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

ACTA DE LA 10ª SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En Valencia, a les 9:30, del dia 15 de maig de 2020, prèviament convocats es reuneixen, en
primera convocatòria, mitjançant vídeoconferencia, 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’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.

•

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. de Prevenció d’Incendis

•

D.G. d’Innovació Educativa i Ordenació

•

IVACE

•

D.G. de Política Agrària Comuna

•

D.G. del Aigua

•

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

D.G. de Turisme

•

D.G. de Universitats

També assisteixen en qualitat d’assessors:
•

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

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 18 de desembre
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.
S’ha afegit la presència de representació de dues Direccions Generals que no estaven a
l’acta que es va remetre en la primera convocatòri: la D. G. d’Obres públiques,

Transports i Mobilitat sostenible y la D.G. de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència
Energètica.

Segon punt: Avantprojecte de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició
Ecològica: Participació de la comissió i calendari previst
La vicepresidenta de la Comissió, la Directora General del Canvi Climàtic, realitza una breu
exposició dels treballs realitzats fins hui i de la situació actual de l'elaboració de l'esborrany
de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana.
Informa que ja es disposa d'un esborrany que, a manera de marc general, estableix els
àmbits d'actuació en la matèria i el full de ruta per a aconseguir els objectius de mitigació i
adaptació establits en aquesta.
Marc General d'actuació que, en la següent fase a convocar de manera immediata, és
necessari, en un primer procés de participació ciutadana, debatre i consensuar amb els
actors socials més significatius en cadascun dels àmbits d'actuació que l'avantprojecte de
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llei abasta com en el conjunt de la societat valenciana. Per a això es realitzaran una sèrie
de grups de treball que, de manera virtual, treballaran el contingut de l'esborrany
d'avantprojecte. La realització d'aquests grups de treball estava prevista per al passat 12
març però la situació d'alarma en la qual ens trobem va obligar a posposar-los.
La Vicepresidenta de la Comissió informa que, després de la presentació per part de la
consellera de l'inici del procés el dia 26 de maig, es començarà a convocar a aquests
grups. L'objectiu és produir un esborrany d'avantprojecte de llei final consensuat amb el qual
iniciar el procediment de tramitació legislativa que finalitze amb el seu enviament a les Corts
com a projecte de llei per a la seva aprovació com a llei de la Generalitat. Es convida als
membres de la Comissió al fet que participen activament en aquests grups. Cada DG pot
adherir-se als grups que tinguin interès.
Tercer punt: Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC 2030): Aportacions
de les Direccions Generals a l’Esborrany del PNACC
La presidenta de la Comissió, Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, presenta l'últim esborrany del PNACC i informa que s'ha elaborat a partir de la
revisió del primer PNACC, informes i aportacions de diferents actors.

Es tracta d'un Full de ruta en temes d'adaptació que inclou: objectius, principis, 18 àmbits de
treball, fonts de finançament, programes de treball (quinquennals), organització i
governança, etc.

Trasllada a les Direccions Generals la importància que revisen els àmbits de la seua
competència que aborda el PNACC perquè realitzen quantes al·legacions consideren
pertinents. Les al·legacions de les direccions generals es podran fer fins al 10 de juny i la
DG de Canvi Climàtic coordinarà i centralitzarà tota la informació remesa per les diferents
direccions generals i confeccionarà la resposta que finalment s'envie a l'Oficina Espanyola
de Canvi Climàtic, després de la seua aprovació final per la Comissió.
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Tant el PNACC com el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) haurien d'estar en
totes les taules de reconstrucció Post-COVID19 ja que marquen full de ruta. També són
documents molt importants per a l'elaboració del pròxim Programa Operatiu 2021-2027

D'altra banda s'informa que l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic vol difondre de manera
important la Plataforma AdapteCCa per xarxes socials. Se'ns demana, en concret, que
actualitzem la informació i que incloguem els diferents Plans Sectorials, Estratègies, Estudis
de Vulnerabilitat, etc. que puguem tindre a través del següent enllaç:
https://www.adaptecca.es/administracion-autonomica-local/comunidadesautonomas/ccaa?field_ccaa_value=10

Finalment es demana a cada departament que revise i envie a la secretària de la Comissió
si tenen una cosa important que afegir o modificar

Quart punt: EU Green Deal, Llei Europea del Clima i Mecanisme de Transició Justa
Neutralitat climàtica en 2050 i reducció emissions 50-55% a 2030
S'informa els assistents sobre els treballs d’elaboració de la Llei Europea del Clima (EU
Green Deal). Es planteja la necessitat de fer seguiment de les Polítiques Europees que es
desenvolupen entorn d'aquesta. En aquests moments es troba en fase de consulta pública
sobre el Pla de l'objectiu climàtic per a 2030.

Per a arribar a ser una regió climàticament neutra en 2050, la UE proposa una reducció de
les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de, com a mínim, entre un 50% i un 55% per a
2030 respecte als nivells de 1990.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-climatetarget-plan.

A més existeix tot un calendari de revisió de reglamentació europea, perquè impacta
directament sobre la nostra economia i sectors productius i territori.
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D'altra banda, també s'ha tindre en compte les possibles fonts de finançament que es vagen
obrint, com el Mecanisme de transició justa que s'estructura en 3 pilars:
1. Fons de Transició justa: són els 7500 milions però van específics a les regions
carboníferes2. InvestEU: per a una altra mena de projectes i que abasten un ventall de sectors més
ampli, per exemple el cas de la ceràmica o de FORD. Bankable projects
3. Préstecs del Banc Europeu d’Inversions (BEI): al final són préstecs per a les
autoritats públiques en temes d'assistència tècnica per a la transició. Els gestionarà
DG REGIO amb BEI.

En relació a aquest punt, la directora general d'Indústria, Energia i Mines comenta que és
molt important realitzar un seguiment pro actiu a les regulacions i als diferents instruments
europeus en la matèria i avaluar els seus potencials efectes sobre els sectors productius
valencians.

Cinqué punt: Programa Operatiu 2021-2027
En relació a aquest punt, s'informa que en aquests moments s'està elaborant el programa
Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-27 i que en la seua confecció final és necessari
tindre en quanta el model de transició ecològica cap al qual ens dirigim.

Per això, el Programa Operatiu no pot ser continuista, i des del punt de vista de la DG de
Canvi Climàtic, és fonamental que per a la seua elaboració final es tinguen en compte el
PNIEC, PNACC i els escenaris futurs cap als quals ens dirigim
Sisè punt: Creació de grups de treball dins la comissió:
Es proposa la creació de 2 grups de treball en el si d ella comissió:

1. Educació i Canvi Climàtic: Es crea un grup de treball, la secretària tècnica del qual la
portarà la Directora del CEACV, sobre Educació ambiental, en la qual participaran
aquelles direccions generals de la Conselleria d'Educació amb les quals d'alguna
manera ja s'estava treballant i les DG d'altres departaments que vegen interessant
desenvolupar línies d'educació ambiental (residus, medi natural, prevenció
d'incendis, etc). Es convida a aquelles direccions generals que ho desitgen a poder
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formar part d'aquest grup

2. Neutralitat de la GVA: Coordinat pel DG de Transició Ecològica per a donar resposta
al compromís del Consell en la Declaració d’Emergència Climàtica que la Generalitat
siga neutra en emissions en 2025.

El Director general d'Infraestructures de Serveis Socials, D. Enric Juan, comenta
l'oportunitat que suposa la renovació de l'Acord marc en el subministrament elèctric de la
GVA.

La directora general d'Indústria, Energia i Mines, Dña. Empar Marco, suggereix la
importància de treballar amb la DG de Patrimoni i DG d'Hisenda.
Seté punt: Diversos
El director general de Turisme, Sr. Herick Campos comenta que en les estratègies i
projectes legislatius, s'ha de tindre en compte la perspectiva territorial i la diversitat que la
caracteritza.

La directora general de Política Territorial i Paisatge, Sra. Rosa Marco comenta que en la
Taula de coordinació de fotovoltaica, sembla que està prou avançat el tema de criteris i fer
seguiment de implantació dels fotovoltaiques.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidenta agraeix a tots la seua presència i
dóna per finalitzada la sessió a les 11:00h.
Vº Bº
PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
Firmat per Paula Tuzón Marco el 07/04/2021
12:16:47

SECRETARI DE LA COMISSIÓ
Firmado por Juan Carlos De Paz Alonso el
06/04/2021 14:30:03
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