a l'activitat
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d'una explotació porcina d'engreix, amb una capacitat de fins a 2.498 places i un emplaçament en
el polígon 21 parcel·les 17, 21 i 22 i polígon 22, parcel·la 73, del terme municipal de Quatretonda.
Seté. Amb data 23 de gener de 2017 es notifica a l'interessat l'inici del tràmit d'audiència
relatiu a la resolució d'extinció de l'autorització ambiental integrada perquè en el termini de deu
dies hàbils puguen presentar les al·legacions que consideren oportunes, i no s’ha rebut cap
al·legació en el termini concedit.
Als anteriors fets són aplicables els següents,

Fonaments de dret
Primer. En 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 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 determinen 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. En aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana,
per la qual es regula el procediment a seguir quan en una instal·lació amb autorització ambiental
integrada es produïsca una modificació que implique que l'activitat deixa d'aconseguir els llindars
de capacitat establits en l'annex I d'aquesta llei, i passa a estar sotmesa a un instrument
d'intervenció ambiental inferior.
Després d’haver fet l'adaptació al nou instrument jurídic d'intervenció ambiental escaient,
l'ajuntament ho ha de comunicar a l'òrgan substantiu ambiental a fi que es dicte la resolució per la
qual es deixaria sense efecte l'autorització ambiental integrada que s'haguera concedit amb
anterioritat.
Tercer. Segons l'article 49 de Llei 6/2014, de 2 5 de julio, de la Generalitat, de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, les autoritzacions ambientals
integrades són causa d'extinció entre altres motius quan desapareguen les circumstàncies que
van motivar el seu atorgament.

Vist tot això, a proposta del Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació,
amb el vistiplau del subdirector general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, en ús de les
atribucions que se m’han atribuït,
RESOLC
Primer. Extingir, per desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament, l'autorització ambiental integrada número 315/AAI/CV, atorgada a Domingo Ribelles
Benavent per a una explotació porcina d'engreix, situada al polígon 21, parcel·les 21, 22 i 73 de
Quatretonda (València), i donar de baixa la citada instal·lació del Registre d'Instal·lacions de la
Comunitat Valenciana.
Segon. Contra la present resolució el promotor pot interposar un recurs d'alçada davant el
secretari autonòmic d'Agricultura, Medi Ambient, Canvio Climàtic i Desenvolupament Rural, de
conformitat amb el que s'estableix en l’article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
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De tot això s'informa els efectes oportuns.

València a 3 de març de 2017.- EL DIRECTOR GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I
QUALITAT AMBIENTAL

