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Exp. 086/06 IPPC SPCIC/VCP

Resolució de 19 de juny de 2014 de la Direcció General de Qualitat Ambiental per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a la mercantil Seinco Proyectos,
SA, per a una indústria de fabricació de biodièsel a partir d'olis vegetals, amb NIMA
4600015795, a situar en la parcel·la 1, illa M3 del polígon industrial Raconc d'Ador
(València), i es dóna de baixa la instal·lació esmentada en el Registre d'Instal·lacions de
la Comunitat Valenciana.
En relació amb l'expedient 086/06 IPPC, instruït a instàncies del Sr. Enrique David
Alcaraz Guillamón, d'autorització ambiental integrada per a una indústria de fabricació de
biodièsel a partir d'olis vegetals en el terme municipal d'Ador (València), s'emet la present
resolució de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 2 d'octubre de 2008, la Direcció General per al Canvi Climàtic va atorgar a la
mercantil Ebcon Park Gandia, SL, l'autorització ambiental integrada per a una indústria de
fabricació de biodièsel a partir d'olis vegetals, a situar en la parcel·la 1, illa M3, del polígon
industrial Raconc d'Ador (València) que queda inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la
Comunitat Valenciana amb el número de referència 321/AAI/CV.
Segon. Mitjançant Resolució de 27 d'agost de 2009 de la Direcció General per al Canvi
Climàtic, es va procedir al canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada atorgada a
Ebcon Park Gandia, SL, amb CIF B-97650360 a favor de la mercantil Seinco Proyectos, SA,
amb CIF A-4600015795.
Tercer. Amb data 16 de novembre de 2012, es va realitzar advertiment de caducitat a
l'empresa d'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció
de la contaminació i qualitat ambiental, atès que s'havia superat el termini de tres anys establit
en l'autorització ambiental integrada per a comunicar l'inici de l'activitat, sense haver rebut cap
comunicació per part de la mercantil.
Quart. Amb data 14 de novembre de 2013, es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 7152, la notificació del requeriment a Seinco Proyectos, SA, perquè sol·licitara
l'autorització d'inici de l'activitat, per no haver sigut possible la notificació via correu ordinari.
Als anteriors fets són aplicable els següents,
Fonaments de dret
Primer. 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 seran extingides per caducitat de
l'instrument d'intervenció ambiental, en els termes de l'article 61 de la llei esmentada.
Segon. 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
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de la Llei 16/2002 i el Decret 9/2014, de 12 de juny de 2014, del president de la Generalitat, pel
qual determina 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.
Vist el que s’ha exposat, a proposta del Servei de Protecció i Control Integrat de la
Contaminació, fent ús de les atribucions que em confereix el Reglament orgànic i funcional de
la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
RESOLC
Primer. Extingir l'autorització ambiental integrada número 231/AAI/CV, atorgada a la mercantil
Seinco Proyectos, SA, per a una indústria de fabricació de biodièsel a partir d'olis vegetals, a
situar la parcel·la 1, illa M3 del polígon industrial Raconc en el terme municipal d'Ador
(València), amb NIMA 4600015795 i donar de baixa la instal·lació esmentada del Registre
d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar
recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de
la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini d'un mes 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, 19 de juny de 2014.- El director general de Qualitat Ambiental: Vicente Tejedo Tormo

