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Exp. 239/06 IPPC SPCIC/VCP

Resolució de 12 de febrer de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la
qual s’extingeix l’autorització ambiental integrada número 439-09/AAI/CV, atorgada a
la mercantil Deriplom, SA, amb NIMA 1200000264, per a una indústria de producció i
comercialització d’òxids de plom, ubicada en la Ctra. València-Barcelona, km. 69,1 en
el terme municipal de Castelló de La Plana, i es dóna de baixa l’esmentada instal·lació
del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
En relació amb l’expedient 239/06 IPPC d’autorització ambiental integrada de
l’empresa Deriplom, SA, amb CIF A-12.002.861 i domicili social en la Ctra. ValènciaBarcelona, km. 69,1 en el terme municipal de Castelló de La Plana s’emet la present
resolució de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 28 d’octubre de 2009, el director general per al Canvi Climàtic de la
llavors Conselleria de Territori i Habitatge, adopta la Resolució per la qual s’atorga a
l’empresa Deriplom, SA, l’autorització ambiental integrada d’una indústria de producció i
comercialització d’òxids de plom, ubicada en la Ctra. València-Barcelona, km. 69,1 en el
terme municipal de Castelló de La Plana, que queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions
de la Comunitat Valenciana amb el número 439-09/AAI/CV.
Segon. Amb data 13 de maig de 2011, es requereix a l’empresa que presente la sol·licitud
d’autorització d’inici d’activitat, d’acord amb el que estableix l’autorització ambiental
integrada.
Tercer. Amb data 22 de febrer de 2013, l’empresa presenta escrit pel qual comunica la
baixa de les activitats de fabricació i comercialització d’òxids de plom. A la comunicació
adjunta la declaració de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Quart. Amb data 17 de maig de 2013 se cita l’interessat al tràmit d’audiència.
Cinqué. Amb data 14 de juny de 2013, l’interessat presenta al·legacions al tràmit
d’audiència per les quals comunica que:
-

-

En el mateix emplaçament, però separat de les instal·lacions de fabricació i
emmagatzematge d’òxids de plom, realitzen una activitat com a gestor intermedi de
residus.
L’empresa està autoritzada per a dur a terme l’operació de gestió
d’emmagatzematge temporal de filtres d’oli d’automoció i de bateries de plom
(R13/D15), es troba inscrita en el Registre General de Gestors Autoritzats de
Residus de la Comunitat Valenciana (núm. 207 RTA/RTP/CV/), i queda inclosa
l’esmentada autorització de gestor en l’autorització ambiental integrada.
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Amb data 11 de setembre de 2008, es va emetre Resolució del director general per
al Canvi Climàtic per la qual s’atorgava a Deriplom pròrroga de l’autorització
administrativa (núm. 207/RTA/RTP/CV) per a efectuar les operacions
d’emmagatzematge de residus perillosos, fins al 14 d’octubre de 2013, sense
perjudici de l’adaptació de la instal·lació al règim establit en la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.

Per això sol·liciten que es determine la situació en què quedarà l’activitat secundària de
gestió de residus que realitzen en el mateix emplaçament que l’activitat principal
l’autorització ambiental del qual integrada quedarà extingida.
Sisé. A la vista de les al·legacions presentades per l’empresa i prèviament a l’anul·lació
de l’autorització ambiental integrada, amb data 2 de juliol de 2013 se sol·licita informe al
Servei de Gestió de Residus respecte a la validesa de l’autorització núm. 207/RTA/RTP/CV
i a l’Ajuntament de Castelló, atés que el titular haurà de convalidar la seua antiga llicència
d’activitat en l’ajuntament així com les diferents autoritzacions sectorials amb els organismes
corresponents.
Seté. Amb data 31 d’octubre de 2013 es rep informe del Servei de Gestió de Residus,
pel qual es comunica que als efectes sectorials establits per la legislació vigent en matèria
de residus, aqueix servei va inscriure l’operació d’emmagatzematge de residus perillosos en
el Registre de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana amb la referència
684/G/RTP/CV, i la d’arreplega i transport de residus perillosos amb la referència
207/RT/RTP7CV, adaptant aquesta última a la figura del transportista de residus amb
caràcter professional arreplegada en l’article 29 de la Llei 22/2011, i en l’actualitat segueix
vigent.
Respecte a l’operació d’emmagatzematge de residus es va atorgar a l’empresa una
pròrroga fins al 14 d’octubre de 2013 i informen que d’acord amb el Reial decret 367/2010,
de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l’àrea de medi ambient, les
autoritzacions es concediran per un període de cinc anys, passat el qual es renovaran
automàticament per períodes successius d’uns altres cinc anys, per la qual cosa entenen
que l’autorització atorgada a Deriplom, SA, per a l’emmagatzematge temporal de residus
perillosos contínua vigent. Tot això sense perjudici de la seua adaptació al règim jurídic de la
Llei 22/2001.
Als anteriors fets s’apliquen els següents,
Fonaments de dret
Primer. 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 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat,
pel qual determinen 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,
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Territori i Medi Ambient, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, exercir les
competències en matèria d’intervenció administrativa ambiental.
Segon. 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 renúncia del titular de la instal·lació o activitat.
Vist tot això anterior, a proposta del Servei de Protecció i Control Integrat de la
Contaminació, amb el vistiplau de la subdirectora general de Qualitat Ambiental, fent ús de
les atribucions que tinc,
Resolc
Primer. Extingir l’autorització ambiental integrada número 439-09/AAI/CV, atorgada a la
mercantil Deriplom, SA, per a una indústria de fabricació i comercialització d’òxids de plom,
ubicada en la Ctra. València-Barcelona, km.69,1 en el terme municipal de Castelló de la
Plana, i donar de baixa l’esmentada instal·lació del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana.
Segon. Mantindre la inscripció de l’empresa Deriplom, SA, amb CIF A-12002861 en el
Registre General de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana per a
l’exercici de les següents activitats de gestió de residus:
-

169/T01/CV, per a l’activitat de transport de residus perillosos amb caràcter
professional.

-

684/G/RTP/CV per a l’operació de gestió de residus perillosos consistent en el seu
emmagatzematge temporal en les instal·lacions ubicades en la Ctra. ValènciaBarcelona, km.69,1 en el terme municipal de Castelló de la Plana, dels següents
residus perillosos:
Operació de gestió
CODI LER
160107*
160601*

Arreplega i emmagatzematge temporal, així com el seu transport
(R13/D15)
Descripció
Identificació
Filtres d’oli d’automoció
Q9//R4//S40//C51//H14
Bateries de plom
Q6//R4//S37//C18/23//H8

Tercer. Per a l’adaptació al règim jurídic de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats, de conformitat amb la disposició transitòria huitena d’aquesta, s’ha traslladat al
Servei de Gestió de Residus a fi que comproven que es compleixen els requisits tècnics i
operacionals per al manteniment de l’autorització.
Quart. El titular haurà de complir la normativa aplicable a l’activitat exercida per la mercantil,
en matèria d’emissions a l’atmosfera, acústica, producció i gestió de residus i accidents
greus, així mateix haurà de comptar amb la preceptiva llicència ambiental d’acord amb la
Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, que ha de
tramitar-se en l’ajuntament corresponent.
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Cinqué. El codi NIMA 1200000264, pel qual s’identifica el seu centre, continua vigent i serà
l’utilitzat d’ara en avant 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, 2 de febrer de 2014.- Vicente Tejedo Tormo.- DIRECTOR GENERAL DE
QUALITAT AMBIENTAL

