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Exp. 215/06 IPPC SPCIC/VCP

Resolució de 9 de maig de 2014 de la Direcció General de Qualitat Ambiental per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a la mercantil Chinillach Ballester,
SL, per a una fàbrica d'adobs orgànics, farines i greixos, mitjançant transformació de
subproductes animals de categoria 3, amb NIMA 4600006378, situada en el Camí Molí
dels Canyars, 10 del terme municipal de Carpesa (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 215/06 IPPC, instruït a instàncies del Sr. Enrique Chinillach
Orts, d'autorització ambiental integrada per a una fàbrica d'adobs orgànics, farines i greixos,
mitjançant transformació de subproductes animals de categoria 3, en el terme municipal de
Carpesa (València), s'emet la present resolució de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 29 de juliol de 2009, la Direcció General per al Canvi Climàtic de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge atorga a la mercantil Chinillach
Ballester, SL, l'autorització ambiental integrada per a una fàbrica d'adobs orgànics, farines i
greixos, mitjançant transformació de subproductes animals de categoria 3, situada en el Camí
Molí dels Canyars, 10 del terme municipal de Carpesa (València), que queda inscrita en el
Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb nombre de referència 406/AAI/CV.
Segon. Mitjançant Resolució de 27 de juliol de 2011 de la Direcció General de Qualitat
Ambiental, es procedeix al canvi de denominació social de l'autorització ambiental integrada
concedida a Chinillach Ballester, SL, a favor de Chinillach Ballester, SLO.
Tercer. Amb data 5 de març de 2012, el Sr. Enrique Chinillach Orts en nom i representació de
la mercantil esmentada, comunica que s'ha cessat temporalment l'etapa de transformació i
l'activitat desenvolupada en la planta és la d'emmagatzematge i transferència de material de
categoria 3. S’emet Resolució del director general de Producció Agrària i Ramaderia, de data
20 de gener de 2012, de cessament temporal de l'activitat de transformació i poder realitzar
l'activitat d'emmagatzematge i transferència de material de la categoria 3 a altres plantes
autoritzades.
Quart. Amb data 28 de maig de 2012, se li comunica a l'empresa que les activitats
d'emmagatzematge i transferència de material de categoria 3 es troben incloses en el règim de
llicència ambiental i que disposen d'un termini màxim de dos anys, comptats des del 20 de
gener de 2012, per a engegar de nou l'activitat de transformació de subproductes animals de
categoria 3 en les seues instal·lacions, en virtut de l'article 61.1.b) de la Llei 2/2006, de 5 de
maig.
Així mateix s'informa el titular que transcorregut aqueix termini, l'autorització ambiental
integrada caducarà i es donarà de baixa la instal·lació esmentada en el Registre d'Instal·lacions
de la Comunitat Valenciana.
Cinqué. Amb dates 25 i 28 de maig de 2012, es realitza consulta al Servei de Gestió de
Residus i a l'Ajuntament de Carpesa que informe sobre les actuacions que haurà de realitzar el

Direcció General de
Qualitat Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

titular previ a l'anul·lació de l'autorització ambiental integrada, atès que haurà de convalidar la
seua antiga llicència d'activitat en l'ajuntament així com les diferents autoritzacions sectorials.
Sisé. L'Ajuntament de València emet informe amb data 19 de setembre de 2013 segons el
qual, consta en aqueix organisme, la concessió de llicència a nom de Chinillach Ballester, SA,
amb número de resolució I-2210 de 21 de maig de 1993, per a la fabricació d'adobs orgànics,
farines i greixos amb destinació diferent de l'alimentació humana, i es qualifica l'activitat com a
molesta, insalubre i nociva sense excepció de distància.
Seté. El Servei de Gestió de Residus informa amb data 4 d'octubre de 2013, que “si la
instal·lació genera residus com a conseqüència de la seua activitat, derivats de les operacions
de manteniment de la maquinària o de la mateixa instal·lació, haurà de tindre en compte el
règim de la producció de residus regulat en l'article 29 de la Llei 22/2001, així com el règim de
les obligacions previst en els articles 17 i 18 d'aquesta llei.”
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
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 406/AAI/CV, atorgada a la mercantil
Chinillach Ballester, SLO, per a una fàbrica d'adobs orgànics, farines i greixos, mitjançant
transformació de subproductes animals de categoria 3, situada en el Camí Molí dels Canyars,
10 del terme municipal de Carpesa (València), amb NIMA 4600006378, i donar de baixa la
instal·lació esmentada del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Segon. Quant a les activitats d'emmagatzematge i transferència de material de categoria 3, els
recordem que han de disposar de llicència ambiental, d'acord amb la Llei 2/2006, de 5 de maig,
de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i complir la normativa sectorial aplicable.
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Tercer. El codi NIMA 4600006378, pel qual s'identifica el seu centre, continua vigent i serà
l'utilitzat d'ara endavant per a les seues comunicacions amb la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient.
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, 9 de maig de 2014.- El director general de Qualitat Ambiental: Vicente Tejedo Tormo

