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Resolución de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, por la
que se extingue la autorización ambiental integrada otorgada a la mercantil
CERÀMIQUES ESTRUCTURALS DE LLINARS, S.L para una industria de fabricación
de productos cerámicos mediante horneado, con NIMA 4600012579, ubicada en la
carretera Simat-Xàtiva (CV-600), km 18,5, polígono 9, parcelas 23 y 24, en el término
municipal de Xàtiva (Valencia),y dar de baja la citada instalación del Registro de
Instalaciones de la Comunitat Valenciana.

Por el Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, analizado el
contenido del expediente y la normativa aplicable, se efectúa la siguiente resolución de
conformidad con los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 21 de junio de 2010, el Director General para el Cambio Climático de la
entonces Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, adopta la
Resolución por la que se otorga a la empresa Valenciana de Forjados Cerámicos, S.A., la
autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de productos cerámicos
mediante horneado, con NIMA 4600012579, ubicada en la carretera Simat - Xàtiva (CV600), km 18,5, polígono 9, parcelas 23 y 24, en el término municipal de Xàtiva (Valencia),
quedando inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número
496-10/AAI/CV.
Segundo. Con fecha 3 de mayo de 2012, el Director General de Calidad Ambiental de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, adopta la Resolución por la que
se procede al cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de Valenciana de
Forjados Cerámicos, S.A., a favor de Ceràmiques Estructurals de Llinars, S.L., con CIF B62393863.
Tercero. Con fecha 3 de enero de 2014, se remite a la empresa Ceràmiques Estructurals
de Llinars, S.L. la Resolución por la que se considera actualizada la Autorización Ambiental
Integrada.
Cuarto. Con fecha 5 de septiembre de 2013 se comunica al Servicio de Inspección
Medioambiental que la empresa Ceràmiques Estructurals de Llinars, S.L., no ha solicitado la
autorización de inicio.
Quinto. El Servicio de Inspección Medioambiental con fecha 12 de diciembre de 2014,
remite informe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat
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Valenciana según el cual, observan en la mencionada parcela que no existe ningún tipo
de actividad, que las instalaciones se encuentran abandonadas, el interior de las mismas
está totalmente asolado, quedando solamente en pie los muros de las construcciones y
las cubiertas de uralita. Asimismo, tanto en el interior como en el exterior, en su parte
trasera, existe gran cantidad de placas de uralita fraccionada.
Sexto. Con fecha 14 de septiembre de 2018 se publicó en el B.O.E notificación del
trámite de audiencia previo a la resolución del archivo de expediente, ya que habiéndose
notificado en el último domicilio conocido esta no se pudo practicar.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho
Primero. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización
ambiental integrada es la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de
acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 9/2014, de 12 de junio, del
Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se determinan las Consellerias en
que se organiza la administración de la Generalitat.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 112/2011, de 2 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, corresponde a la Dirección
General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado
de la contaminación.

Segundo. Según el artículo 60.2 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, las autorizaciones ambientales integradas serán
extinguidas cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Prevención y Control Integrado de
la Contaminación con el visto bueno del Subdirector General del Cambio Climático y
Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento,

RESUELVO

Primero. Extinguir la autorización ambiental integrada número 496-10/AAI/CV, otorgada
a la mercantil Ceràmiques Estructurals de Llinars, S.L.. para su fábrica de productos
cerámicos mediante horneado, ubicada en la carretera Simat-Xàtiva (CV-600) km 18,5,
del Polígono 29, Parcelas 23 y 24, en el término municipal de Xàtiva (Valencia), y dar de
baja la citada instalación del Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana.
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Segundo. Tal y como se recogía en apartado 6 del condicionado de la autorización
ambiental integrada, referente a medidas a adoptar en situaciones distintas de las
normales que puedan afectar al medio ambiente, “cuando se determine el cierre
definitivo, se procederá al desmantelamiento y clausura de las instalaciones, de acuerdo
a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que
antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su
entorno”.
Tercero. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
presentar recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Valencia a 6 de noviembre de 2018.- Joan Piquer Huerga.- Director General deCambio
Climático y Calidad Ambiental
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Resolució de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, per la qual
s'extingeix l'autorització ambiental integrada atorgada a la mercantil Ceràmiques
Estructurals de Llinars, SL, per a una indústria de fabricació de productes
ceràmics mitjançant enfornada, amb NIMA 4600012579, situada a la carretera
Simat-Xàtiva (CV-600), km 18,5, polígon 9, parcel·les 23 i 24, al terme municipal de
Xàtiva (València), i donar de baixa la instal·lació esmentada del Registre
d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana

El Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, una vegada analitzat el
contingut de l'expedient i la normativa aplicable, efectua aquesta resolució, de
conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 21 de juny de 2010, el director general per al Canvi Climàtic de la
llavors Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, adopta la resolució
per la qual s'atorga a l'empresa Valenciana de Forjados Cerámicos, SA, l'autorització
ambiental integrada per a una indústria de fabricació de productes ceràmics mitjançant
enfornada, amb NIMA 4600012579, situada a la carretera Simat-Xàtiva (CV-600), km
18,5, polígon 9, parcel·les 23 i 24, al terme municipal de Xàtiva (València), la qual queda
inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 49610/AAI/CV.
Segon. Amb data 3 de maig de 2012, el director general de Qualitat Ambiental de la
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient adopta la resolució per la qual es
canvia la titularitat de l'autorització ambiental integrada de Valenciana de Forjados
Cerámicos, SA, a favor de Ceràmiques Estructurals de Llinars, SL, amb CIF B-62393863.
Tercer. Amb data 3 de gener de 2014, es remet a l'empresa Ceràmiques Estructurals de
Llinars, SL la resolució per la qual es considera actualitzada l'autorització ambiental
integrada.

2

Direcció General del
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

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

Quart. Amb data 5 de setembre de 2013, es comunica al Servei
d'Inspecció Mediambiental que l'empresa Ceràmiques Estructurals de Llinars, SL no ha
sol·licitat l'autorització d'inici.
Cinqué. El Servei d'Inspecció Mediambiental, amb data 12 de desembre de 2014, remet
un informe de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana,
segons el qual observen que a la parcel·la esmentada no hi ha cap mena d'activitat, que
les instal·lacions estan abandonades, que l'interior d’aquestes està totalment assolat i
que queden solament els murs de les construccions i les cobertes d’uralita. Així mateix,
tant a l'interior com a l'exterior, en la part posterior, hi ha gran quantitat de plaques
d’uralita fraccionada.
Sisé. Amb data 14 de setembre de 2018, es va publicar en el BOE la notificació del
tràmit d'audiència abans de la resolució de l'arxiu d'expedient, ja que es va efectuar en
l'últim domicili conegut però aquesta no es va poder practicar.

Als anteriors fets són aplicable 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 9/2014, de 12 de juny, del president de la
Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza
l'Administració de la Generalitat.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 19 del Decret 112/2011, de 2 de setembre, 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 de control integrat de la contaminació.

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 quan desapareguen les circumstàncies que en van motivar l’atorgament.

Per 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, fent ús de
las atribucions que tinc,

RESOLC

Primer. Extingir l'Autorització ambiental integrada número 496-10/AAI/CV, atorgada a la
mercantil Ceràmiques Estructurals de Llinars, SL, per a la fàbrica de productes ceràmics
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mitjançant enfornada, situada a la carretera Simat-Xàtiva (CV-600), km 18,5, del polígon
29, parcel·les 23 i 24, al terme municipal de Xàtiva (València), i donar-la de baixa del
Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
Segon. Tal com es recollia en apartat 6 de les condicions de l'autorització ambiental
integrada, referent a les mesures que s’han d’adoptar en situacions diferents de les
normals que puguen afectar el medi ambient, “quan es determine el tancament definitiu,
s’han de desmantellar i clausurar les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent, de
manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans d'iniciar aquesta
activitat i no es produïsca cap mal sobre el sòl i el seu entorn”.
Tercer. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot presentar
un recurs d'alçada davant de 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 d’aquesta notificació, d'acord amb
el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

València a 6 de novembre de 2018.- Joan Piquer Huerga.- Director General del Cambi
Climatic y Qualitat Ambiental
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