CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1
C/ De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA

ACTA DE LA 9ª SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En Sagunt, a les 9:30, del dia 18 de desembre de 2019, prèviament convocats es
reuneixen, en segona convocatòria, al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana ubicat en la Alqueria dels Frares, Sagunt (València), sota la presidència de
l'Il·lma.Sra. Paula Tuzón Marco, Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, assistida per la vicepresidenta, la Directora General del Canvi Climàtic, Sra.
Celsa Monrós, i els següents vocals i convidats:


D.G. de Tributs i Joc



D.G. d’Urbanisme



D.G de Ports, Aeroports i Costes



D.G. d'Infraestructures de Serveis Socials



D. G. d’Obres públiques, Transports i Mobilitat sostenible.



D.G. de Ciència i Investigació



D.G. d’Emprenedoria i Cooperativisme



D.G. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca



D.G. Tecnologia de la Informació i les Comunicacions



D.G. de Cooperació Internacional al Desenvolupament



D.G. de Medi Natural y Evaluació Ambiental.



Director General de l'IVAJ



D.G. de Qualitat i Educació Ambiental



D.G. de Transició Ecològica



D.G. d'Innovació Ecològica en la Construcció



D.G. de Política Territorial i Paisatge



D.G. d'Indústria, Energia i Mines



D.G. del Sector Pùblic i Patrimoni



D.G. de Prevenció d’Incendis



D.G. d’Innovació Educativa i Ordenació
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IVACE



D.G. de Política Agrària Comuna



D.G. del Aigua



CEACV



D.G. de Coordinació Institucional de la Vicepresidència segona.



D.G. de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.



IVIA



VAERSA



D.G. de Turisme

També assisteixen en qualitat d’assessors:


Cap de Secció d’Activitats del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana.



Assistència tècnica de VAERSA per a l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i
Energia.

Obert l'acte per la Presidenta, i existint el quòrum suficient, s'inicia la sessió agraint als
assistents la seua presència a la reunió.
Primer punt: 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 de setembre
de 2019.
La Presidenta pregunta als assistents si han rebut i llegit l'acta, així com si han de realitzar
alguna objecció. Atès que no hi han intervencions sobre aquest tema, s'acorda per tots els
membres de la Comissió aprovar l'acta de la sessió.
Segon punt: Designació del nou secretari de la comissió d’acord amb l’article 3.d)

del Decret 3/2013, de 4 de gener del Consell, pel qual es crea la Comissió de
Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana.
A proposta de la Presidenta de la Comissió, es proposa designar com a Secretari de la
Comissió a D. Juan Carlos De Paz Alonso, tècnic pertanyent al cos superior tècnic de
l'administració del medi ambient de la Generalitat, que s'adscriurà a la Direcció General del
Canvi Climàtic. La proposta s’aprova per assentiment.
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Tercer punt: Conclusions de la COP25 (celebrada del 3 al 13 de desembre) a Madrid.
La Presidenta informa al voltant de la cimera de la COP celebrada a Madrid. Informa que la
consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, Mireia Mollà, participà en el debat 'L'acció subnacional en la lluita contra el canvi
climàtic' en la Cimera del Clima de Madrid, on va presentar la Estratègia Valenciana de
Canvi Climàtic i Energia en una reunió amb altres regions. També informa de les
conclusions de l’acord de la COP25:
-

L'acord demana un augment de l'ambició dels compromisos de lluita contra el canvi
climàtic en 2020, seguint el calendari marcat en l'Acord de París.

-

Manifesta la “urgent necessitat” que eixos nous compromisos dels països salven la
bretxa existent en els actuals respecte a l'objectiu de París.

-

Reivindica que eixe augment de l'ambició siga coherent amb el que diu la Ciència i
exigix la gent en el carrer.

-

Reconeix l'acció climàtica dels actors no governamentals, els invita que la
incrementen i generalitzen estratègies compatibles amb el clima.

-

Es compromet a treballar i aprofundir en les respostes als danys irreversibles que
provoca el canvi climàtic en els països més vulnerables en el marc del Mecanisme
de Pèrdues i Danys.

-

Pacta un nou Pla de Gènere per a donar resposta a este efecte desigual del canvi
climàtic en les dones i xiquetes.

-

Els països s'emplacen a treballar en el disseny de mecanismes de mercat en la
pròxima COP que eviten la doble comptabilitat, que servisquen a l'ambició de l'Acord
de París i que garantisquen la integritat ambiental del sistema

Finalitzada la intervenció indica que es pot distribuir als assistents una còpia de la nota de
premsa oficial del Ministeri de Transició Ecològica al voltant de la cimera.

Quart punt: Situació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic: aprovació i
següents passos per a la seua posada en marxa.
La vicepresidenta de la Comissió informa que des del 23 d'octubre fins al 22 de novembre
inclusivament, el document d'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia, es va trobar
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disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en informació pública d'un mes, termini durant
el qual es podien presentar quantes al·legacions considerares oportunes.
A més, de mode paral·lel, el 7 d'octubre es va iniciar la ronda de reunions amb tots els
departaments del Consell que havien aportat mesures i actuacions a l'Estratègia, així com
amb altres departaments susceptibles de poder incloure nova informació. A finals de
novembre va tindre lloc l'última reunió. Finalment han sigut 30 les reunions mantingudes la
finalitat de les quals era comprovar si la part que concernia a cada Direcció General estava
completa o necessitava realitzar modificacions. També es va sol·licitar que es revisaren els
indicadors i que s'aportara al més prompte possible un estat zero dels mateixos. La majoria
de departaments ha aportat informació addicional o ha indicat que no era necessari
modificar res.
Ara mateix ens trobem en procés de revisió de totes les al·legacions, les quals es van a
contestar una a una. També informa que se estan revisant les aportacions de les Direccions
Generals.
El representant de l’IVACE pregunta si els objectius de la Estratègia es van a modificar
tenint en compte el Pla Nacional d’Energia i Clima. La Directora General d'Indústria, Energia
i Mines informa que des de la seua Direcció s’està al·laborant una proposta amb nous
objectius més ambiciosos i que prompte es farà arribar a la Direcció General del Canvi
Climàtic. La Secretària Autonòmica de Transició Ecològica informa que es pretén aprovar
l’Estratègia quan més prompte millor i aprovar-la com un document viu que es puga adaptar
en qualsevol moment.
Cinqué punt: Procés d’elaboració de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica.
La vicepresidenta de la Comissió, la Directora General del Canvi Climàtic, informa que
després del tràmit de consulta pública prèvia s’han rebut 6 aportacions d’associacions
ecologistes, sindicats, associacions empresarials y dos persones a modo individual. Els
pròxims passos es centraran en organitzar reunions sectorials els pròxims mesos. També
s’informa que en l’actualitat se està treballant en l’elaboració d’un esborrany de llei.
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Sisè punt: Compromisos de la Declaració d’Emergència Climàtica.
Es recorda que, mitjançant l'aprovació de la declaració institucional sobre l'emergència
climàtica, el Consell es va comprometre formalment a dur a terme accions contra el canvi
climàtic, responent també a la demanda de la societat civil i dels moviments socials establits
en la geografia valenciana.
Mitjançant aquesta declaració, el Consell assumeix la responsabilitat d'impulsar la lluita
contra el canvi climàtic, establint com primer eix dins de l'Acord del Botànic II la "Transició
ecològica i la lluita contra l'emergència climàtica" i per això s'està treballant en l'elaboració
de la futura Llei Valenciana de Canvi Climàtic i en la implementació de l'Estratègia.
Finalitzats els punts previstos a l’ordre del dia de la reunió, s’informa que com punt
addicional es va a fer una activitat a mode de taller dinàmic i que primerament, des de el
CEAM (Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani) es farà una presentació sobre les
causes, impactes i vulnerabilitat del canvi climàtic al territori valencià amb dades
actualitzades. S’informa que si és possible la presentació es farà arribar als assistents a la
reunió. Finalitzada la presentació, es comença amb el exercici a mode de taller dinàmic per
a poder extraure idees per impulsar la implementació de l’Estratègia i detectar les principals
dificultats que poden aparèixer. Es treballa en grups, i a mode de debat, s’extrauen idees.
S’informa que els resultats extrets del treball de dinamització i del debat es transmetrà als
participants tant prompte com siga possible.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidenta agraeix a tots la seua presència i
dóna per finalitzada la sessió a les 12:00h.

SECRETARI DE LA COMISSIÓ

Firmado por Juan Carlos De Paz Alonso el
08/06/2020 08:11:53

Vº Bº
PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
Firmat per Paula Tuzón Marco el 08/06/2020
12:12:42
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