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

ACTA DE LA 7ª SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En Valencia, a les 10:15, del dia 8 de maig de 2018, prèviament convocats es reuneixen,
en segona convocatòria, a la sala 6 de l'Edifici B de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre,
sítia 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·lm.Sr. Francisco Javier Quesada Ferre, Secretari Autonòmic de Medi
Ambient i Canvi Climàtic, assistit per el secretari Sr José Vicente Miró Bayarri, i els vocals,
titulars o representants de les següents direccions generals:
Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
Direcció General de Tributs i Jocs
Direcció General d’Indústria i Energia.
Direcció General de Salut Pública.
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Direcció General de l’Aigua.
Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència.
Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals
Agencia de Seguretat i Resposta a les Emergències.
Agencia Valenciana de Turisme.
Direcció General Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
També assisteixen en qualitat d’experts assessors:
Sr José Luis Nuín Susín, Director de l’Agencia Provincial de l’Energia d’Alacant,
Diputació d’Alacant.
Sra. Mª Magedalena Martínez, Directora de l’agència Provincial de l’Energia (Alacant)
Joaquín Más Belso y José Vicente Latorre Beltran, de l’IVACE.
Sra. Inmaculada Bea Gresa, Institut Valencià de Finances.
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Sr. Josep tamarit Fuertes, Assessor de l’Àrea de Medi Ambient la Diputació de
València.
Sr. Adel Francés Asins, de la Direcció General de Comerç i Consum.
Sr. Eugeni J. De Manuel Rozalén, de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.
Sr. Enrique Moltó García, de l’ Institut Valencià d’Investigacions Agràries.
Sr. Rogelio Navarro Domenichelli, de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
Sra. Beatriz Fatás Juberías, cap de Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i
Protecció de la Atmosfera.
Sr. F. Javier González Vidal, Sra. Mª Carmen Burgos Sánchez, del Servei de Lluita
contra el Canvi Climàtic i Protecció de la Atmosfera.
Sra. Amparo Borrás Lara, assistència tècnica de VAERSA.
Excusen la seua assistència, el titular de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana i de la Direcció General de Economia, Emprenedoria i Cooperativisme.
Obert l'acte pel President, i existint el quòrum suficient, s'inicia la sessió agraint als
assistents la seua presència a la reunió, que es celebra el dia mundial del medi ambient.
Primer punt: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 5 de juny de
2017.
El president pregunta als assistents si han rebut i llegit l'acta, així com si han de realitzar
alguna objecció. Atés que no hi ha intervencions sobre aquest tema, s'acorda per tots els
membres de la Comissió aprovar l'acta de la sessió.
Segon punt: Presentació del resultats de l’última campanya de verificació de les
emissions de gasos d'Efecte Hivernacle a la Comunitat Valenciana.
El Secretari de la Comissió informa sobre aquest punt, començant en una breu
introducció sobre el funcionament del règim de comerç de gasos d’efecte hivernacle,
explicant que d'acord amb la Llei 1/2005 de 9 de març, per la qual es regula el règim del
comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, cada any, abans del 28 de
febrer, les instal·lacions afectades han de presentar un informe amb les emissions de
l'any precedent, que ha de vindre verificat per una entitat de verificació independent que
s'encarrega de comprovar que les emissions s'han calculat d'acord amb allò que s'ha
especificat per l'empresa en el seu Pla de Seguiment de les emissions. El Reglament
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600/2012 de la Comissió de 21 de juny, regula la verificació dels informes d'emissió i
l'acreditació dels verificadors.
A continuació comenta que enguany, 182 instal·lacions de la Comunitat Valenciana han
tingut l'obligació de presentar l'informe verificat de les emissions de l'any 2017. De
l'anàlisi de les emissions CO2 de l'any 2017, es poden extraure els conclusions
següents:
Les emissions verificades han sigut 8.679.224 t Si es té en compte el preu en data 21
de març de 2018 de l'EUA 12,62 €/t de CO2, estes emissions equivalen a unes
transaccions en el Registre de la Unió per al Comerç de Drets d'Emissió de Gasos
d'Efecte d'Hivernacle de 109,5 milions d'euros. Estes emissions verificades han sigut
un 29% superiors a la quantitat assignada gratuïtament per a eixe any per a les
instal·lacions de la Comunitat Valenciana, adoptada amb data 15 de novembre de
2013, pel Consell de ministres, a proposta dels ministeris d'Economia i Competitivitat,
d'Indústria, Energia i Turisme, i d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i ajustades
posteriorment tenint en compte les instal·lacions que van registrar una reducció
significativa de capacitat o van cessar parcialment les seues activitats (6.734.061 t).
Tenint en compte estes dades, s'observa que s'ha produït un dèficit respecte als drets
assignats de 1.945.163 tones de CO2,. Recordem que els drets d'emissió assignats
constituïxen la quantitat global de tones equivalents de diòxid de carboni que l'Estat
permet emetre de forma gratuïta a les instal·lacions afectades pel comerç de drets
d'emissió, de manera que es puguen complir els compromisos de reducció de gasos
d'efecte d'hivernacle assumits en el marc del Protocol de Kyoto. Cal fer constar, que
en este nou període 2013-2020 que va començar l'1 de gener de 2013, l'assignació
gratuïta a les instal·lacions any a any s'ha vist retallada i ajustada, per la qual cosa no
s'ha produït l'excedent de períodes anteriors.
Si es transforma el dèficit de drets, que haurà de ser assumit per l'empreses
valencianes, en unitats monetàries, s'obté que 24.547.957 €. Quantitat que serà
recaptada per l'Estat Espanyol, però que no serà transferida directament a la
Comunitat Valenciana, per a finançar les actuacions que des d'ací es desenvolupen
en matèria d'adaptació i mitigació del Canvi Climàtic.
La distribució de les emissions verificades de CO2 per sectors productius és la
següent:
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Emissions de CO2eq
Tones

Sector
Ceràmic (paviment i revestiments)
Calç
Ciment
Frites ceràmiques
Generació elèctrica
Ceràmic (rajoles)
Combustió sectors industrials
Paper i cartó
Refineria
Producció i transformació de metalls ferris
Producció d'alumini secundari
Producció d'àcid nítric
Químic
Vidre

2.906.478
44.014
1.889.653
372.659
1.611.667
134.629
208.783
54.484
1.015.671
99.028
18.840
42.570
170.722
110.026

%
33,5
0,5
21,8
4,3
18,6
1,6
2,4
0,6
11,7
1,1
0,2
0,5
2
1,3

Seguidament es presenta la informació obtinguda dels informes verificats de forma
gràfica.
Tercer punt: Presentació de la proposta d'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i
d’Energia 2030, per a la seua aprovació, prèvia al tràmit d’informació pública.
El President de la Comissió, realitza una breu sinopsis de les novetats que introduirà la
nova estratègia respecte l’anterior, remarcant els següents aspectes:
-

Primera Estratègia que es fa conjuntament en energia.

-

En línia amb els objectius de desenvolupament sostenible 2015 (ODS) en els que es
basa l'Agenda 2030 de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

-

Elaborada en un procés participatiu amb el CAPMA-Expertos.

-

Anàlisi detallat de situació i impactes en la CV.

-

Incorporació indicadors en un sistema informàtic a través de web.

-

Transparència: seguiment públic de la seua execució.

-

Major èmfasi en aspectes socioeconòmics, tant en impactes com proposta de
mesures

-

Inclou mesures noves.

-

S'ha implicat a més organismes que en Estratègies Anteriors

- Document viu.
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A continuació la cap de Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de
l’Atmosfera, realitza una exposició de les mesures incloses a la nova estratègia:
Mesures de Mitigació:
• Sector Administracions Públiques: En esta nova Estratègia es pretén que el Sector
Públic lidere la lluita davant del canvi climàtic, promovent l'estalvi energètic i l'ús de les
energies renovables, com a exemple davant de tota la ciutadania i per això s'ha definit
un paquet de mesures especial en este sector.
• Sector Energia: Les mesures que s'inclouen en este sector es basen en l'impuls de les
energies renovables i la millora de l'eficiència energètica, reduir la dependència del
petroli i promoure l'autoconsum
• Empremta de Carboni: Impulsar el Càlcul, seguiment i reducció de l'empremta de
carboni en entitats públiques i privades.
• Sectors difusos:
Transport i Mobilitat: Les mesures incloses en este sector es basen en tres línies:
Reducció de la mobilitat, millora del Repartiment Modal i Actuacions sobre vehicles.
Agricultura i Ramaderia: Les mesures es basen a promoure pràctiques agràries
que incrementen el contingut de la matèria orgànica del sòl o eviten la seua pèrdua
basant-se en la iniciativa 4 per mil, promoure l'ús de compost o fem i restes de poda
com a abonaments, aplicació de tècniques de control de l'erosió del sòl, promoció de
l'agricultura i ramaderia ecològiques, i millora en l'alimentació el bestiar que
produïsca menys emissions.
Residencial, comercial i institucional: Les mesures establides en este sector
comprenen la regulació de l'ocupació racional i sostenible del sòl, foment de
l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en edificis i infraestructures
urbanes, implicar al xicotet comerç en la lluita contra el canvi climàtic. Sensibilització
als consumidors sobre el desenrotllament d'hàbits de compra mediambientalment
respectuosos, reducció del consum energètic i la producció de residus en el sector
del comerç i suport al comerç de proximitat. També es pretén incloure la
sostenibilitat ambiental com a eix de les estratègies turístiques. Impulsar el turisme
sostenible i promoure la reducció emissions de CO2 en el sector turisme.
Gasos fluorats: Es pretén establir un programa de control de gasos fluorats conjunt
i coordinat entre els departaments amb competències en indústria, comerç i
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transport per a la comprovació del compliment de les obligacions en matèria de
gasos fluorats en les visites d'inspecció realitzades a les instal·lacions i establiment
de l'obligació d'aplicar les mesures necessàries per a evitar o reduir les emissions de
gasos fluorats.
Indústria fora del comerç de drets d'emissions: Les mesures que es van a
incloure en este sector es basen a fomentar la reducció de les emissions de GEI en
les empreses industrials de la CV.
Residus: Fomentar la reducció de la taxa de generació de residus municipals,
optimització en la segregació en origen i recollida selectiva de residus. Incrementar
la recuperació i fomentar les actuacions per a evitar emissió de biogàs d'abocador.
Realització d'esdeveniments de conscienciació per al públic en general. Fomentar
l'eficàcia i eficiència dels processos de recuperació en les plantes de classificació i
en les de tractament. Promoure iniciatives de clausura, segellat i restauració dels
depòsits incontrolats de residus. Suport a la realització d'estudis per a recuperació i
aprofitament del biogàs generat en abocadors.
• Embornals: Les mesures a aplicar en este sector inclouen actuacions per a avaluar la
capacitat d'absorció de carboni, increment i potenciació dels plans de repoblament de
terres agrícoles abandonades o degradades, i de reforestació de terres marginals o
terrenys danyats pels incendis, protecció dels zones humides, mesures encaminades a
la prevenció i la lluita contra incendis així com al combat i minimització dels seus
efectes col·laterals.
• Salut: potenciar programes de Promoció de la salut que tinguen un efecte indirecte en
la mitigació del canvi climàtic. A través de distints mecanismes, estes pautes de
consum actuen contra factors vinculats al canvi climàtic en la producció i distribució
d'aliments. La promoció d'hàbits saludables, com ara el foment de la mobilitat activa
(caminar, bicicleta…), foment de dietes saludables i equilibrades, relacionades amb un
major consum de vegetals, fruites i llegums, en detriment d'un consum excessiu de
carns, foment del consum d'aliments frescos de proximitat reduïx la contaminació
vinculada al transport.
Mesures adaptació:
• Mesures d'adaptació en l'àmbit de la Salut: Les mesures incloses en este Sector
inclouen la Sanitat ambiental, la seguretat alimentària i control de vectors com a eixos
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principals. Les actuacions que es proposen per a este sector estan basades a
desenvolupar el sistema de vigilància i informació en seguretat alimentària existent,
avaluar l'exposició i risc d'exposició a contaminants, elaboració de ferramentes de
treball que aporten informació sobre salut ambiental i previndre els efectes en la salut
derivats de l'increment de vectors.
• Mesures d'adaptació en l'àrea de Resposta a les Emergències: En este cas les
mesures que es van a incloure estan orientades a anticipar-se al risc davant de
fenòmens meteorològics extrems incloent actuacions basades en la comunicació
d'alertes de fenòmens meteorològics adversos als ajuntaments i organismes implicats
per mitjà de declaracions de preemergència, dur a terme actuacions de lluita i prevenció
d'incendis, actuacions davant del risc d'inundacions terrestres i marines, i el
manteniment de la informació sobre el risc i mesures d'autoprotecció en la pàgina web
d'emergències de la CV.
• Mesures d'adaptació en l'àmbit agrari: Les mesures que es van a incloure en este
sector es basen a identificar i pal·liar els principals impactes en l'agricultura i ramaderia,
i les possibilitats d'adaptació.
• Mesures d'adaptació en l'àmbit biodiversitat i forestal: Les mesures incloses en
este sector es basen a identificar i pal·liar els principals impactes en ecosistemes i
fomentar la resiliència de les masses forestals de la Comunitat Valenciana, detectar els
hàbitats de la CV més vulnerables al canvi climàtic, afavorir l'adaptació dels
ecosistemes forestals al canvi climàtic, control de plagues, detectar espècies invasores
i iniciar un programa d'eliminació de les mateixes.
• Mesures d'adaptació en l'àmbit dels recursos hídrics: Les mesures d'este sector es
basen en la valoració dels efectes potencials del canvi climàtic sobre l'oferta i la
demanda dels recursos hídrics en la Comunitat, mesures d'ajust dels recursos hídrics,
inversions per a la millora de la qualitat de l'aigua, establiment d'ajudes a municipis per
a obres d'abastiment, sanejament i contra inundacions, promoció dels projectes de
reutilització d'aigües regenerades, i modernització de regadius.
• Mesures d'adaptació en l'àmbit de les zones costaneres: Les mesures que es van a
incloure en este sector es basen en la identificació de les àrees i elements de la costa
de la CV més vulnerables als efectes del canvi climàtic, avaluar el seu valor ambiental i
els seus impactes econòmics, Inclusió del risc d'inundació d'origen marí.
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• Mesures d'adaptació en l'àmbit del Paisatge: En este cas la mesura consistix en la
gestió dels diversos paisatges del territori per mitjà de diferents instruments de
planificació territorial i urbanística i incorporació d'accions per a la preservació
d’aquestos.
Mesures comuns:
• Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica: Les mesures establides en
este apartat tenen com a objectiu potenciar la investigació dedicada a augmentar el
coneixement sobre el Canvi Climàtic i fomentar la mitigació de les emissions de Gasos
d'Efecte d'Hivernacle. Entre elles destaca la creació d'una Càtedra de Canvi Climàtic
amb accions enfocades a la informació, formació i conscienciació a la comunitat
universitària sobre la necessitat d'integrar el canvi climàtic en les potencials solucions
tècniques que puguen plantejar en els seus respectius àmbits d'actuació professional:
enginyeria, arquitectura, obra civil, gestió forestal, agricultura o en qualsevol altre àmbit
on desenvolupen la seua activitat.
• Sensibilització, Capacitació i Participació: Els objectius d'este apartat van en la línia
de fomentar la sensibilització, la millor comprensió, la conscienciació i la formació de la
societat valenciana en tot el que respecta al canvi climàtic i a la transformació
energètica indispensable per a la seua mitigació i adaptació, i per això, en este sentit,
es plantegen actuacions d'educació ambiental com a base per a aconseguir la voluntat
social necessària per a avançar cap a una societat baixa en carboni i resilient enfront
del canvi climàtic.
• Cooperació:

Els

objectius

d'este

apartat

són

alinear,

difondre

i

avaluar

quantitativament i qualitativament les polítiques del Consell per a la consecució dels
Objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Quart punt: “Presentació de la proposta inicial dels indicadors i variables de
seguiment, que ha sigut remesa als departaments implicats, per a la seua avaluació”.
El Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, agraix la col·laboració i les
aportacions dels diferents centres directius, CAPMA i grup d’expert a la matèria. A
continuació informa a la comissió del el procés de tramitació, que d’ara en davant seguirà
l’estratègia. Així mateix, remarca la necessitats de que tots els departament responguen a
la proposta d’indicadors i variables de seguiment, donat que sense la incorporació
d’aquestos, no es pot iniciar la tramitació de l’estratègia.
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Cinqué punt: “Precs i preguntes”
En relació als indicadors, des de l’Agència de Turisme, es comenta que no hi ha que
oblidar que molts dels indicadors proposats estan condicionats a l’existència de partida
pressupostària.
Al voltant d’aquest tema es realitzaren dues intervencions més:
Des de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat, es remarca que els indicadors
han d’anar en consonància als indicadors dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible establerts per Nacions Unides. La Cap de Servei de Lluita contra el Canvi
Climàtic i Protecció de l’Atmosfera, respon que està d’acord amb ells, però que cal
adaptar-los a les mesures i actuacions incloses a l’Estratègia, a més de ser mesurables
i que permetran un correcte seguiment del grau d’execució de les mesures i actuacions.
El representant de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat intervé
per indicar que seria convenient que a més de proporcionar els indicador, es
porporcione l’estat cero d’aquestos, que permeta conèixer la situació de partida de
l’Estratègia.
Per finalitzar les intervencions, el Director del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, torna a
demanar que, en el termini d’una setmana, es done resposta a la sol·licitud d’indicadors
remesa a tots els centres directius, competents en el desenvolupament de les mesures i
actuacions incloses en l’Estratègia.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el president agraeix a tots la seua presència i
dóna per finalitzada la sessió.

Secretari de la Comissió
Vº Bº
President de la Comissió

Firmat per Paula Tuzón Marco el 24/09/2019
10:35:16

Firmado por José Vicente Miró Bayarri el
23/09/2019 15:22:15
Cargo: subdirector general del Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Subdirector General
del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
Secretaria Autonòmica d’Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.
Aprovada en la VIII reunió de la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi climàtic, el 17
de setembre de 2019, a València.
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