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

---- Acta preparada per aprovar en la pròxima reunió de la CCPCC CV ---ACTA DE LA 8ª SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En València, a les 9:15, del dia 17 de setembre de 2019, prèviament convocats es
reuneixen, en segona convocatòria, a la sala 7 de l'Edifici B de la Ciutat Administrativa 9
d'Octubre, sita en carrer de la Democràcia, 77, València, a fi de celebrar sessió ordinària de
la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana,
sota la presidència de l'Il·lma.Sra. Paula Tuzón Marco,

Secretària Autonòmica

d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, assistida pel secretari Sr. José Vicente Miró
Bayarri, i els següents vocals:
Vocals:


D.G. de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, en representació
de la D.G. d’Habitatge i Regeneració Urbana.



D.G. d’Innovació Ecològica en la Construcció.



Sub. D.G. de Ports, Costes i Aeroports, en representació de la D.G. de Ports,
Aeroports i Costes.



Cap de Servei de Mobilitat Sostenible en representació de la D.G. d’Obres
Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.



D.G. de Medi Natural i Avaluació Ambiental



D.G. de Política Territorial i Paisatge



D.G. d’Economia Sostenible



Cap de Servei d’Elaboració Normativa i Planificació, en representació de la D.G.
de Tributs i Joc.



D.G. de Indústria, Energia i Mines



Sub. D.G. d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut y Sanitat Ambiental, en
representació de la D.G. de Salut Pública i Addiccions.



Sub. D.G. d’Agricultura i Ramaderia, en representació de la D.G. d’ Agricultura,
Ramaderia i Pesca
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Sub. D.G. de Planificació i Infraestructures Hidràuliques, en representació de la
D.G. de l’Aigua



Secretari Autonòmic d’Universitats e Investigació, en representació de la D.G. de
Ciència i Investigació.



D.G. de Prevenció d’Incendis Forestals



Tècnica del Servei de Planificació (AVSRE), en representació de la D.G. de
l’Agència de Seguritat i Resposta a les Emergències



Cap de l’Àrea de Competitivitat Turística, en representació de la D.G. de Turisme.



D.G. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

També assisteixen en qualitat de convidats:


D.G. de Qualitat i Educació Ambiental.



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



D.G. d’Infraestructures de Serveis Socials.



Cap d’Àrea d’Eficiència Energètica de l’IVACE.



D.G. de Transició Ecològica.



Cap de Secció de Documentació i Divulgació Territorial, en representació de la D.G.
d’Urbanisme.



Sub. D.G. d’Innovació i Qualitat Educativa, en representació de la D.G. Innovació i
Qualitat Educativa.

També assisteixen en qualitat d’assessors:


Cap de Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de l'Atmosfera.



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: Presentació dels membres de la Comissió d’acord amb l’article 3 del
Decret 3/2013, de 4 de gener del Consell, pel qual s’articula la composició de la
comissió.
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Atés que fa més d'un any des de l'última reunió de la Comissió i atés que han succeït nous
nomenaments des d'aquell moment, es fa una ronda de presentació dels representants de
les Direccions Generals presents en la reunió.
Segon punt: Designació del secretari/ària de la comissió d’acord amb l’article

3.1.d) del Decret 3/2013, de 4 de gener del Consell, pel qual s’estableix la
designació del secretari/ària.
A proposta de la Presidenta de la Comissió, es proposa designar com a Secretari de la
Comissió a José Vicente Miró que ostenta el càrrec a l’actualitat, de manera provisional
atés que encara la Direcció General del Canvi Climàtic està dotada de personal i
s’aprova per assentiment.

Tercer punt: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 8 de maig de 2018.
La Presidenta pregunta als assistents si han rebut i llegit l'acta, així com si han de realitzar
alguna objecció. El representant de la D.G. de Turisme indica que des de juliol de 2018
l'Agència Valenciana de Turisme a què es fa referència en l’acta, es denomina «Turisme
Comunitat Valenciana», no obstant això, i donat que l’acta es de la reunió del 8 de maig de
2018, es considera que no procedeix modificar res. Atés que no hi han més intervencions
sobre aquest tema, s'acorda per tots els membres de la Comissió aprovar l'acta de la
sessió.
Quart punt: Informació sobre la Declaració Institucional d’Emergència Climàtica,
aprovada pel Consell el dia 6 de setembre de 2019.
La Presidenta de la Comissió informa que el passat 6 de setembre el Consell va presentar
la Declaració Institucional d'Emergència Climàtica. Informa que està inspirada en els
objectius del pacte del Botànic i a més, s'afegeixen una sèrie de punts sobre els quals cal
començar a treballar i traçar un pla d'actuació. A la Declaració s’inclou l’objectiu per a la
Generalitat de ser neutres al 2025 respecte a les emissions de GEH, i per això serà
necessari fer un diagnòstic actual i un full de ruta. S’informa de la importància de treballar
entre tots i posar mitjans per aquesta tasca.
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Informa que es fixaran reunions bilaterals amb tots els departaments. Es recorda a més que
no es parteix de zero, ja que en la legislatura anterior s'ha fet molt de treball en aquest
sentit, disposant ja d'una Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia.
Cedeix la paraula a la Vicepresidenta de la Comissió (la directora General de Canvi
Climàtic) que informa que, respecte al document de l’Estratègia, en l'actualitat s’iniciaran els
tràmits per a la informació pública i posterior aprovació del document.
També indica que en les reunions bilaterals es va a treballar en seguiment de l’Estratègia
per fixar un estat inicial dels indicadors de seguiment, que servirà no soles per a fixar uns
valors de partida, si no també per a detectar aquells indicadors que no es podran obtindre o
que no reflecteixen un resultat directe de l’aplicació de la mesura o actuació duta a terme,
informant que per aquesta tasca és necessària la col·laboració de tots els departaments
implicats en l’elaboració de l’Estratègia.
A més també s’indica que paral·lelament es va a treballar en la Llei de Canvi Climàtic de la
Generalitat Valenciana.
S’obri el torn de paraula als assistents.
El Secretari autonòmic d’Universitats i Investigació que assisteix en representació de la D.G.
de Ciència i Investigació, fa uns comentaris al voltant de la Declaració d’Emergència
Climàtica indicant alguns canvis que es podien fer a la redacció del text, no obstant això, la
Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica informa que el
document ja ha sigut aprovat pel Consell, aleshores, si té alguna errata o errada es pot
corregir, però no es pot modificar el text de forma significativa.
Cinqué punt: Precs i preguntes
La Presidenta de la Comissió proposa fixar una reunió de la Comissió de Coordinació de
Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana, per al primer trimestre de l’any
2020 per a informar de les conclusions obtingudes després de les reunions bilaterals.
S’obri el torn de precs i preguntes als assistents.
La Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona que
assisteix a la reunió en representació de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana informa que està pendent de publicació, el decret de creació de la
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Comissió Delegada del Consell per a assumptes ambientals i s’haurà de tindre en compte i
coordinar amb les línies de treball adoptades.
La Directora General d’Indústria, Energia i Mines, demana que quan es tinga el Decret de la
Comissió Delegada del Consell per a assumptes ambientals que s’informe a la Comissió, a
lo que es diu que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El Secretari Autonòmic d’Universitats i Investigació que assisteix en representació de la
D.G. de Ciència i Investigació, indica que seria important realitzar com més prompte millor
les reunions bilaterals atés que, com la Declaració d'Emergència Climàtica inclou temes
d'investigació amb les Universitats, si ha d'establir-se alguna línia d'actuació, encara
estarem en temps d'incloure abans que s’aproven els pressupostos de la Generalitat.
El representant de la D.G. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions informa que
de moment no hi ha pressupost ni gent suficient per assolir tots els projectes sol·licitats però
informa que un futur pròxim esta situació serà diferent i podran iniciar els projectes
demanats des del Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de l’Atmosfera. Pren
la paraula la cap de l’esmentat Servei i indica que de les sol·licituds demanades a la DGTIC,
la part dels indicadors de l’Estratègia ja se està treballant amb una ferramenta que s’utilitza
en Hisenda i que s’assimila a l’Estructura de l’Estratègia i a més, donat que hi han llicencies
disponibles, s’ha adaptat per al seguiment dels indicadors de l’Estratègia i de moment, eixa
part està coberta.
El Director General del Medi Natural i Avaluació ambiental, recorda que ja en la darrera
reunió de la Comissió es va sol·licitar l’estat zero d’indicadors i va insistir en la importància
d’aportar els valors lo més prompte possible.
Per finalitzar les intervencions, la Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, i la Directora General del Canvi Climàtic, recorden que esta setmana és la
setmana de la mobilitat i informen que es pensa convidar a tots els treballadors de la
Generalitat a unir-se al dia sense cotxes que és el diumenge 22 de setembre. Atés que eixe
dia és diumenge, es proposa el divendres 20 com a dia en què es puga vindre al treball
d'una manera més sostenible. El cap del Servei de Mobilitat Sostenible informa que es
disposa de dades d’anys anteriors i l’últim que es va fer un estudi, es va a arribar a un 14%
menys d’ús del pàrquing del Centre Administratiu 9 d’octubre. Es proposa al llarg del dia
enviar una possible redacció d'un mail i donar un termini d'unes 24 hores per a fer
comentaris i modificacions al text que es vol enviar a tot el personal de la Generalitat.
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidenta agraeix a tots la seua presència i
dóna per finalitzada la sessió a les 10:00h.

Secretari de la Comissió
Vº Bº
Presidenta de la Comissió

Secretaria Autonòmica d’Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.

Subdirector General
del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
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