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Presentació

El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta
actualment la societat. Tal com reflecteix el Cinqué informe del
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC),
el calfament del sistema climàtic és inequívoc, i té una clara
influència humana. L’emissió contínua de gasos d’efecte
d’hivernacle (d’ara en avant GEH) causarà un calfament superior
i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic,
la qual cosa farà que augmente la probabilitat d’impactes greus
per a persones i ecosistemes.
Les armes amb les quals ens podem enfrontar al canvi climàtic
són, conjuntament, la mitigació de les emissions i l’adaptació
als efectes d’aquestes, però perquè aquestes mesures siguen
efectives calen polítiques transversals i cooperació a totes les
escales.
Quant a la mitigació, les accions enfocades a la reducció de les
emissions de GEH requereixen una acció de coordinació en
l’àmbit internacional per a aconseguir una bona resposta conjunta.
Pel que fa a l’adaptació, els governs regionals són actors
fonamentals per a impulsar accions enfocades a adaptar-se als
efectes que provoca el canvi climàtic, ja que l’impacte no serà
igual pertot arreu.
Per a promoure l’acció coordinada en la lluita contra el canvi
climàtic és imprescindible disposar d’una estratègia d’actuació,
ja que els agents implicats en la matèria són múltiples i molt
variats. Per a l’elaboració i aprovació d’aquest instrument, es va
considerar necessària la creació d’una estructura orgànica que
estudiara, proposara i coordinara les mesures necessàries per
a donar una resposta institucional adequada i integral. Per això,
el 2007 es crea la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques
de Prevenció davant del Canvi Climàtic (substituïda en funcions
per l’actual Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi
Climàtic de la Comunitat Valenciana creada el 2013), que ja ha
aprovat aquestes dues estratègies valencianes davant del canvi
climàtic; la primera, que cobreix el període 2008-2012 i, la
segona, que abraça des del 2013 fins al 2020. Aquest document
és l’instrument fonamental perquè la Comunitat Valenciana faça
front a l’amenaça real del canvi climàtic.
Els tres objectius principals marcats per la UE són disminuir les
emissions de GEH en comparació amb l’any 1990, augmentar
l’ús d’energies renovables (ER) i millorar l’eficiència energètica.
En vistes d’aquests objectius és evident que no es pot parlar
d’una estratègia davant del canvi climàtic sense incloure-hi el
sector energètic; no en va, dos terços de les emissions de GEH
tenen un origen energètic. La gestió de l’energia constitueix una
eina estratègica en la lluita contra el canvi climàtic i en l’evolució
cap a una economia competitiva i sostenible. Les ER i l’eficiència
energètica són actualment àrees d’oportunitat en les quals la
Comunitat Valenciana està ben posicionada. Hem d’aprofitar les
potencialitats del sector energètic com a eix fonamental per a
avançar cap a una Comunitat Valenciana més sostenible.
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La 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que es va celebrar a París
el novembre del 2015 va finalitzar amb un acord en què es fixava
un objectiu principal, mantindre molt per sota dels 2ºC l’augment
de la temperatura global pel que fa als nivells preindustrials, i
continuar amb els esforços per a limitar aquest augment a 1,5ºC.
A més, aquest acord se centra a augmentar la capacitat
d’adaptació al canvi climàtic, millorar-ne la resiliència, reduir-ne
la vulnerabilitat i augmentar-ne el finançament fins a un nivell
compatible amb un desenvolupament resilient al clima i amb
baixes emissions de GEH.
El novembre del 2017, la Cimera del Clima de Bonn (Alemanya)
va establir les bases per a l’aplicació de l’Acord de París i ha
aconseguit mantindre l’impuls polític en la lluita contra el canvi
climàtic. En l’Acord de París es reconeix que els plans de retallades
de les emissions que quasi 200 països han presentat, no són
suficients per a complir amb l’objectiu que l’augment de la
temperatura a final de segle es quede molt per sota dels 2ºC de
mitjana respecte als nivells preindustrials. És evident que cal un
esforç més gran en la reducció d’emissions en tots els àmbits.
La Comunitat Valenciana es troba situada en un territori molt
vulnerable al canvi climàtic. Entre les evidències del canvi climàtic
i els efectes que presenta trobem: l’augment general de les
temperatures, la disminució de les precipitacions, l’aridificació
del territori, l’augment del nivell del mar, l’aparició d’espècies
invasores noves i de malalties noves, així com l’augment de la
intensitat dels esdeveniments extrems, com ara onades de calor.
Un alineament més elevat d’energia, clima i polítiques ambientals
poden maximitzar els beneficis i accelerar la transició a una
economia hipocarbònica, sostenible i competitiva.
Per tot l’anterior, la Comissió de Coordinació de Polítiques de
Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana va acordar l’aprovació
d’una estratègia d’actuació nova davant del canvi climàtic que
substituïsca l’estratègia vigent i que integre la part d’energia en
el document. Per això, des de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i des de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, amb competències en les matèries de canvi climàtic i
energia, s’ha treballat en una mateixa línia per a elaborar aquesta
“Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia” en coordinació
amb tots els departaments del Consell amb competències que
incideixen en aquesta estratègia o que l’afecten, en un procés
participatiu amb el Consell Assessor i de Participació del Medi
Ambient.
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El novembre de 2007, la Comunitat Valenciana, conscient dels
efectes del canvi climàtic i amb la finalitat de disposar d’una
estratègia d’actuació davant d’aquest, es va dotar d’un instrument
per a coordinar les polítiques de canvi climàtic que en primera
instància va ser la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques
de Prevenció davant del Canvi Climàtic, la qual el 2013 va ser
substituïda en funcions per la Comissió de Coordinació de
Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana. Aquesta
comissió ja ha aprovat dues estratègies: l’Estratègia valenciana
davant del canvi climàtic 2008-2012 i la que la va succeir,
l’Estratègia valenciana davant del canvi climàtic 2013-2020.
Aquestes estratègies es constitueixen com a l’instrument
fonamental del Consell en la lluita davant del canvi climàtic.
La comissió esmentada garanteix la coordinació adequada dels
diversos departaments del Consell per al desenvolupament de
les polítiques de canvi climàtic i efectua el seguiment de l’execució
de l’Estratègia valenciana davant del canvi climàtic.
La primera estratègia comprenia el període d’aplicació del Protocol
de Kyoto (a què es farà referència més endavant), del 2008 al
2012, i es podia considerar com un marc d’acció global que
integrava i reforçava línies i estratègies preexistents, a més de
proposar-ne algunes de noves. Durant la vigència d’aquesta
estratègia es van desenvolupar diverses accions que tenien influència
en la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
(GEH), l’augment de la capacitat d’adaptació i dels embornals.
Una vegada superat el període mencionat i després de l’actualització
dels compromisos adquirits en aquelles dates en l’àmbit europeu
i estatal, es va fer necessari la revisió del document esmentat i
l’actualització de les mesures que contenia amb la finalitat d’adaptarse al nou context socioeconòmic del moment.

“dos terços de les emissions tenen l’origen en la producció o
consum d’energia“1 i, per tant, una gestió adequada d’aquesta
serà fonamental en la lluita contra el canvi climàtic. Una de les
primeres accions dutes a terme per la Comissió de Coordinació
de Polítiques de Canvi Climàtic amb vista a la modificació de
l’estratègia, va ser aprovar un conjunt de principis bàsics per a
definir les mesures i actuacions que calia incloure en la nova
estratègia valenciana de canvi climàtic i energia. Aquests principis
es basen principalment en la reducció dels consums energètics,
el foment d’ER, l’autoconsum energètic, l’ús de transport més
net i l’impuls d’un equilibri territorial, sense deixar de banda el
paper dels embornals de carboni com a instrument de reducció
de la concentració de les emissions de GEH.
La societat mundial té el repte d’impulsar i accelerar la transició
cap a una economia baixa en carboni. Aquesta transició exigirà
canvis en els comportaments socials i empresarials a tot el món
amb el compromís de la totalitat de l’espectre polític. Amb
aquesta finalitat, les administracions públiques han d’establir
estratègies i polítiques que impulsen l’economia hipocarbònica
en tots els sectors mitjançant sistemes de governança eficaços.
Per a avançar cap a aquest futur, basat en un nivell d’emissions
de carboni baix, és imprescindible integrar el respecte al medi
ambient en totes les àrees d’activitat i en tots els àmbits de
coneixement actuals, així com millorar les competències en
matèria de sostenibilitat i canvi climàtic en tots els sectors. Per
a fer realitat el canvi cap a la sostenibilitat és necessària la
implicació de tota la societat (cal assenyalar que les accions que
permetran aquesta transició han d’estar sostingudes per tots
els actors de la societat, tant en l’àmbit de la ciutadania com en
el de les empreses i les administracions).

No obstant això, el sistema no ha donat els resultats esperats
i el grau d’execució de l’estratègia ha sigut baix. A causa d’això,
i amb la finalitat de complir objectius marcats en l’Acord de París
(que es detallen més avant) i els compromisos adquirits per la
UE per a 2030 i 2050, la Comissió de Coordinació de Polítiques
de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana va acordar iniciar
el procés de revisió de l’Estratègia 2013-2020.

Aquesta estratègia, igual que les que l’han precedida, està
basada en l’establiment d’unes mesures davant del canvi climàtic
que tenen associades unes actuacions de desenvolupament
concretes. A partir d’aquestes mesures, s’efectuarà un seguiment
per mitjà d’indicadors i d’altres variables de seguiment que,
atenent la metodologia del marc lògic, hauran de respondre als
objectius generals, la visió i la missió d’aquesta i permetran
mesurar el grau de desenvolupament aconseguit. Els indicadors
i variables de seguiment d’aquesta estratègia (que s’inclouran
en un annex), s’incorporaran a una aplicació informàtica que es
coordinarà amb els departaments responsables de l’establiment
de les mesures i actuacions, la qual permetrà un seguiment àgil
d’aquesta i la publicació de les dades més rellevants en la web
de la Generalitat.

D’altra banda, cal alinear les polítiques d’energia i canvi climàtic,
ja que, segons dades de l’Agència Internacional de l’Energia,

A més, en el procés d’elaboració de l’estratègia s’ha disposat
de la participació del Consell Assessor i de Participació del Medi

L’Estratègia valenciana davant del canvi climàtic 2013-2020 es
va concebre com un document més ambiciós que, a més,
establia un sistema d’indicadors de seguiment de les emissions
basat en les millors dades disponibles.

01 CO2

Emissions from Fuel Combustion 2017 Highlights. Agència Internacional de l’Energia. <http://www.iea.org>.
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Ambient per mitjà del Grup de Treball de Canvi Climàtic2, creat
a aquest efecte, en el qual s’han valorat les aportacions dels
diversos departaments del Consell al llarg d’onze reunions.
Així mateix, la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi
Climàtic va considerar convenient disposar de la col·laboració
d’un grup d’expertes i experts assessors en matèria de medi
ambient i canvi climàtic format per investigadors i investigadores,
professors i professores, catedràtics i catedràtiques d’universitat,
periodistes, etc., que ha col·laborat en la revisió d’aquest
document.
Els tres primers punts d’aquesta estratègia impliquen una
descripció del context particular de la Comunitat Valenciana en
els camps en els quals es disposa de dades. Aquesta descripció
justifica el desenvolupament del document, la fixació d’objectius
i l’establiment de mesures.

Les mesures i actuacions que s’inclouen en aquesta estratègia
han sigut definides pels corresponents departaments de la
Generalitat i organismes autònoms propis i depenen, per tant,
de l’abast de les competències autonòmiques. En molts casos,
algunes mesures estan vinculades a l’establiment d’unes altres,
per la qual cosa no sempre es poden considerar independents.
Es pretén que l’estratègia siga un document viu que es revise
amb regularitat amb la finalitat d’adaptar les mesures i actuacions
a la realitat del moment, de manera que aquestes es puguen
modificar quan les circumstàncies ho requerisquen.
Finalment, cal destacar que aquest document pretén ser una
eina eficaç amb mesures reals i efectives que asseguren un alt
grau de compliment dels objectius que es persegueixen.

02 En

aquest grup es disposa de representants d’associacions empresarials, de sindicats, d’universitat, d’organitzacions ecologistes, del CEAM i de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies.
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El canvi climàtic
i els seus impactes
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Erosió en xaragalls i deterioració de murs de maçoneria
després dels incendis de 2012. Barranc dels cirerers, t.m. Altura.

Bases científiques. Impactes en l’àmbit global

2.1
Bases científiques.
Impactes en l’àmbit global.
L’efecte d’hivernacle és el responsable que el clima de la Terra
siga apte per a la vida, almenys en les condicions en què la
coneixem. És un efecte conegut i estudiat des del segle XIX;
Fourier, ja va estimar que sense aquest efecte la superfície de
la Terra seria molt més freda. Aquest efecte d’hivernacle està
provocat pels anomenats GEH, que són els components gasosos
de l’atmosfera, tant els naturals com els antropogènics, els
quals absorbeixen i reemeten radiació infraroja procedent de la
fracció d’energia solar que prèviament ha absorbit la superfície
terrestre i que és, alhora, emesa a l’atmosfera, de manera que
provoca un calfament addicional de l’escorça terrestre i de la
troposfera.
La superfície del planeta emet la seua pròpia radiació (d’ona
llarga o infraroja). L’atmosfera és molt bon absorbent d’aquesta
radiació infraroja gràcies a la presència dels anomenats GEH.
L’activitat humana ha modificat la superfície de la Terra i la
composició de l’atmosfera i continua fent-ho. Algunes d’aquestes

modificacions tenen una repercussió directa o indirecta en el
balanç energètic de la superfície inpulsors de la Terra i, per tant,
en la seua temperatura. Són, per tant, impulsores del canvi
climàtic3. Per canvi climàtic s’entén ”un canvi de clima atribuït
directa o indirectament a l’activitat humana que altera la
composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat
natural del clima que s’ha observat durant períodes de temps
comparables”, així ve definit per la Convenció Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).
Des de l’època de la revolució industrial que va impulsar l’ús del
carbó a gran escala, la quantitat de GEH presents en l’atmosfera
ha augmentat considerablement, de manera que ha provocat
una intensificació de l’efecte d’hivernacle i una alteració de les
condicions climàtiques de la biosfera. Si la radiació total que
incideix sobre la superfície s’incrementa, la temperatura d’aquesta
també.
Els principals GEH emesos per les activitats humanes són el

Figura 1.
Efecte d’hivernacle - Elaboració UV.
Font imatge Terra: www.eumetsat.int

Un 30% de la radiació solar incident
és reflectida per l'atmosfera i per la
superfície i es retorna a l'espai
(albedo).

L'atmosfera emet
radiació infraroja en totes
direccions.
Part d'aquesta radiació
és absorbida per la
superfície.

La superfície emet
radiació infraroja.
Quasi el 90% de la
mateixa és absorbida
pels GEH.

Gran part de la
radiació solar
incident travessa
l'atmosfera i
s'absorbeix per la
superfície.
La La radiació solar (radiació d’ona curta) implica una aportació d’energia a la Terra d’aproximadament 340 W/m2. Al
voltant d’una tercera part es retorna a l’espai per reflexió en l’atmosfera i en la superfície (albedo planetari), i els 240
W/m2 restants, els absorbeix la superfície terrestre i, en una mesura inferior, l’atmosfera.
03 IPCC

(2013). Cambio climático 2013. Bases físicas. Informe del Grup de Treball I. Cinqué Informe d’Avaluació de l’IPCC.
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diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O) i els
hidrogenocarbonats (HFC). Moltes de les activitats associades
amb l’emissió de gasos són ara essencials per a l’economia
mundial i són una part fonamental de la vida moderna.
Independentment del gas en qüestió, les emissions de GEH se
solen registrar en termes d’emissions equivalents de CO2. Aquesta
mesura s’usa per a comparar la capacitat de cada GEH d’atrapar
la calor en l’atmosfera en relació amb la del CO2, que es pren
com a gas de referència.
En els últims anys, els estudis científics sobre el canvi climàtic
s’han desenvolupat considerablement. El 1988, l’Organització
Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de Nacions Unides
per al Medi Ambient (PNUMA) van establir el Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) amb
l’objectiu d’avaluar la informació científica, tècnica, i
socioeconòmica rellevant per a la comprensió del canvi climàtic.
El treball de l’IPCC constitueix el referent científic per a la presa
de decisions en el procés de negociació de la CMNUCC. El

treball essencial de l’IPCC és l’elaboració d’informes sobre canvi
climàtic, i es desenvolupa d’una manera objectiva, transparent,
inclusiva i coordinada.
En l’actualitat hi ha un consens científic molt elevat: el 97% dels
científics estan d’acord que està tenint lloc el calfament global
i que les activitats humanes són part del problema. El 2014,
l’IPCC va finalitzar el Cinqué informe d’avaluació, segons el qual,
la ciència demostra que és summament probable4 que l’activitat
humana siga la causa dominant del calfament observat des de
mitjan segle XX. En l’informe es confirma que “el calfament en
el sistema climàtic és inequívoc i que molts dels canvis observats
no han tingut precedents en els últims decennis a mil·lennis”:
L’atmosfera i l’oceà s’han calfat.
La temperatura global mostra un increment de 0,85ºC (entre
0,65ºC i 1,06ºC) en el període 1880-2012. La temperatura
mitjana a la superfície de la Terra en cadascun dels tres últims
decennis ha sigut successivament més elevada, i superior a
qualsevol decenni anterior des de 1850.

Figura 2.
Canvi en la temperatura anual mitjana 1901-2012.
Font: Canvi climàtic 2014. Informe de Síntesi IPCC
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04 Tractament

de la incertesa en els informes de l’IPCC: pràcticament segur (probabilitat del 99-100%); molt probable (90-100%); probable (66-100%); tan probable com
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Figura 3.
Canvi en el contingut calorífic mitjà global
de les capes superiors de l’oceà.

Figura 4.
Extensió del mantell de neu a la primavera a l’hemisferi nord.
Font: Canvi climàtic 2014. Informe de Síntesi IPCC

Font: Canvi climàtic 2014. Informe de Síntesi IPCC
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Figura 5.
Extensión de hielo marino en verano en el Ártico.
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Figura 6.
Canvi en el nivell mitjà global del mar.

Font: Canvi climàtic 2014. Informe de Síntesi IPCC
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Mitjana global de concentracions de GEH i emissions antropogèniques globals de CO2.
Font: Canvi climàtic 2014. Informe de Síntesi IPCC
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El calfament de l’oceà domina sobre l’increment de l’energia
emmagatzemada en el sistema climàtic i representa més del
90% de l’energia acumulada entre 1971 i 2010 (nivell de
confiança alt). És pràcticament segur que la capa superior de
l’oceà (0-700 m) s’haja calfat entre 1971 i 2010, i és probable
que s’haja calfat amb anterioritat.
Els volums de neu i gel han disminuït.
En els dos últims decennis, els mantells de gel de Groenlàndia
i l’Antàrtida han anat perdent massa, les glaceres han continuat
minvant en quasi tot el món i el gel de l’Àrtic i el mantell de
neu a la primavera a l’hemisferi nord s’han continuat reduint
en extensió.
El nivell del mar s’ha elevat.
Des de mitjan segle XIX, el ritme de l’elevació del nivell del mar
ha sigut superior a la mitjana dels dos mil·lennis anteriors.
Durant el període 1901-2010, el nivell mitjà global del mar es
va elevar 0,19 [de 0,17 a 0,21] m.

regions humides d’Europa encara més humides i les regions
seques, més seques. El volum de les glaceres i les cobertes de
neu està disminuint. Alhora, els fenòmens climàtics extrems,
com ara les ones de calor, les precipitacions intenses i les
sequeres, estan augmentant en freqüència i en intensitat en
moltes regions. Les projeccions climàtiques proporcionen proves
addicionals que evidencien que els fenòmens climàtics extrems
seguiran augmentant en moltes regions europees. No obstant
això, els costos dels danys projectats pel canvi climàtic
són més alts a la regió mediterrània. Així ho mostra la figura
següent que s’inclou en l’informe mencionant, en la qual es
marca un àrea de color groc a la zona del mediterrani en què
s’esperen grans impactes:
Les emissions contínues de GEH causaran un calfament més
elevat i canvis nous en tots els components del sistema climàtic.
Per a contindre el canvi climàtic, caldrà reduir de manera
substancial i sostinguda les emissions de GEH.

Les concentracions de GEH han augmentat.
Les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni, de
metà i d’òxid nitrós han augmentat fins a nivells sense
precedents. Les concentracions de diòxid de carboni s’han
incrementat un 40% des de l’era preindustrial a causa, en
primer lloc, de les emissions derivades dels combustibles fòssils
i, en segon lloc, de les emissions netes derivades del canvi
d’ús del sòl. Els oceans han absorbit al voltant del 30% del
diòxid de carboni antropogènic emés, de manera que n’ha
provocat l’acidificació.
“En tots els escenaris d’emissions avaluats, les projeccions
assenyalen que la temperatura en superfície continuarà
augmentant al llarg del segle XXI. És molt probable que les
onades de calor tinguen lloc amb una freqüència més elevada
i duren més, i que els episodis de precipitació extrema siguen
més intensos i més freqüents en moltes regions. L’oceà es
continuarà calfant i acidificant i el nivell mitjà del mar es continuarà
elevant”5.
Els canvis observats en el clima ja estan tenint un ampli impacte
en els ecosistemes, en l’economia, en la salut i en el benestar
humans a Europa. Segons l’informe Canvi climàtic, impactes i
vulnerabilitat a Europa 20166, es continuen registrant nous rècords
de temperatures mundials i europees, el nivell del mar continua
augmentant i es continuen reduint les plaques de gel a l’Àrtic.
Els patrons de precipitació estan canviant, en general fent les
05 Cambio
06 Climate
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Climático 2014. Informe de Síntesis - IPCC
change, impacts and vulnerability in Europe 2016. Gener 2017. Agència Europea del Medi Ambient, www.eea.europa.eu
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Figura 8.
Impactes previstos a Europa. (Zona mediterrània)

Font: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, EEA, Gener 2017.

Gran Augment de les onades de calor.
Disminució de les precipitacions i els cabals dels rius.
Augment dels riscos de sequeres.
Augment en els riscos de pèrdua de biodiversitat.
Augment en els riscos d'incendis forestals.
Augment de la competència entre els usos finals de l'aigua.
Augment en la demanda de l'aigua per al sector agricultura.
Disminució dels rendiments agrícoles.
Augment dels riscos en la ramaderia.
Augment en els riscos de mortalitat deguts a les onades de
calor.
Expansió dels hàbitats per als vectors de malalties.
Disminució del potencial per a la producció d'energia.
Augment en la demanda energètica per a refrigeració.
Disminució en el turisme d'estiu i potencial increment en altres
estacions.
Augment en múltiples riscos climàtics.
Més sectors econòmics afectats negativament.
Augment de la vulnerabilitat als efectes secundaris del canvi
climàtic.
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2.2
Possibles impactes
a la Comunitat Valenciana
Un dels principals punts a l’hora de poder planificar l’adaptació
és conéixer els impactes possibles que es poden produir. El
terme impacte, tal com el defineix l’IPCC, s’empra principalment
per a descriure els efectes sobre els sistemes naturals i humans
d’episodis meteorològics i climàtics extrems i del canvi climàtic.
Els impactes, generalment, es refereixen a efectes en les vides,
en els mitjans de subsistència, la salut, els ecosistemes,
l’economia, la societat, la cultura, els serveis i les infraestructures
a causa de la interacció dels canvis climàtics o fenòmens climàtics
perillosos que ocorren en un lapse de temps específic i a la
vulnerabilitat de les societats o dels sistemes que s’hi exposen.
La Comunitat Valenciana està situada en un espai geogràfic que
es pot veure afectat seriosament d’ara a final de segle, sobretot
pel que fa a la disminució dels recursos hídrics, les sequeres
prolongades, la regressió de la costa, les pèrdues de biodiversitat
i d’ecosistemes naturals, i a l’increment dels processos d’erosió
del sòl.
La desaparició de cobertura vegetal i les marjals davall del ciment
impedeixen complir les funcions de reserva i evaporació d’aigua
que donen lloc a les tempestes, la qual cosa altera el cicle
hidrològic. D'acord amb una publicació de l'any 20087: "Els
canvis en l’ús del sòl produeixen impactes immediats sobre el
clima i sobre el cicle hidrològic local, que a més són acumulatius
i amb efectes que es propaguen a escales superiors”.
Per exemple, l’augment de les necessitats de reg en conques
en què l’agricultura de regadiu representa una part important de
la demanda i els canvis en els usos del sòl derivats dels escenaris
socioeconòmics considerats, poden tindre impactes significatius
sobre el cicle de l’aigua i la contaminació per nitrats dels aqüífers8.
En l’àmbit europeu hi ha evidències d’alteracions del règim
hidrològic amb increments d’escolaments a latituds altes i
disminucions pronunciades al sud d’Europa. A Espanya, diversos
estudis assenyalen uns descensos significatius de les aportacions
d’aigua dels rius principals durant la segona meitat del segle XX,

alguns dels quals no es poden justificar per un augment dels
usos consumptius9-10.
Els ecosistemes terrestres han experimentat canvis generalitzats
en el clima durant el segle passat. És molt probable que aquests
canvis s’intensifiquen en les pròximes dècades, i es desenvolupen
a un ritme més ràpid que el que s’ha registrat en els últims 65
anys11.
A la Comunitat Valenciana, un estudi publicat l’any 200512, arriba
a les conclusions següents:
La precipitació mitjana anual sobre les estacions de l’interior
mostra una tendència decreixent.
Els fronts atlàntics aporten aproximadament el 20% de les
precipitacions totals. La seua contribució mostra una tendència
decreixent en les dues subàrees: franja interior i franja litoral
(amb un límit de 40 km des de la costa), encara que més
pronunciada a l’interior.
Les tempestes d’estiu contribueixen aproximadament a l’11%
de la precipitació total, i la contribució d’aquestes mostra una
tendència decreixent en tota la zona interior.
Els temporals de llevant contribueixen aproximadament al 65%
del total. La mitjana per a aquest component s’ha mantingut
essencialment sense canvis a les zones de muntanya, però
mostra una tendència creixent sobre la franja costanera.
Un estudi13 de finals del 2016 publicat per l’Observatorio de
Investigación sobre Pobreza, Exclusión y Medio Ambiente del
CEU Universitat Cardenal Herrera de València, manifesta que
“una de les àrees d’Europa més intensament afectades pel
calfament global i l’emissió de gasos hivernacle és la del
Mediterrani occidental”, on la Comunitat Valenciana està situada.
Aquest estudi considera la coexistència de dos efectes
completament diferents dins de la nostra Comunitat, mentre que
en unes regions predomina l’escassetat d’aigua, l’altra part pot
patir fortes precipitacions. En l’informe s’indica que “a les causes
del calfament global que tenen lloc en l’àmbit planetari cal agregar

Changes and Land Use Interactions: The Role of Critical Threshold and feedbacks. Staffordshire, UK; 168 pàg. M. M. Millán, 2008
M.; Peña-Haro, S.; Garcia-Prats, A. et al. “Integrated assessment of the impact of climate and land use changes on groundwater quantity and quality
in the Mancha Oriental System (Spain)”. Hydrology and Earth System Sciences. 2015; 19:1677-1693.
09 Evidencias del Cambio Climático y sus efectos en España - PNACC. OECC 2012.
10 Iglesias A.; Estrela T. & Gallart F. (2005). “Impactos sobre los recursos hídricos”. Dins J. M. Moreno (coord.) Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto
del cambio climático. Ministeri de Medi Ambient, Madrid. pàg. 303-353.
11 “Changes in Ecologically Critical Terrestrial Climate Conditions”. 2013 (Diffenbaugh et al.). Science Magazine.
12 “Climatic Feedbacks and Desertification: The Mediterranean Model” (M. M. Millán; M. J. Estrela; M. J. Sanz; I. Mantilla, et al.) Journal Of Climate.
13 Tengo Sed. Agua y crisis territorial en la Comunitat Valenciana. Manuel Nieto, Ana Nieto. (2016) Edit. Observatorio de Investigación sobre Pobreza, Exclusión y Medio
Ambiente del CEU Universidad Cardenal Herrera de València.
07 Climate

08 Poliment-Velázquez,
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Figura 9.
Regressió observada en els termotipus oromediterrani i supramediterrani al Penyagolosa.

Font: Miró, J. J.; Estrela, M. J.; Caselles, V.; Olcina, J. (2016). “Fine-scale estimations of bioclimatic change in the València region, Spain”.
Atmospheric Research, 180, pàg. 150-164.
ÍNDICE DE TERMICIDAD DE RIVAS-MARTÍNEZ 1948-1979. Castellón - Interior Norte
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altres que es produeixen a la Comunitat Valenciana mateixa.
Aquestes deriven fonamentalment d’alteracions en l’ús del territori.
En aquest sentit, la situació no és més reconfortant:
impermeabilització, segellat intensiu de sòl al litoral, incendis
forestals, erosió i pèrdua de sòl, abandó dels cultius de secà,
envelliment de la població rural i procés de desertificació
demogràfica que afecta una gran part del territori valencià”. El
cas de l’abandó dels cultius s’està produint també en els cultius
de regadiu; de fet, a la Comunitat Valenciana, des del 2006 fins
al 2015, s’han perdut 59.415 ha, de les quals 10.500 ha són de
regadiu”14.
Un estudi recent sobre l’impacte del canvi climàtic en les
sequeres15 a la conca Mediterrània mostra que els escenaris de
canvi climàtic tendeixen a un augment general de la severitat
dels fenòmens meteorològics i de les sequeres hidrològiques a
causa dels efectes combinats de les pluges i de l’augment de
l’evapotranspiració. Aquest estudi mostra que les zones on hi
ha la majoria dels recursos hídrics de la conca són més propenses
a patir un augment en la severitat de les sequeres que empitjoraria
a mitjà termini. Aquest fet pot tindre un paper important en el
disseny dels plans i estratègies d’adaptació futurs.
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climatologia Atmospheric Research16 , va publicar un estudi de la
Universitat de València i de la Universitat d’Alacant, en el qual a
partir de l’anàlisi amb dades reals, mostra la regressió que han
patit els termotipus que ocupen les àrees muntanyenques de més
altitud al nostre territori, com són l’oromediterrani el supramediterrani.
Aquest fet és més preocupant si es té en compte que, en alguns
casos, com ara en els de la serra de Gúdar, Javalambre,
Penyagolosa i Aitana, els horitzons mostraven característiques
que indicaven que podrien arribar a desaparéixer per complet.
Per tant, els resultats que s’han obtingut es poden considerar
com un indicador potencial de canvi amb les implicacions que
pot tindre, entre altres, pel que fa a pèrdua de biodiversitat.
El calfament global està produint modificacions en la distribució
i fenologia de moltes espècies. Això pot provocar canvis en la
composició i en la dinàmica dels ecosistemes, i en els béns i
serveis que proporcionen, afectar els sistemes productius i de
salut, etc17.
El canvi climàtic ha modificat la fenologia de les plantes a la regió
mediterrània de manera general, algunes espècies vegetals n’han
avançat la foliació, la floració i la fructificació i n’han allargat la
fase de creixement.

També, l’any 2016, la prestigiosa revista de meteorologia i
14 Dades

facilitades pel Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural d’acord amb publicacions oficials d’Eurostat.
15 Marcos García; López Nicolás; Pulido-Velázquez (2017), “Combined use of relative drought indices to interanual climate change impact on meteorological and hydrological
droughts in a Mediterranean basin”. Journal of Hydrology 554 (2017) 292–305
16 Miró, J. J.; Estrela, M. J.; Caselles, V.; Olcina, J. (2016). “Fine-scale estimations of bioclimatic change in the València region, Spain”. Atmospheric Research, 180, pàg.
150-164.
17 OECC, (2012) Evidencias de los impactos del cambio climático en España – PNACC.

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

018

Possibles impactes a la Comunitat Valenciana

En una publicació18 sobre la biodiversitat a la Comunitat Valenciana
es reflecteix que la pèrdua de biodiversitat i/o de la qualitat
dels indicadors d’aquesta (nombre d’espècies, índex
d’abundància, etc.) és particularment palesa en diversos tipus
d’ecosistemes en els quals l'efecte queda de manifest, per
exemple, sobre diverses espècies vegetals:
Zones d’alta muntanya, en les quals algunes espècies presents
fins a mitjan segle passat sembla que han desaparegut. A part
d’això, les espècies estructurals de la vegetació més exigents
en humitat estan reduint-ne la representació en aquestes zones
per plagues, malalties o causes encara no conegudes que les
afecten massivament.
Primera línia litoral, en la qual l’increment de la freqüència i la
força de les tempestats està portant a la vora de l’extinció
diverses espècies. Per exemple, de les quatre poblacions
naturals de l’endemisme vegetal (Silene cambessedesii) que
hi havia a les platges de la Plana Baixa en els anys 90 del segle
passat, actualment només en queda una. A més, tres de les
cinc poblacions peninsulars conegudes de l’endemisme
valencià-balear (Silene hifacensis), han desaparegut en els
últims anys per efecte de les tempestes, la sequera ambiental
o la combinació dels dos fenòmens.
Coves, fonts naturals i altres microhàbitats humits, en què
l’increment de temperatura i la reducció de precipitacions ha
provocat l’extinció local d’algunes espècies vegetals, com s’ha
observat per exemple en la varietat de falguera Phyllitis
sagittata, en perill d’extinció.
En general, grans extensions del paisatge, on s’està observant
des de la dècada dels setanta la desaparició d’espècies vegetals
estructurals exigents en humitat i la substitució d’aquestes per
altres més rústiques i termòfiles.
Vegetacions submediterrànies i d’ombria d’alta muntanya, que
estan mostrant en les últimes dècades un progressiu envelliment
aparent de la massa forestal, sense regeneració d’algunes de
les espècies més característiques (p. ex., Tilia platyphyllos).
Masses naturals d’aigua, en què l’expansió de les espècies
invasores, especialment de peixos, mol·luscs i espècies
vegetals, ha ajudat a reduir fortament les poblacions natives
de la majoria d’espècies autòctones, i ha substituït
àmpliament la dominància d’aquestes últimes. Ara com ara,
les espècies exòtiques són dominants a la majoria de masses

d’aigua, i particularment a les zones humides.
Ecosistemes marins, i particularment els esculls submarins
formats per bioconcrescència, en què s’ha anat detectant una
disminució de les espècies més exigents en aigües fredes i
l’avanç de les pròpies d’aigües més càlides. Aquest últim avanç
implica que hi ha paral·lelament una expansió creixent d’espècies
invasores d’origen subtropical al Mediterrani per la introducció
d’aquestes mitjançant el trànsit marítim. Igualment, s’ha detectat
l’expansió progressiva d’espècies que han entrat des de l’oceà
Índic mitjançant el canal de Suez.
Al mar Mediterrani s’observa un augment de la temperatura i la
salinitat tant a les capes intermèdies com a les profundes, i és
especialment significatiu en aquestes últimes, no tant per la
magnitud que presenten, sinó perquè s’ha produït de manera
contínua i quasi constant en el temps19. Des del Departament de
Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d’Alacant i
l’Institut d’Ecologia Litoral (IEL), s’han dut a terme, per encàrrec
de la Generalitat, tres estudis20 en què s’ha tingut en compte la
influència del canvi climàtic en el medi marí del litoral de la
Comunitat Valenciana. En aquests estudis s’ha dut a terme
l’observació de diversos episodis de calfament fort a les reserves
marines de la Serra d’Irta, al cap de Sant Antoni i a l’Illa de Tabarca.
Els resultats que s’han obtinguts fins hui dia reflecteixen que hi
ha hagut blanqueig en un percentatge alt de les poblacions de
corals superficials i de gorgònies en estacions fixes. A més, s’ha
dut a terme un seguiment de temperatures que demostra l’augment
d’aquestes en el període mencionat. Els resultats obtinguts
permeten establir una base de dades que servirà per a futurs
seguiments i per a poder avaluar la tendència sobre percentatges
d’afecció a aquestes colònies, tant per al blanqueig, que puga
servir com a indicador de fenòmens de calfament global, com per
a recobriment per epizoonts, que també serviran com a indicadors
d’aquest fenomen, o fins i tot, d’acidificació de l’aigua.
Pel que fa als incendis forestals, el fenomen del canvi climàtic
s’està convertint en un factor crític que influeix sobre aquests. En
les últimes dècades es produeixen ones de calor més freqüents,
amb dies en què la probabilitat d’ignició és més alta i el
comportament dels incendis forestals és típicament més extrem
i en els quals es pot sobrepassar la capacitat d’extinció21.

18 "El

canvi ambiental global en la flora singular. Comunitats vegetals amenaçades al territori valencià”. Emili Laguna i Pedro Pablo Ferrer-Gallego. Mètode Science Studies
Journal (2015). Universitat de València.
19 Vargas M.; García M. C.; Moya F.; Tel I.; Graella G.; Plaza F.; Lavín A. i García M. J. (autor principal) (2010). Cambio climático en el Mediterráneo español. Segona edició
actualitzada. Institut Espanyol d’Oceanografia, Ministeri de Ciència i Innovació. 176 pàg.
20 Seguimiento científico de la Reserva Marina de interés pesquero de la Sierra de Irta 2016, Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universidad d’Alacant.
/ Seguimiento científico de la Reserva Marina de interés pesquero de la Isla de Tabarca 2016, Institut d’Ecologia Litoral. IEL. / Seguimiento científico de la Reserva Marina
de interés pesquero del Cabo de San Antonio 2016, Institut d’Ecologia Litoral. IEL
21 Cardil A., Molina D.; 2013. “Large wildland fires in three diverse regions in Spain from 1978 to 2010”. Dins Forest Systems", 2013, 22(3): 526 534. Institut Nacional
d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA). DOI: http://dx.doi.org/10.5424/fs/2013223-03899. / Cardil A., Molina D. M. Kobziar L. N., 2014. “Extreme
temperature days and their potential impacts on southern Europe”. In: Natural. Hazards Earth System Science, 14, 3005–3014. DOI:10.5194/nhess 14 3005 2014.
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Així mateix, l’increment mitjà de les temperatures comporta una
modificació de les condicions fenològiques i d’humitat dels
ecosistemes forestals, així com una verificació de les formacions
vegetals afectades22, amb episodis de gran mortalitat, com ara
els de l’any 201423. Igualment, altes temperatures i sequeres
prolongades tenen un efecte marcat en la humitat dels vegetals,
que són els que determinen la combustibilitat d’una estructura
forestal. D’altra banda, la inestabilitat associada a ones de calor
pot originar un augment de tempestes seques, amb el
corresponent increment de rajos, la qual cosa pot donar lloc a
un augment en el nombre d’ignicions, amb simultaneïtat de focus
en situacions meteorològiques extremes.
L’escenari actual és una tipologia d’incendis nova, anomenat de
cinquena generació, en la qual es produeixen simultàniament
grans incendis que afecten també la interfície urbanoforestal,
que generen una tipologia d’emergències d’incendis nova, de
manera que esdevenen una emergència civil que demanda gran
quantitat de recursos.
En el sector agrari, alguns impactes ja s’han anat observant
des de fa anys. Per exemple, en la vinya espanyola i en els canvis
en el procés de maduració del raïm, s’ha detectat una tendència
al desfasament entre la maduresa i el contingut de sucres, ja
que el raïm aconsegueix el nivell òptim en sucres abans que en
volàtils i polifenols, que és més tardana, la qual cosa dificulta la
determinació del punt de collita24.
Les plagues i les malalties de les plantes es veuen afavorides
per les altes temperatures, de manera que es produeix una
proliferació de les plagues i una resistència més baixa dels cultius
a aquestes.
A més, són molts els possibles impactes en la salut, un dels
quals està relacionat amb l’efecte de les temperatures extremes,
que podrien implicar un augment en la morbiditat i la mortalitat
en el grup de més risc, la població major de 65 anys. Al costat
d’aquest efecte, també cal assenyalar, que tant les sequeres
com altres esdeveniments climatològics incideixen en la presència
i distribució de vectors (mosquits, etc.) que poden transmetre
malalties. D’altra banda, les altes temperatures afavoreixen
l’increment de la càrrega microbiana i la prevalença de patògens

en productes vegetals frescs; a més, la presència de patògens
en les aigües de reg és més elevat durant els períodes de més
calor. Alguns escenaris projecten increments de microorganismes
en vegetals entre un 10% i un 30%. Els efectes més evidents
del canvi climàtic sobre la salut humana es podrien resumir en:
Increment en la morbimortalitat en relació amb la temperatura,
i amb l’exposició a la radiació UV. En aquest sentit, investigadors
valencians han participat en diversos estudis en què s’ha
avaluat l’impacte dels canvis en la temperatura sobre la salut.
Concretament, l’impacte sobre la salut de les ones de calor,
un fenomen la freqüència del qual pot augmentar amb el canvi
del clima, va ser estudiat en el projecte EUROHEAT25. Els
resultats d’aquest estudi indiquen que els dies en què es van
produir les onades de calor a la ciutat de València es van
associar amb un increment del 8,5% en la mortalitat de les
persones de 65 i més anys. Aquest increment en mortalitat es
va donar especialment per causes respiratòries i cardiovasculars.
Efectes en la salut relacionats amb esdeveniments meteorològics
extrems com ara les inundacions.
Més concentració d’alguns contaminants atmosfèrics (partícules,
ozó) i augment dels efectes en salut associats, com ara malalties
respiratòries i cardiovasculars.
Increment de malalties de transmissió hídrica i alimentària.
Augment de malalties infeccioses transmeses per vectors i per
rosegadors.
Augment de toxiinfeccions alimentàries per increment de la
presència de microorganismes en vegetals.
Un altre sector que també es veurà afectat pel canvi climàtic és
el sector turisme, ja que la pujada de les temperatures màximes
i l’augment dels dies de calor, amb les conseqüències que se’n
deriven, afecten especialment el turisme de sol i platja. A més,
l’increment del nombre de fenòmens climàtics extrems, l’alteració
del paisatge, l’erosió de la costa per increment del nivell del mar
o la proliferació d’espècies percebudes com a perilloses o
antiestètiques (mosquits, algues, meduses...), són només alguns
dels efectes directes que hui dia ja està experimentant el sector
i que amenacen amb canvis en les pautes de consum de la
demanda, l’alteració de fluxos i d’estacionalitat turística, la
substitució de destinacions i el descens de la competitivitat del
sector provocada per un increment en els costos de mitigació
i d’adaptació26.

22 Padró

Castañeda, N.; Barranco Reyes, J.; 2014. “Cambio climático e incendios de 5ª generación”, Riesgos naturales y cambio climático. Santamarta Cerezal, Juan C.,
Hernández Gutiérrez, Luis E., Arraiza - Bermudez Cañete, Mª P. (ed.). Colegio de Ingenieros de Montes (Ed.). ISBN 978 84 617 1060 7., pàg. 81 89
23 García de la Serrana, R.; Vilagrosa, A.; and Alloza, J. A.: 2015. “Pine mortality in southeast Spain after an extreme dry and warm year: interactions among drought stress,
carbohydrates and bark beetle attack”, Trees - Structure and Function, 29: 1791 1804. <http://dx.doi.org/10.1007/s00468 015 1261 9>.
24 Deméter (2008). En: <http://www.cenitdemeter.es/>.
26 D’Ippoliti D., Michelozzi P., Marino C., de’Donato F., Menne B., Katsouyanni K., Kirchmayer U., Analitis A., Medina-Ramón M., Paldy A., Atkinson R., Kovats S., Bisanti
L., Schneider A, Lefranc A., Iñiguez C., Perucci C. A. “The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project”. Environ Health. 2010 jul.
26 Scott, D, Michael Hall, C. i Gössling, S. (2012), Tourism and Climate Change: impacts, adaptation and mitigation. Regne Unit: Routledge.
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El desembre del 2017, es publica l’estudi27 Activitat turística i
canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, elaborat per la Universitat
d’Alacant en col·laboració amb l’Agència Valenciana del Turisme,
que destaca la importància del clima com a factor determinant
per al desenvolupament del turisme a la Comunitat Valenciana.
Temperatures generalment agradables durant molts mesos a
l’any, predomini d’un ambient assolellat, aigües costaneres
propícies per al bany, etc., són elements clarament atractius per
al turisme, especialment en el període estival. L’estudi mostra
que, a la Comunitat Valenciana, pel que fa al desenvolupament
present i a la projecció futura de l’activitat turística, s’han de
tindre en compte en la planificació els quatre mecanismes de
canvi climàtic següents:
Canvis en el confort climàtic estacional.
Evolució de les precipitacions, a l’efecte d’elaborar una
planificació hidrològica.
Increment d’esdeveniments atmosfèrics extrems.
Pujada del nivell del mar a la franja costanera.
Per tal d’establir una planificació i una adaptació dels espais
turístics de la Comunitat Valenciana com a conseqüència del
canvi climàtic, aquestes dades de projecció futura de variables
atmosfèriques, índexs de confort i de temperatura d’aigües
marines impliquen: la possibilitat de modificar el calendari de
temporada alta i que s’amplie de juny a setembre; la necessitat
de condicionament climàtic dels establiments turístics; l’obligació
de tindre ben dissenyats els sistemes de proveïment d’aigua en
l’àmbit regional i local, i en un àrea amb escassetat de recursos,
la necessitat de modificar, en l’àmbit local, els protocols de
protecció civil i atenció sanitària, ja que s’alteraran els calendaris
de risc davant de determinats esdeveniments climàtics.

2.3
Repercusiones
económicas y sociales.
El cost econòmic del canvi climàtic pot ser molt alt. El 2006,
l’economista Nicholas Stern va publicar un informe conegut
com a “Informe Stern”28, que examina una àmplia gamma de
dades sobre les repercussions del canvi climàtic i els seus
costos econòmics a escala mundial. Aquest informe arriba a
la conclusió que els beneficis de l’adopció de mesures superen
amb escreix els costos econòmics de la passivitat. A més,
l’informe indicava que “les nostres accions en les dècades
immediatament venidores poden implicar el risc d’una disrupció
de l’activitat econòmica i social durant la resta d’aquest segle
i el següent, d’una magnitud semblant a la de les grans guerres
i la Gran Depressió”.
Més avant, en 2009, el Centre Comú d'Investigació (JRC) de la
Comissió Europea publica l'informe PESETA29, que posa en
relleu que l'impacte del canvi climàtic és negatiu en tots els
sectors estudiats (agricultura, inundacions fluvials, costes, turisme
i salut humana) i serà distint en diverses regions de la UE. En
2014, este projecte s'actualitza amb el projecte PESETA II i el
seu informe síntesi en què s'analitzen, en alguns escenaris, els
efectes que el canvi climàtic tindrà sobre nou sectors, els cinc
estudiats en l'anterior informe i afegint, a més: energia, sequeres,
incendis forestals i infraestructures de transport. A estos estudis
s'afegix a finals del 2018, el projecte PESETA III, que té com a
objectiu donar una millor comprensió de com pot afectar el canvi
climàtic a Europa, a fi d'obtindre idees útils per a l'adaptació al
clima i que considera les següents 11 categories d'impacte:
inundacions costaneres, inundacions de rius, sequeres, agricultura,
energia, transport, recursos hídrics, pèrdua d'hàbitat, incendis
forestals, productivitat laboral i mortalitat relacionada amb la
calor. Per a la majoria d'estes categories, l'estudi compara un
escenari on es prenen accions per a limitar el calfament a 2ºC,
en comparació amb un escenari d'alt calfament en què se suposa
un increment de més de 3ºC en la temperatura global mitjana
comparada amb nivells preindustrials.
Des de la perspectiva econòmica, les pèrdues associades a la
mortalitat relacionada amb la calor representen una part
significativa dels danys en un escenari d'alt calfament. Altres
accions, en orde d'importància, són: inundacions costaneres,
productivitat laboral, agricultura i inundacions fluvials.

turística i canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, Olcina Cantos; J. Miró Pérez, J.J., 2017.
En: <http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estudi_act_tur_i_canvi_climatic.pdf>.
28 STERN Stern, N. (2006). Stern Review on The Economics of Climate Change. HM Treasury, London.
29 PESETA, 2009, Informe del Centre Comú d’Investigació (JRC) de la Comissió Europea http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
27 Activitat
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Este nou informe indica que l'impacte tindrà efectes distints en
les diverses regions de la UE i reflectix que si no es prenen
mesures, en l'escenari d'alt calfament, les pèrdues de benestar30
de les llars de la UE ascendirien al voltant del 1,9% de PIB per
any (240 mil milions d'euros) a finals de segle. Esta xifra podria
reduir-se en aproximadament 2/3 en l'escenari de 2ºC (79 mil
milions d'euros).
A més, el 2017, es va publicar l’informe de l’Agència Europea
del Medi Ambient que s’ha esmentat anteriorment31. En aquest
informe es reflecteix que els fenòmens extrems relacionats amb
el clima a Europa representen més de 400.000 d’euros de
pèrdues econòmiques des de 1980. Les estimacions disponibles
dels costos futurs del canvi climàtic a Europa consideren només
alguns sectors i mostren una incertesa considerable, però no
obstant això, atenent tots aquests estudis, tot sembla indicar
que no actuar serà pitjor a llarg termini.
Actualment en alguns països treballen amb l’indicador “cost
social del carboni”, SCC per a les sigles en anglés, aquest valor
es defineix com el valor actual dels costos futurs generats per
l’emissió d’una tona addicional de carboni. Generalment es
mesura en unitats monetàries (£, $, ) per tona de CO2. El CO2
emés hui perdurarà en l’atmosfera durant milers d’anys, per això,
en l’SCC s’incorporen els costos futurs, descomptats en diners
de hui, i aquest valor és un indicador que s’utilitza per a la presa
de decisions a l’hora d’establir actuacions i normativa. Si l’SCC
és alt, això significa que els beneficis de reduir el CO2 seran
grans, i en aquests casos l’SCC servirà per a justificarà que es
prenguen accions climàtiques costoses.
Tots els estudis posen de manifest que els esforços per a disminuir
les emissions de GEH valdran la pena si amb això aconseguim
evitar les pèrdues econòmiques greus que poden generar les
emissions de CO2.
Tal com s’ha documentat en l’apartat anterior, a la Comunitat
Valenciana, els efectes del canvi climàtic afectaran diversos
sectors econòmics importants, com per exemple, l’agricultura
i el turisme.
En el cas de l’agricultura, la possible falta d’aigua i l’augment de
temperatures perjudicarà sensiblement un sector professional que
ja es troba en situació de vulnerabilitat per les característiques
que envolten aquesta ocupació. Així mateix, un altre efecte de la
manca d’aigua serà la salinització més alta d’aigües dolces que

s’utilitzen per al reg de les zones conreades valencianes. Totes
aquestes circumstàncies implicaran una volatilitat més gran dels
preus dels productes agrícoles, la qual cosa afegirà més inestabilitat
financera i precarietat del treball del camp.
D’altra banda, aquest empobriment de les terres cultivables
agreujarà el problema de l’abandó de les zones rurals valencianes,
un fet ja s’ha constatat a la Comunitat. Com a conseqüència de
l’evolució de l’entorn climàtic, les zones agrícoles valencianes
s’hauran d’especialitzar en la producció de cultius que
tradicionalment s’havien conreat a zones més càlides del planeta.
Aquest fenomen, conegut amb el nom de "desplaçaments de
cultius", implicarà un perjudici notable en aquest sector, ja que
caldrà un capital financer i humà important per a adaptar-se als
contextos nous.
En el cas del turisme, com a conseqüència del canvi climàtic,
la Comunitat Valenciana deixarà de ser tan atractiva, i això podrà
comportar la pèrdua d’un nombre considerable de llocs de
treball, especialment a les zones costaneres, on el turisme és
una de les fonts d’ingressos principals.
Els efectes que es fan evidents al territori valencià no se
circumscriuen només a les transformacions produïdes a la
Comunitat Valenciana, sinó també als perjudicis que afecten
altres parts del planeta. L’impacte del canvi climàtic comença
a prendre forma en l’aparició d’allò que l’ONU ha categoritzat
com a "refugiats ambientals", és a dir, les persones que fugen
dels seus territoris per raons climàtiques. Segons les estimacions
d’aquest organisme, es preveu que a meitat de segle hi haja
uns 200 milions de persones migrants per qüestions ambientals.
S’hauran, per tant, de tindre en compte les conseqüències que
aquests desplaçaments impliquen en termes d’inclusió social.
A les persones migrants per raons econòmiques o polítiques
caldrà sumar les desplaçades per raons mediambientals i
climàtiques.
D’altra banda, en les conferències internacionals, un dels temes
discutits, és el del paper de la dona en l’acció climàtica. El
novembre de 2017, a Bonn, s’aprova el Pla d’acció de gènere
amb l’objectiu de reforçar el paper de les dones en l’acció
climàtica. Les dones solen enfrontar riscos més elevats en
respondre als perills naturals i una càrrega superior dels impactes
del canvi climàtic. L’objectiu del Pla d’acció de gènere és garantir
que les dones puguen influir en les decisions sobre canvi climàtic,
i que dones i homes estiguen representats de manera igualitària

30 S’integren

els impactes biofísics en un model econòmic per a avaluar els efectes en termes de pèrdues de benestar familiar. Els efectes econòmics consideren els efectes
climàtics directes i els efectes indirectes en l’economia.
31 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, EEA, gener 2017.
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en tots els aspectes de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), com una manera d’augmentar
la seua eficàcia.
El calfament global implicarà un increment dels preus dels
productes alimentaris a tot el món. Aquest fenomen afectarà
tant els productes locals com els importats d’altres regions del
planeta. Les persones més perjudicades per aquest increment
seran les que tinguen rendes més baixes, que hauran de dedicar
un percentatge més gran dels seus ingressos per a adquirir
productes de primera necessitat.
El canvi climàtic tindrà un impacte negatiu en els barris vulnerables.
L’augment de les temperatures i la reducció de les precipitacions
a espais urbanístics degradats i amb escassetat de zones verdes,
amb presència d’infrahabitatge, amuntegament, assentaments
il·legals eventuals o barraquisme i massificació urbanística, acceleraran
necessitats de millores urgents de les seues infraestructures (sistemes
de clavegueram, abocadors il·legals, neteja, evacuació de residus,
sistemes de reciclatge, zones verdes…).
Els efectes de la degradació mediambiental sobre la salut estan
íntimament relacionats amb dimensions i variables socials: les
persones en situació de pobresa o amb nivells de renda baixos,
i/o que no es troben integrades en nuclis familiars o altres grups
humans i/o que no tinguen al seu abast informació sobre el canvi
climàtic, estaran més exposades a les conseqüències negatives
del calfament global. Aquesta circumstància afectarà, en diversos
sentits i de manera especial, les persones i col·lectius més
vulnerables de la nostra societat en l’àmbit de la salut, del
benestar i de l’economia.
El canvi que es preveu serà especialment perillós, per a xiquetes
i xiquets, persones ancianes i, específicament, per a persones
sense llar, immigrants i sol·licitants d’asil i refugi, persones en
situació de dependència, persones amb diversitat funcional o amb
una salut fràgil, i en general, per a persones amb escassos recursos
econòmics i de suport social, per a persones i unitats familiars
que habiten en infrahabitatges, així com per a persones pertanyents
a certes professions de risc, el treball de les quals es desenvolupa
a l’aire lliure (sector agrícola i de la construcció, per exemple).
En aquesta mateixa línia, des de la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, en col·laboració amb la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, es difonen a tots els seus centres

dependents una sèrie d’actuacions que han de dur a terme els
serveis sanitaris, actuacions que s’emmarquen dins d’un protocol
d’actuació en cas d’ona de calor, l’objectiu general del qual és
facilitar informació d’utilitat als professionals sociosanitaris per
a la prevenció, la detecció precoç i el tractament de la població
de risc alt davant d’una ona de calor.

2.4
Percepció
a la Comunitat Valenciana.
En la lluita contra el canvi climàtic és necessari destacar la
importància de l’educació, la formació, la sensibilització i la
participació del públic, i l’accés públic a la informació. En aquesta
línia, aquesta estratègia presenta com un dels pilars bàsics la
necessitat de fomentar la sensibilització, la millor comprensió,
la conscienciació i la formació de la societat valenciana en tot
el que te a veure amb el canvi climàtic i amb la transformació
energètica indispensable per a la mitigar-lo i adaptar-lo, i per
això, en aquest sentit, es plantegen actuacions d’educació
ambiental com a base per a aconseguir la voluntat social
necessària per a avançar cap a una societat amb emissions
baixes de carboni i resilient davant del canvi climàtic.
El punt de partida sobre el qual es basen les propostes d’educació
ambiental, sorgeix d’una radiografia de la societat actual,
elaborada a partir dels estudis i aportacions de nombrosos
experts i expertes en diverses matèries vinculades al canvi climàtic
i a la percepció social d’aquest.32 En aquest radiografia es dibuixa
un panorama en què la societat en general albira el problema
com si fora llunyà, tant en el temps com en l’espai, manté un
comportament com si el problema del canvi climàtic no existira
i confia que el problema es resolga exclusivament amb solucions
tecnocientífiques. Pel que fa a l’àmbit individual, d’aquests estudis
s’infereix que la ciutadania percep el canvi climàtic com un tema
que no és ni prioritari ni rellevant.
Tot això, ens espenta a definir accions per a –utilitzant les eines
de la comunicació i l’educació ambiental– fer comprendre a la
societat les causes i els problemes associats al canvi climàtic,
buscar solucions des de la reflexió i el consens, i capacitar les
persones per a emprendre les transformacions necessàries.

32 B.

Santamarina. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. La percepción social del cambio climático en la Comunidad Valenciana.
Educación ambiental y cambio climático Respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental.
Pablo Ángel Meira Carteja et al. La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático. 2013. Fundación MAPFRE
P. Heras. Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (MAPAMA). Representaciones sociales del cambio climático en España: aportes para la comunicación. Tesi doctoral.
Universidad Autónoma de Madrid, 2015.
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La Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre Canvi Climàtic

3.1
La Convenció Marc
de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic.
La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic
(d’ara endavant, CMNUCC, o la Convenció), creada en la Cimera
de la Terra de Nacions Unides l’any 1992, a Rio de Janeiro, té
com a objectiu “establir les concentracions de GEH en un nivell
que impedisca interferències antropogèniques perilloses amb el
sistema climàtic”. Hui dia són 197 els membres que l’han
ratificada, anomenats “parts de la convenció”.
La primera conferència de les parts es va celebrar a Berlín l’any
1995. Des d’aquesta primera reunió, se n’han celebrat moltes,
en les quals, s’han anat succeint fets, publicacions i acords

internacionals molt importants. La primera addició al tractat va
ser, el 1997, l’aprovació del Protocol de Kyoto.
A continuació, s’inclou una figura amb les fites més representatives
en el marc del canvi climàtic.
Els primers anys de la convenció estaven centrats en la mitigació
dels efectes del canvi climàtic. És al 2001, després de la publicació
del tercer informe de l’IPCC, que l’adaptació cobra més
protagonisme, les parts també se centren a “fer front als efectes
adversos del canvi climàtic” i es comença a intentar establir mitjans
de finançament dirigits a l’adaptació a l’efecte del canvi climàtic.

Figura 10.
Principals fites en el marc del canvi climàtic

1979

Primera Conferència Mundial sobre el Clima

1988

Creació de l'IPCC

1992

Cimera de la Terra de les Nacions Unides (Rio de Janeiro) – Creació de la CMNUCC

1994

Entrada en vigor de la CMNUCC

1995

Celebració de la primera COP (Berlín)

1997

(Dic) S'adopta el Protocol de Kyoto (PK)

2005

Entrada en vigor del PK

2007

Publicació del IV informe de l'IPCC a València

2012

Cimera de Doha (continuïtat PK, introducció NF3 com a GEH)

2015

Acord de París

2016

Entrada en vigor de l'Acord de París
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3.2
El Protocol de Kyoto.
És el primer instrument vinculant important aprovat amb l’objectiu
de reduir les emissions de GEH. Té dos períodes diferenciats,
el primer, que abasta des del 2008 al 2012, i el segon, que
cobreix des de l’any 2012 fins al 2020. Aquest segon període
post-Kyoto es va acordar en la Cimera de Doha de 2012 (COP18), per a donar continuïtat al marc jurídic del Protocol de Kyoto
mitjançant l’adopció de les esmenes necessàries.
En el primer període, l’objectiu del Protocol de Kyoto era reduir
les emissions entre 2008 i 2012 com a mínim un 5,2% en
comparació amb les dades de l’any 1990. Aquest objectiu de
compliment era un objectiu global vinculant per als països
anomenats parts de l’annex I de la CMNUCC (països
desenvolupats i en transició a una economia de mercat).
En el segon període del Protocol de Kyoto, la UE es compromet
a reduir les emissions en un 20% per davall dels nivells de 1990.
Aquest segon període de compromís del Protocol de Kyoto
abastarà fins a l’any 2020, any en què s’espera que s’apliquen
nous instruments derivats de l’entrada en vigor de l’Acord de
París.
Els GEH controlats pel Protocol de Kyoto són els següents:
El Protocol de Kyoto estableix l’aplicació de tres mecanismes
de flexibilitat per a ajudar els estats membres en el compliment
dels seus compromisos de reducció. Aquests mecanismes són
el comerç de drets d’emissió, el mecanisme d’aplicació conjunta
i el mecanisme de desenvolupament net (els dos últims basats
en projectes).

Comerç de drets d'emissió de GEH
Un dret d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle és el dret
subjectiu de caràcter transmissible que atribueix al seu titular la
facultat d’emetre a l’atmosfera una tona de CO2 equivalent.
El comerç de drets d’emissió permet transferir aquests drets
d’emissió. L’ús d’aquest mecanisme, que s’estableix en l’article
17 del Protocol, permet a les parts de l’annex I adquirir drets
d’emissió d’latres parts de l’annex, de manera que, aquells que
reduïsquen les seues emissions més del que s’havien compromés,
podran vendre els crédits d’emissions excedentaris als que en
siguen deficitaris.
Mecanisme de desenvolupament net
Aquest mecansime permet que un país de l’annex I invertisca
en projectes de reducció d’emissions o destinats a augmentar
l’absorció pels embornals en un altre país no inclós en l’annex
I. El país annex rep els crédits de reducció del projecte (CER),
i aquests crédits els pot utilitzar per a aconseguir el compliment
dels seus compromisos de reducció de les emissions, perquè
un CER equival a un dret d’emissió de GEH.

Mecanisme d'aplicació conjunta
Aquest mecanisme també consisteix a efectuar inversions en els
projectes de reducció d’emissions o destinats a augmentar
l’absorció pels embornals, però en aquest cas la inversió es fa
des d’un país de l’annex I en un altre país del mateix annex I.
Aquesta reducció d’emissions es certificarà en unitats de reducció
de les emissions (ERU).
En aquest cas el país que interverteix en el projecte es beneficiarà
de l’adquisició de les unitats de reducció de les emissions a un

Figura 11.
GEH controlats pel Protocol de Kyoto.
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Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

preu més baix que el preu dels drets d’emisssió del comerç, i
aquestes unitats les podrà utilitzar per a complir el seu compromís
de reducció d’emissions, perquè un ERU equival a un dret d’emissió
de GEH.

3.3
L’Acord de París.
La 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic celebrada a París el novembre
del 2015 va finalitzar amb un acord en què es fixava un objectiu
principal de mantindre molt per sota dels 2ºC l’augment de la
temperatura global respecte dels nivells preindustrials, i continuar
amb els esforços per a limitar aquest augment a 1,5ºC.
A més, aquest acord se centra a augmentar la capacitat d’adaptació
al canvi climàtic, millorar-ne la resiliència i reduir-ne la vulnerabilitat
per mitjà de l’increment del finançament de països en
desenvolupament, de manera que siga compatible amb una
trajectòria que conduïsca a un desenvolupament resilient al clima
i amb baixes emissions de GEH.
L’Acord de París va entrar en vigor el 4 de novembre de 2016,
abans que se’n complira un any de l’adopció, en haver-lo ratificat
més de 55 països que contribueixen, en conjunt, a més del 55%
de les emissions globals de GEH.
El novembre de 2016, els aproximadament 200 països que van
intervindre en la COP22 de Marràqueix es van comprometre a
fixar per a 2018 les regles que porten a la pràctica l’Acord de
París. La Cimera del Clima COP 23 de Bonn (Alemanya), que ha
tingut la participació de 194 països, ha establit les bases per a
l’aplicació de l’Acord de París i ha aconseguit mantindre l’impuls
polític en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta cimera s’han
complit els objectius establits per a arribar a la COP 24 de Polònia
amb un programa de treball definit i acordat entre tots els països
que permeta implementar els compromisos de París.

3.4
Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Acord de París
sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic i la Conferència de
Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà
Sostenible (HABITAT III) conformen un nou marc de referència
per al desenvolupament. El 2015, amb l’adopció de l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible i l’Acord de París, el món
es va posar d’acord per primera vegada en la història per a actuar
de manera decisiva i afrontar els dos desafiaments més importants
a què s’enfronta la humanitat hui dia: aconseguir el
desenvolupament sostenible i abordar el problema del canvi
climàtic.
En particular, l’Agenda 2030 de Nacions Unides reafirma en la
seua introducció la intenció d’integrar les agendes del
desenvolupament econòmic i social i ambiental, i en particular, el
canvi climàtic. Per la seua banda, un dels principals resultats de
la Conferència de Rio+20 va ser l’acord de desenvolupar un
conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en què
es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides. L’Agenda 2030 inclou i descriu extensament els
ODS, un full de ruta de referència que guiarà durant els pròxims
anys tots els esforços pel desenvolupament i la sostenibilitat del
planeta. Afrontar un context més complex, estructural i
interdependent requereix un enfocament diferent a escala global,
molt més integrador, coherent i ampli. I això és el que presenta
l’Agenda 2030: una visió nova del desenvolupament amb una
voluntat transformadora, amb 17 ODS i 169 metes que l’articulen,
íntimament interconnectats i relacionats, un marc de mitjans
d’implementació i un mecanisme per al seguiment i la revisió
d’aquests. Entre tots aquest objectius, l’objectiu 13 incideix
específicament en la necessitat d’adoptar mesures urgents per
a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
L’Agenda 2030 exigeix continuar avançant en la coherència de
polítiques per al desenvolupament sostenible, i encara més si es
considera que ara es vol abastar totes les facetes del
desenvolupament de manera interrelacionada, amb interpel·lació
a tots els actors socials, econòmics i polítics. La referència a la
sostenibilitat ens porta cap a una perspectiva de coherència entre
el conjunt de l’acció política (interior o exterior) i la construcció de
béns públics globals. L’acció climàtica i el desenvolupament
sostenible van inevitablement agafats de la mà. Els riscos que el
canvi climàtic presenta per a la societat en conjunt, i especialment
per als països en desenvolupament, implica així mateix el principal
obstacle per a aconseguir el desenvolupament sostenible. No és
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possible superar amb èxit un repte sense abordar l’altre. De fet,
la consecució dels diversos compromisos climàtics nacionals que
conté l’Acord de París requereix una profunda transformació de
la societat en tots els àmbits (energia, transport, agricultura, etc.);
una transformació sectorial que es troba en el cor dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’avanç de les dues
agendes crea una sèrie de sinergies que han de ser aprofitades.

3.5
Marc de polítiques
d’energia i canvi climàtic de la UE.
La Directiva 2003/87/CE, de 13 d’octubre, per la qual s’estableix
un règim per al comerç de drets d’emissió de GEH, és un dels
eixos clau dels quals s’ha dotat la Unió Europea per a garantir
el compliment dels compromisos adquirits. Aquest instrument
crea i regula el marc de comerç de drets d’emissió de GEH.
Aquest règim afecta un total de nou activitats industrials amb
un potencial alt d’emissió de GEH, activitats entre les quals es
troben: la producció d’energia elèctrica de servei públic, la
fabricació de productes ceràmics, paper, vidre i clínquer, i les
refineries d’hidrocarburs. Aquestes instal·lacions han de disposar
d’una autorització d’emissió de GEH, notificar cada any les
emissions que efectuen i lliurar una quantitat de drets equivalent
a aquestes emissions accedint al mercat de drets d’emissió per
a dur a terme les transaccions mencionades.
Aquesta directiva ha sigut modificada per les directives
2008/101/CE, de 19 de novembre i 2009/29/CE, de 23 d’abril,
per tal d’incloure el sector de l’aviació en el comerç de drets

Figura 12.
Objectius de Desenvolupament Sostenible. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
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d’emissió, i per a modificar la llista d’activitats industrials de l’annex
I, de manera que se’n passe de 9 a 28. Entre les activitats noves,
cal destacar la inclusió de les instal·lacions de fabricació de
productes químics orgànics, la producció d’àcid nítric, la producció
i transformació de metalls i l’entrada en el règim de comerç de
drets d’emissió de les instal·lacions de fabricació de productes
ceràmics, les quals quedaven excloses amb la primera directiva.
D’altra banda, en el Paquet europeu d’energia i canvi climàtic
2013-2020, adoptat en el Consell Europeu de març de 2007,
es van fixar els objectius vinculants per a la UE de reduir en un
20% les emissions de GEH, mitjançant el compromís
d’incrementar en un 20% l’ús d’ER en el consum energètic i
d’augmentar en un 20% l’eficiència energètica. Aquest compromís
també es coneix com el Paquet 20-20-20.
Posteriorment, en el Consell Europeu d’octubre de 2014, es va
aprovar el Marc de polítiques d’energia i canvi climàtic 20212030 (“Marc 2030”) amb la finalitat de dotar de continuïtat el
Paquet europeu d’energia i canvi climàtic i actualitzar els objectius
amb vista a deu anys més. Com a principals objectius del Marc
2030, es troben:
Un objectiu vinculant per a la UE el 2030 d’almenys un 40%
menys d’emissions de GEH en comparació amb el 1990.
Un objectiu vinculant per a la UE el 2030 d’almenys un 27%
d’ER en el consum d’energia.
Un objectiu indicatiu per a la UE el 2030 d’almenys un 27%
de millora de l’eficiència energètica.

No obstant això, el 14 de juny del 2018, la Comissió, el Parlament
i el Consell han aconseguit un acord que modifica els objectius
per a la UE el 2030, un objectiu vinculant del 32% per a energies
renovables i un objectiu de 32,5% per a la millora de l’eficiència
energètica, amb una clàusula de revisió a l’alça el 2023.
A més, aquests objectius estan en línia amb els objectius a llarg
termini marcats pel Full de ruta de l’energia per a 205033.
La UE, mitjançant el Full de ruta cap a una economia
hipocarbònica34 publicada al març de 2011, assenyala que el
2050, la UE haurà d’haver reduït les seues emissions de GEH
entre un 80% i un 95% per davall dels nivells de 1990. A més,
marca uns objectius de reducció del 40% el 2030 i del 60% el
2040. Per a aconseguir aquesta transició cal que hi contribuïsquen
tots els sectors. El desembre d’aquest mateix any es publica el
Full de ruta de l’energia per a 2050, en què la Comissió analitza
els reptes plantejats pel compliment de l’objectiu de
descarbonització de la UE i, simultàniament, la garantia de la
seguretat del proveïment energètic i la competitivitat, atés que
el benestar de la ciutadania, la competitivitat de la indústria i el
funcionament general de la societat depenen d’una energia
segura, garantida, sostenible i assequible.
Segons les previsions efectuades per la Unió Europea, la
descarbonització del sistema energètic és tècnica i
econòmicament factible. A llarg termini, tots els escenaris que
aconseguisquen l’objectiu de reducció d’emissions són més

Figura 13.
Objectius de reducció d’emissions, augment de l’ús d’ER i millora de l’eficiència energètica.
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de ruta de l’energia. Comissió Europea. COM (2011) 885 final. Brussel·les, 15.12.2011.
de ruta cap a una economia hipocarbònica. Comissió Europea. COM (2011) 112 final. Brussel·les, 8.3.2011
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avantatjosos des del punt de vista econòmic que la continuació
de les polítiques actuals.
L’augment de la participació de les ER i l’ús més eficient de
l’energia són decisius, independentment de la combinació
energètica particular que es s’haja triat.
Per a aconseguir aquests objectius, cal efectuar inversions
significatives en tecnologies noves amb baixa emissió de carboni,
en ER, en eficiència energètica i en infraestructura de la xarxa. Com
que les inversions en l’àmbit energètic es duen a terme per a
períodes de vint a seixanta anys, les polítiques que promoguen un
clima de negoci estable que encoratge les inversions en tecnologies
baixes en carboni han de començar de manera immediata. Com
més prompte s’inicien les inversions en infraestructures, el cost
serà més baix i evitarà inversions més elevades en el futur. A més,
el reemplaçament d’infraestructures, que igualment s’haurien de
renovar per antiguitat, per tal de reemplaçar-les per alternatives de
baixa emissió de carboni, pot evitar una despesa més alta. Segons
l’Agència Internacional de l’Energia, les inversions en el sector
energètic dutes a terme després de 2020 costarien 4,3 vegades
més que les efectuades amb anterioritat.
Respecte al sector transport, el 2011 es publica el Full de ruta
cap a un espai únic europeu de transport, que es va centrar en
solucions per al sector del transport i en la creació d’un espai
únic europeu de transport i que inclou quaranta iniciatives
dissenyades per a generar creixement, ocupació, reduir la
dependència del petroli importat i disminuir les emissions de

diòxid de carboni del sector en un 60% fins a l’any 2050. La
política de transport de la Unió Europea (UE) té com a objectiu
garantir la circulació uniforme, eficaç, segura i lliure de persones
i béns en la UE per mitjà de xarxes integrades amb tots els
mitjans de transport (carretera, ferrocarril, aigua i aire).
Malgrat totes aquestes mesures, els preus dels drets d’emissió
s’han continuat mantenint baixos i, per aquest motiu, el 6
d’octubre del 2015, la UE va aprovar la decisió del Parlament
Europeu i del Consell relativa a l’establiment i funcionament d’una
reserva d’estabilitat del mercat en el marc del Règim de Comerç
de Drets d’Emissió de la Unió, i per la qual es modifica la Directiva
2003/87/CE, incloent la reserva esmentada com a element
regulador del preu de la tona de CO2, i es configura com el marc
de les polítiques de clima i energia fins a 2030. La reserva
d’estabilitat s’establirà el 2018, i la incorporació de drets d’emissió
a la reserva que estarà operativa el 2019, per a garantir als
participants la seguretat necessària respecte de l’oferta de drets
i el temps necessari per a adaptar-s’hi.
Així mateix, el 30 de novembre de 2016, la Comissió Europea
va presentar el paquet “Energia neta per a tots” per tal d’accelerar
tant la transició cap a una energia neta, com el creixement i la
creació d’ocupació, de manera que es mantinga la competitivitat
de la Unió Europea. D’aquesta manera, un sistema energètic
sostenible és aquell que sent eficaç en la garantia de
subministrament, pondera el creixement econòmic i el benestar
de la ciutadania amb la protecció adequada del medi ambient
a mitjà i a llarg termini.

Figura 14.
Emissions de GEH de la UE: cap a una reducció interna del 80% (100% = 1990)
Font: Full de ruta cap a una economia hipocarbònica.
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Les propostes normatives, concretades en reglaments i directives,
i les mesures presentades en el paquet pretenen accelerar,
transformar i consolidar la transició de l’economia de la UE cap
a una energia neta, la qual cosa permetrà generar ocupació,
contribuir a la consecució dels objectius de reducció d’emissions
i millora de l’eficiència energètica, a incrementar la competitivitat
del teixit productiu, el creixement de nous sectors econòmics,
i a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
El paquet pretén crear un sistema energètic europeu més
sostenible, segur i competitiu que permeta compatibilitzar el
compliment amb els objectius de canvi climàtic establits en
l’Acord de París amb el lliurament d’energia al consumidor a
preus assequibles.
El paquet presentat té tres objectius principals:
Prioritzar l’eficiència energètica
Aconseguir el lideratge mundial en matèria d’ER
Oferir un tracte just als consumidors

3.6
Polítiques de mitigació de les emissions
incloses dins del règim de comerç de drets
d’emissió de GEH.
El règim de comerç de drets d’emissió continua sent el principal
instrument per a aconseguir els objectius climàtics, ja que
estableix un límit sobre la quantitat total de GEH que poden ser
emesos pels sectors afectats.
Pel que fa a regulació en aquesta matèria, la Directiva 2003/87/CE
i les seues posteriors modificacions van ser traslladades al nostre
ordenament jurídic mitjançant la Llei 1/2005, de 9 de març, i la
Llei 13/2010, de 5 de juliol, que la modifica.
Les normes esmentades regulen el règim del comerç de drets
d’emissió de GEH i les obligacions a què estan sotmeses les
instal·lacions incloses en aquest.
En el primer període de comerç (en les dues fases: 2005-2007
i 2008-2012), aquest règim va afectar aproximadament 1.100
instal·lacions a Espanya i 97 a la Comunitat Valenciana.
Aquestes instal·lacions han de:
Disposar d’una autorització administrativa d’emissió de GEH
i disposar d’un pla de seguiment de les seues emissions
actualitzat (elaborat d’acord amb el Reglament 601/2012 de
la Comissió de 21 de juny). El pla mencionat recull els processos
que es van dur a terme a la instal·lació per a efectuar el càlcul
de les emissions de GEH.
Aportar cada any, abans del 28 de febrer, un informe de les
seues emissions verificat per una entitat acreditada per a aquest
fi. D’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1715/2010,
de 17 de desembre, és l’ENAC, l’Entitat Nacional d’Acreditació,
l’organisme nacional d’acreditació en el marc de la verificació
d’emissions de GEH.
Lliurar, abans del 30 d’abril i una vegada validat, l’informe
verificat de les emissions, una quantitat de drets d’emissió
equivalents a les emissions verificades en el Registre Únic de
la Unió Europea (en els dos primers períodes de comerç,
aquest lliurament es realitzava en el Registre Nacional de Drets
d’Emissió, RENADE).
Actualment el règim de comerç de drets d’emissió es troba en
el segon període, que abasta des de 2013 fins a 2020. El 2009,
a fi de millorar el funcionament del sistema, es va aprovar una
important revisió per al segon període, que va introduir importants
novetats respecte al primer, novetats basades en normes més
harmonitzades, amb la finalitat d’enfortir el sistema. Una de les
modificacions que es van introduir va ser l’ampliació de les
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activitats incloses en el règim de comerç de drets d’emissió de
GEH, de manera que es va passar de 9 a 28 activitats. Aquest
canvi va provocar un augment substancial en el nombre
d’instal·lacions afectades, i s’han aconseguit en aquest moment
al voltant de 180 instal·lacions industrials, augment causat
principalment pel fet que les instal·lacions de fabricació de
productes ceràmics, sector predominant a la Comunitat
Valenciana, es va veure afectat íntegrament. En l’anterior norma,
només s’incloïen les instal·lacions de fabricació productes
ceràmics que superaven un triple llindar (capacitat de producció
superior a 75 tones per dia, capacitat de fornejat de més de 4m3
i més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn). La majoria
de les instal·lacions de fabricació de taulells, de gres ceràmic o
de porcellanes, per les seues característiques processuals
particulars, no superaven els 300 kg/m3 de densitat de càrrega
per forn i, per això, no estaven incloses en el règim de comerç
de drets d’emissió durant els períodes anteriors.
En el nou període 2013-2020 es va introduir un sostre d’emissions
en l’àmbit europeu per a aconseguir una reducció del 21%
respecte del 2005 i una assignació de drets d’emissió centralitzada
amb normes comunes a tot Europa, establides en la Decisió
2011/278/UE, de 27 d’abril. L’assignació gratuïta a les
instal·lacions s’ha vist retallada i ajustada un any darrere un altre
en comparació amb períodes anteriors amb la finalitat que puge
el preu dels drets d’emissió i així s’incentiven les inversions en
tecnologia que genere menys emissions.
Una altra novetat que es va introduir en aquest període és el
còmput de les emissions de N2O, que es transformen en CO2eq aplicant el potencial de calfament36 i l’aprovació del Reglament
600/2012 de la Comissió de 21 de juny, que regula la verificació
dels informes d’emissió i l’acreditació dels verificadors, així com
el Reglament 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny de 2012,
que estableix les normes que cal aplicar al seguiment i a la
notificació de les emissions de GEH.
Aquest sistema porta un seguiment i control exhaustiu i està en
revisió contínua. Aquesta informació es pot ampliar si s’accedeix
a la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, dins de l’apartat "Comerç
de Drets" d’emissió inclòs en el punt "Canvi Climàtic" que està
sempre actualitzat, així com en la web de la DG Clima36.
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3.7
Polítiques de mitigació de les emissions de
GEH per a sectors no inclosos en el règim
de comerç de drets d’emissió.
Als sectors que no es troben inclosos en el règim de comerç de
drets d’emissió de GEH se’ls denomina sectors difusos, i per a
controlar i minimitzar les emissions d’aquests sectors es fan
servir polítiques basades en actuacions de reducció d’emissions
i d’establiment d’estratègies que apliquen mesures per a
obtindre’n el descens esmentat.
El 2 de novembre de 2007, el Consell de Ministres va aprovar
l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta, horitzons
2007-2012-2020 (EECCEL), que forma part de l’Estratègia
espanyola de desenvolupament sostenible, i que es va dissenyar
amb l’objectiu d’aconseguir els compromisos d’Espanya en
matèria de canvi climàtic i l’impuls de les energies netes, la qual,
alhora, tenia com a objectius la millora del benestar social, el
creixement econòmic i la protecció del medi ambient.
L’EECCEL proposa un conjunt de 170 mesures per a mitigar les
emissions i adaptar-se al canvi climàtic, i 70 indicadors per a
avaluar el seguiment de l’eficàcia d’aquestes mesures. A més,
es pretenia orientar la capacitat d’Espanya a l’hora d’assumir
compromisos addicionals en la lluita contra el canvi climàtic més
enllà del 2012.
Pel fet que moltes de les mesures que cal dur a terme corresponen
a àmbits competencials de les comunitats autònomes (CA) o de
les entitats locals, l’EECCEL també va establir que les CA
elaboraren les seues pròpies estratègies de canvi climàtic que
havien d’incloure mesures tant per a la mitigació d’emissions
com per a l’adaptació a l’efecte del canvi climàtic.
Així mateix, amb l’objecte de contribuir a la consecució dels
objectius compromesos, el Govern espanyol va completar
l’EECCEL amb un pla de mesures urgents, la part essencial de
les quals era el Pla d’acció d’estalvi i eficiència energètica 20082012 (PAE4+) de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic
(IDAE), que té continuïtat per al període 2011-2020.
Al setembre del 2014, l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, va
publicar el Full de ruta dels sectors difusos al 2020378, que
consisteix en una anàlisi dels escenaris d’emissions per al futur

actualitzat i publicat per l’IPCC.

36 <https://ec.europa.eu/clima/index_es>
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i la comparació d’aquests amb els objectius derivats de la Decisió
de repartiment d’esforços de la UE, concretament amb l’objectiu
d’una reducció del 10% el 2020 de les emissions difuses respecte
dels nivells del 2005.
El full de ruta demostra que es fa imprescindible proposar
mesures addicionals que permeten a Espanya créixer i,
conjuntament, reduir emissions, per a complir amb els seus
compromisos en matèria de mitigació del canvi climàtic.
Aquest full de ruta pretén ser el document de partida per a la
definició d’una estratègia i dels plans consegüents que, afectant
tots els sectors que inclou (transport, residus, residencial, indústria
no ETS38, fluorats, agrícola), permeten aconseguir els objectius
perseguits.
El full de ruta marca una senda objectiu d’emissions de GEH
per a l’any 2020 a escala estatal:
Com es pot observar en la figura 16, en l’actualitat, la tendència
esperada de les emissions de GEH en els sectors difusos
(transport, residencial, residus, indústria no inclosa en el Règim
de CDE, gasos fluorats, i sector agrícola) s’allunya de la senda
de compliment que correspon a Espanya per al període 20132020.

l’excedent de l’assignació anual d’emissions d’un any determinat
respecte de les emissions reals en aquell any. Aquesta flexibilitat
està inclosa en l’article 3.3 de la Decisió 406/2009/CE, sobre
l’esforç dels estats membres per a reduir les seues emissions
de GEH, i està representada per la línia verda de la figura 17.
En aquest cas, fins a l’any 2016, les emissions de GEH en els
sectors difusos d’Espanya es trobaven per davall de les
assignacions anuals d’emissions corresponents al nostre estat.
A partir de 2017, i per als tres anys restants, les emissions
superen la senda de compliment. No obstant això, mitjançant
l’ús de la flexibilitat esmentada, el balanç global per al total del
període 2013-2020 evidència la possibilitat de compliment dels
compromisos d’Espanya.
En l’actualitat, aquest document es troba en procés de revisió
pel Grup de Treball de Mitigació i Inventaris de l’OECC del Canvi
Climàtic, grup en què participen representants de les CA.
L’objectiu de la revisió del mateix és adaptar-lo als nous objectius
de reducció i projeccions d’emissions de GEH fins al 2030.
A més, d’acord amb la informació disponible, l’OECC està
treballant en l’elaboració de la futura llei de canvi climàtic i
transició energètica.

En aquest full de ruta es planteja la possibilitat d’establir una
senda alternativa utilitzant la flexibilitat que permet arrossegar

Figura 15.
Contribució de cada sector per a cobrir la bretxa entre les projeccions
i la senda d’emissions proposada pel full de ruta estatal.
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica. Full de ruta dels sectors difusos.
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Figura 16.
Evolució de les emissions de GEH en l’escenari amb mesures adoptades
i aplicades juntament amb la senda de compliment estatal.
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica. Full de ruta dels sectors difusos.
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Figura 17.
Senda d’emissions de GEH proposada per al compliment d’objectius estatals de reducció el 2020.
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica. Full de ruta dels sectors difusos.
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3.8
Polítiques d’adaptació
al canvi climàtic.
L’adaptació és una estratègia necessària a totes les escales
com a complement dels esforços per a la mitigació del canvi
climàtic. Els esforços en les reduccions d’emissions de GEH,
fins i tot l’estabilització de les concentracions d’aquestes en
l’atmosfera a nivells baixos, no previndran completament el canvi
climàtic ni podran evitar del tot alguns dels impactes d’aquest.
Per això, cal desenvolupar estratègies d’adaptació planificades
per a abordar els riscos i aprofitar les oportunitats. És important
tindre present que l’adaptació ha de servir de complement a les
mesures de mitigació per a atenuar els efectes del canvi climàtic.
La meta principal de l’adaptació és reduir la vulnerabilitat per
mitjà de la promoció del desenvolupament sostenible. L’adaptació
al canvi climàtic no ha de considerar només com reduir la
vulnerabilitat davant dels impactes negatius, sinó també com
beneficiar-se’n dels positius.
Espanya presenta una elevada vulnerabilitat al canvi climàtic i
ha sigut un dels països europeus pioners a desenvolupar una
política d’adaptació. L’any 2006 es va aprovar el Pla nacional
d’adaptació al canvi climàtic (PNACC). Aquest pla s’executa
mitjançant programes de treball, que defineixen de manera
concreta les activitats que s’han de dur a terme. Des que es va
aprovar, s’han presentat tres informes de seguiment que recullen
els avanços realitzats des que es va aprovar fins a l’actualitat.

Per a poder aconseguir un bon establiment de les mesures
d’adaptació cal avançar-se, identificar vulnerabilitats i detectar
riscos, i per a aconseguir-ho, és necessari ampliar el nivell de
coneixements en totes les polítiques sectorials i de gestió dels
recursos naturals que siguen vulnerables al canvi climàtic, així
com desenvolupar eines de generació dels escenaris que es
poden produir en funció de les possibles mesures que cal
adoptar.
Per a fomentar la investigació i millorar el coneixement sobre
canvi climàtic, el 2013, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic i
la Fundació Biodiversitat engeguen AdapteCCa39, una plataforma
per a l’intercanvi d’informació sobre impactes, vulnerabilitat i
adaptació al canvi climàtic, dirigida a grup de persones expertes
en canvi climàtic (tècnics, organitzacions, institucions i altres
agents relacionats amb sectors vulnerables a aquest). Aquesta
plataforma ofereix a les persones que desenvolupen activitats
en aquest camp la possibilitat d’aportar-hi els seus treballs, que
queden incorporats segons una estructura ordenada per sectors,
àmbits geogràfics, àrees temàtiques i tipus de document, alhora
que proporciona un potent motor de cerca que permet a l’usuari
seleccionar la informació d’interés.

39 www.adapteCCa.es
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4.1
Es canvia tot el text i les gràfiques, però la Figura 18 es queda
tal qual està però en l'apartat d'adaptació, en la 4 línia cal posar
Adoptar, en compte d'Adaptar.
Objectius de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia.
La present Estratègia té com a objectiu general constituir-se
com l’eina fonamental per a avançar cap a un nou model
socioeconòmic compromés amb el nostre entorn, que porte a
una minimització de les emissions de GEH i augmente la resiliència
del nostre territori davant dels efectes del canvi climàtic. En
definitiva, que siga un element estratègic per a avançar cap a
una Comunitat Valenciana més sostenible.
Aquesta estratègia fixa objectius generals que es divideixen en
tres nivells, la mitigació, l’adaptació, i la investigació, sensibilització
i cooperació que es descriuen en la figura 18.
Partint del balanç d’energia i emissions a la Comunitat Valenciana
que s’inclou en l’annex I d’aquest document, es procedeix a
analitzar la situació per a establir objectius quantificats, considerant
en primer lloc, els objectius europeus i nacionals.

Tal com s’ha indicat en l’apartat 3.5., els objectius marcats per
Europa, que cal complir el 2030, se centren en tres línies: la
reducció de les emissions de GEH, l’augment de les ER i la
millora en l’eficiència energètica que s’escometen des de dos
àmbits: emissions GEH i política energètica enfocada principalment
a aspectes d’eficiència energètica i ER.
Quant a emissions de GEH, el 14 de març de 2018 es va publicar
la Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeu i el Consell
que modifica la Directiva 2003/87/CE per a intensificar les
reduccions d’emissions de manera eficaç en relació amb els
costos i facilitar les inversions en tecnologies hipocarbòniques,
així com la decisió (UE) 2015/1814. Aquesta directiva augmenta
el factor lineal de reducció al 2,2 % anual, la qual cosa equival
a una reducció addicional d’aproximadament 556 milions de
tones de diòxid de carboni en el període 2021-2030 en
comparació amb la reducció anual actual de l’1,74 %. Així mateix,
estableix l’entrada en funcionament en el 2019, de la reserva
d’estabilitat que contribuirà al fet que es puga produir la reducció
d’emissions de manera més eficient.

Figura 18.
Objectius generals de l’Estratègia valenciana de canvi climàtic i energia.

MItigació

Adaptació

Investigació
sensibilització
i cooperació

Avançar cap a un nou model energètic sostenible, capaç de compatibilitzar el progrés i la
perseveració del nostre entorn.
Promoure la transició a un sistema energètic baix en carboni fonamentat en fonts d’energia
renovables autòctones.
Impulsar la utilització racional i eficient dels recursos energètics en els diversos sectors
econòmics.
Reduir les emissions de GEH associades al sector del transport .
Disminuir la generació de residus i millorar-ne gestió de manera que es promoga l’economia circular.

Identificar vulnerabilitats.
Detectar riscos.
Augmentar la resiliència del teixit econòmic i la societat valenciana.
Adoptar mesures preventives per a minimitzar els possibles danys que puga produir el canvi
climàtic sobre les persones i el medi ambient.

Potenciar la investigació en el canvi climàtic.
Aconseguir que l’Administració pública siga un model d’exemple en matèria d’estalvi i eficiència
energètics, aprofitament de fonts d’energia renovables i lluita davant del canvi climàtic.
Conscienciar l’opinió pública sobre el canvi climàtic i tot el que implica aquest fenomen, així
com de la necessitat d’optimitzar i de reduir el consum d’energia, i l’ús més sostenible dels
recursos.
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.

40 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN>
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En maig de 2018 es va adoptar el Reglament 2018/842 del
Parlament Europeu i del Consell, sobre reduccions anuals vinculants
de les emissions de GEH per part dels estats membres que
contribuïren a l’acció per el clima, amb l’objecte de complir els
compromisos en el marc de l’Acord de París. En aquest reglament,
a Espanya se li assigna un 26 % de reducció per al 2030 de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte dels nivells
d’emissions del 2005, no cobertes per la directiva ETS.
En aquest context, a la Comunitat Valenciana s’hauria de fixar
una reducció en l’àmbit territorial que, en la línia de les polítiques
descrites, contribuïsca al compliment d’aquests objectius a
escala estatal i europea. No obstant això, per a poder fixar uns
objectius ambiciosos però realistes, cal tindre en compte que
les actuacions que s’han proposat no poden excedir l’àmbit
competencial del Consell i, que gran part de les mesures
necessàries es troben sota la competència d’altres organismes,
tant de l’Administració General de l’Estat, com de les locals. A
més, tal com s’ha indicat en l’annex: Balanços d’energia i
emissions de GEH, les dades de partida provenen de la
desagregació territorial de l’Inventari Nacional de les Emissions,
la precisió de les quals no permet establir objectius fiables que
permeten tindre un seguiment amb l’exactitud rigorosa que
requeriria una previsió d’objectius.
Per aquests motius, en molts casos no és possible fixar objectius
numèrics concrets ni assumir compromisos específics que
excedisquen l’àmbit competencial del Consell, el marge d’actuació
del qual està molt limitat en alguns sectors clau (per exemple,
l’autoconsum energètic, la millora de transport ferroviari, els
ports, el corredor mediterrani, l’adaptació de la costa…).
A més, s’ha de considerar l’objectiu del Full de Ruta de l’Energia
per a 2050 de la UE41, que determina que és necessari avançar
de manera sostinguda cap a una societat amb emissions de
carboni baixes en la qual les tecnologies netes (eficiència
energètica i ús de renovables) tinguen un paper fonamental
.
Pel que fa a l’àrea energètica, a partir de l’anàlisi de situació
elaborat per l’IVACE, es desenvolupa un escenari d’evolució
amb horitzó 2030. Aquest objectiu està basat en la planificació
energètica de la Generalitat a 2020.
Es plantegen una sèrie d’actuacions que tendeixen a la millora
de l’eficiència energètica, la promoció de les EERR i l’autoconsum
energètic.
D’altra banda, el desenvolupament de les tecnologies de

producció elèctrica a partir de fonts renovables (eòlica, solar
fotovoltaica, autoconsum…) està fortament condicionat per les
polítiques reguladores i retributives establides per part del Govern
d’Espanya per al conjunt de l’Estat, sobre les quals no es té cap
marge d’actuació en l’àmbit autonòmic. Si aquesta política
regulatòria estatal es modifica durant el període de vigència de
la present Estratègia, amb la finalitat de fixar uns objectius més
ambiciosos, la planificació que es presenta a continuació, podria
ser objecte d’una revisió i ajust dels compromisos adquirits.
Es pretén que els objectius energètics de la Comunitat Valenciana
a l'horitzó 2030 s'adapten als establits en les Directives Europees
abans mencionades i, per tant, els objectius serien:
Augment de l'eficiència energètica de com a mínim el 32,5 %
per a 2030.
Quota d'energia procedent de fonts renovables de com a
mínim el 32 % del consum final brut d'energia de la UE en
2030.
Es realitza a continuació una estimació de l'escenari d'evolució
del consum d'energia de la Comunitat Valenciana, tant en energia
final com en energia primària, i de l'increment de participació de
les energies renovables tant en el mix de producció d'energia
elèctrica com en la generació d'energia tèrmica directa, que
seria necessari per a poder assolir els objectius especificats
anteriorment.
A continuació, s'indiquen les principals característiques i hipòtesi
de l'escenari que s'ha previst per a l'horitzó 2030, tant pel que
fa a generació elèctrica com a consum d'energia tèrmica.
Elevada electrificació del sector transport (vehicle elèctric) i del
domèstic que augmenta el percentatge de participació de la
energia elèctrica al consum global d’energia final de la Comunitat
Valenciana. Increment interanual consum energia final total
(2020 – 2030): 1,2 %.
Increment interanual consum energia elèctrica (2020 – 2030):
2,5%.
Central Nuclear de Cofrents: Es considera tancada en el 2030.
(l’autorització d’explotació vigent finalitza al març de 2021, si
bé el Govern central tindria potestat per a prorrogar-la durant
10 anys més). La seua producció seria suplida de forma
distribuïda entre energies renovables, cicles combinats i
importació.
Cicles combinats de Castelló i Sagunt: es mantenen en
funcionament, en un règim de funcionament superior al previst
per a 2020, com a conseqüència de la supressió de la central
nuclear de Cofrentes.

41 <http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_en>
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Cogeneració (principalment gas natural): es manté la potència
pel que fa al 2020 (se suposa que es compensa l'entrada de
plantes noves creades en règim d'autoconsum amb els
tancaments per final de la vida útil de les que ja hi són).
Renovables: per a poder complir els objectius tan alts en
matèria de renovables, tenint en compte les característiques
pròpies del nostre territori, és necessari fer un esforç
considerable en aquelles tecnologies que puguen aportar valors
significatius per al seu compliment, en concret, en l'àrea
elèctrica, l'eòlica i la fotovoltaica i en l'àrea tèrmica, la biomassa
sobretot industrial, el biogàs, l'aerotermia i en menor grau la
solar tèrmica. Segons açò les estimacions són les següents:
Energia eòlica: arribar fins una potència instal·lada de 4.500
MW, incloent-hi possibles parcs off-shore, la qual cosa suposaria
multiplicar per 3,5 la participació respecte a la situació actual.
Aquesta estimació està condicionada fortament a la revisió del
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana així com al règim jurídic
i retributiu que s'aplique a estes instal·lacions en un futur.
Energia solar termoelèctrica: es manté en funcionament la
central solar termoelèctrica de Villena al seu règim nominal
habitual.
Energia solar fotovoltaica: Amb la publicació del Reial DecretLlei 15/2018, les perspectives d’increment d’aquesta tecnologia
en tots els àmbits de consum podrien ser millors, ja que aquesta

norma elimina barreres importants al desenvolupament
d’aquesta tecnologia. Per això, per a poder complir objectius,
és necessari aconseguir una potència instal·lada pròxima als
2.500 MW, el que implicaria multiplicar per 20 la situació actual.
Biomassa/biogàs: increment de 40 MW pel que fa al 2020,
fundamentalment biogàs per autoconsum a depuradores,
aplicacions agrícoles, ramaderes, i industria alimentària. Això
implicaria multiplicar per dos la seua participació respecte al
2020. No es consideren les plantes de producció d’energia
elèctrica a partir de combustió (incineració) de biomassa.
Energies renovables tèrmiques: increment molt significatiu del
consum de biomassa i biogàs, i penetració en el sector domèstic
de l'aerotermia, passant a un consum de renovables tèrmiques
de 1.350 ktep, la qual cosa suposa triplicar el consum actual.
Aquest considerable increment, suposaria la instal·lació de
300.000 m2 de panells d'energia solar tèrmica, la qual cosa
suposa duplicar la situació actual, triplicar les instal·lacions
tèrmiques de biomassa i biogàs per al que s'estima que es
necessitaria instal·lar més de 300 calderes industrials de gran
potència i per damunt de 35.000 calderes en el sector servicis
i domèstics.
Per la importància en el balanç energètic que té la producció
elèctrica, a continuació, es mostra el balanç elèctric que es

Figura 19.
Balanç d’energia elèctrica a la Comunitat Valenciana (any 2030).
Balanç energia elèctrica a la Comunitat Valenciana (año 2030).
Producció pròpia Comunitat Valenciana
Font energètica
Energies no
Gas natural
renovables
Cogeneració i residus
Energies
Hidràulica
renovables
Convencional (amb minihidràuliques)
Bombeig
Solar termoelèctrica
Solar fotovoltaica
Eòlica
Biomassa i biogas
Total
% participació ER
Consums propis i de bombeig
Producció en BC a la C.V. (GWh)
Necesitats de BC a la C.V. (GWh)
Importació energia elèctrica Comunitat Valenciana
Importació total (GWh)
% importació total sobre el total de la demanda
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Potència instal·lada (MW)
2.916
764
2.139
659
1.480
50
2.500
4.500
80
12.949
72%

Producció (GWh)
7.290
3.680
659

94
4.250
10.350
560
26.883
59,2%
1.670
25.213
36.359

11.146
30,7%
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preveu en la planificació energètica de la Generalitat a 2030.
A continuació, es mostra l’evolució dels paràmetres energètics
més importants a l’horitzó 2030:

Figura 20.
Evolució i objectius en matèria d’ER i eficiència energètica.

Any base
2014

% reducció del consum d'energia primària sobre la projecció de l'any 2007. 9%
% participació de les energies renovables sobre el consum final brut d'energia (segons la Directiva 2009/28 CE). 12,1%
% participació de les energies renovables sobre la potència elèctrica instal·lada. 44,3%
% participació de les energies renovables sobre la producció elèctrica. 19,9%

Escenari
2030

% reducció del consum d'energia primària sobre la projecció de l'any 2007. 35,4%
% participació de les energies renovables sobre el consum final brut d'energia (segons la Directiva 2009/28 CE). 32,0%
% participació de les energies renovables sobre la potència elèctrica instal·lada. 71,6%
% participació de les energies renovables sobre la producció elèctrica. 59,2%

Figura 21.
Evolució i objectius en matèria de consum i intensitat energètica.
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Any base 2014

Energia final 7.680 ktep
Energia primària 11.161 ktep
Intensitat energètica primària 127,2 tep/M
Intensitat energètica final 87,5 tep/M 005

Escenari 2030

Energia final 9.469 ktep
Energia primària 11.866 ktep
Intensitat energètica primària 90,0 tep/M
Intensitat energètica final 71,9 tep/M 005

005

005
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Mesures i actuacions de mitigació

Igual que les predecessores, aquesta estratègia té definides
dues línies clares d’actuació: la mitigació i l’adaptació.
Segons la definició d’aquests termes que cita l’IPCC, la mitigació
és la intervenció antropogènica per a reduir les fonts o millorar
els embornals de GEH i l’adaptació és el fenomen d’ajust en els
sistemes naturals o humans en resposta a estímuls climàtics
previstos, o als efectes d’aquests, que mitiga els danys o aprofita
les oportunitats beneficioses.
Ja s’ha indicat que és el 2001, després de la publicació del
tercer informe de l’IPCC, quan l’adaptació cobra més
protagonisme i la parts de l’annex I de la CMNUCC se centren
a fer front als efectes adversos del canvi climàtic, i es quan es
comença a intentar establir mitjans de finançament dirigits a
l’adaptació davant dels efectes del canvi climàtic.
És necessari treballar de manera coordinada sobre les dues
línies d’actuació, ja que els dos termes estan connectats
estretament. Si no disminueixen les emissions de GEH, se
superarà la capacitat d’adaptació disponible, de manera que es
generaran costos elevats a tots els nivells, ambientals, econòmics
i socials (informes Stern42 i PESETA ).43 Queda evidenciat que
cal conéixer l’abast de les mesures de mitigació plantejades per
a poder proposar mesures d’adaptació. Igualment, hi ha mesures
d’adaptació que poden provocar un augment de les emissions
de GEH.
Per tot això, és important aconseguir una combinació adequada
entre les mesures de mitigació i d’adaptació per a poder
aconseguir una bona relació cost-eficàcia de les accions en
qüestió.
En aquesta estratègia, les mesures s’han estructurat en tres
nivells: mitigació, adaptació i, després, s’ha afegit un apartat
amb les mesures que són comunes als dos àmbits.

5.1
Mesures i actuacions de mitigació.
En aquest apartat es fa referència a les polítiques, tecnologies
i mesures tendents a limitar i reduir les emissions de GEH i
millorar els embornals de carboni. Cap mesura serà suficient per
si sola per a l’obtenció de l’objectiu principal de reduir les
emissions de GEH, caldrà més prompte una combinació de
totes les mesures.
El sector de comerç de drets d’emissió no es troba inclòs dins
dels sectors en els quals s’han establit mesures, ja que aquest
sector està regulat normativament pel règim de comerç de drets
d’emissió, i és el sistema mateix el que incentivarà la reducció
de les emissions a mesura que vaja augmentant el valor econòmic
de les emissions. No obstant això, aquest sector es pot veure
beneficiat per l’aplicació d’alguna de les mesures que es plantegen
en aquest document.
Les mesures de mitigació del canvi climàtic que es plantegen
en aquesta estratègia s’estructuren en les àrees següents:
Sector administracions públique

Sector energia

Petjada de carboni

Sectors difusos
Transport i mobilitat
Agricultura i ramaderia
Residencial, comercial i i institucional (inclou el turisme)
Gasos fluorats
Indústria fora del CDE
Residus
Embornals

Salut

42 STERN

Stern, N. (2006). Stern Review on The Economics of Climate Change (pre-publication edition). Executive Summary". HM Treasury, London.
2009, Informe del Centre Comú d’Investigació (JRC) de la Comissió Europea http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

43 PESETA,
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En cadascuna de les actuacions i indicadors que es proposen
s’inclou entre claudàtors un acrònim que correspon al departament
o departaments responsables de la implementació de l’actuació
en qüestió. En l’última pàgina del document es troba la llista
d’acrònims que s’han emprat per a referir-se als organismes
vinculats a l’execució de les diverses accions i al report
d’informació dels indicadors.

5.1.1
Mitigació: Sector públic.
Aquest sector s’inclou d’una manera diferenciada per a mostrar
el nivell de compromís de l’Administració del Consell en l’aplicació
de les mesures i actuacions davant del canvi climàtic.
Estalvi energètic i ús d’energies renovables
És necessari que el sector públic lidere la lluita contra el canvi
climàtic, promovent l’estalvi energètic i l’ús de les ER, com a
exemple davant de tota la ciutadania, i per això s’ha definit un
paquet de mesures especials en aquest sector. En aquest sentit,
el dia 13 de gener de 2017, es publica en el DOGV l’acord de
16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s’aprova el Pla
d’estalvi i eficiència energètica, foment de les ER i l’autoconsum
en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic
de la Generalitat, que substitueix l’anterior Pla d’estalvi i eficiència
energètica dels edificis públics de la Generalitat i que estableix
nous objectius d’estalvi energètic més ambiciosos, que s’ha
elaborat d’acord amb la política energètica nova del Consell.
En aquest nou pla es considera, com a acció clau, el
desenvolupament de l’actual plataforma de gestió energètica
dels edificis, de manera que permeta fer una gestió unificada de
tots els consums energètics, elèctrics i tèrmics, tant dels edificis
com de la resta d’infraestructures i equipaments de la Generalitat.
El pla incideix amb decisió en la necessitat d’efectuar inversions
en matèria d’estalvi i eficiència energètica i d’aplicació de les
energies renovables en els nostres edificis, infraestructures i
equipaments. Per a dur-ho a terme, cal conéixer abans el perfil
de consum energètic de cadascun d’aquests, així com determinar
i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a un cost eficient.
Per això, les mesures inclouen l’establiment del programa
d’auditories energètiques, al costat de la certificació energètica
d’edificis, de manera que es cree un nou instrument, que és el
Pla de gestió energètica (PGE). D’aquesta manera es podrà
conéixer detalladament els consums i les característiques
energètiques principals dels edificis, infraestructures i equipaments
del sector públic de la Generalitat, la gestió òptima d’aquests i
el desenvolupament d’inversions que hi cal executar. Aquesta
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actuació ja s’està duent a terme en alguns departaments com
Sanitat i Educació i ha implicat algunes millores, com ara la
renovació de les instal·lacions de climatització, la renovació de
les instal·lacions productores d’aigua calenta sanitària i la
substitució de l’enllumenat.
Entre les inversions que s’han d’escometre, les instal·lacions
d’autoconsum energètic són una de les prioritats del Consell.
Aquest tipus d’instal·lacions presenta avantatges inqüestionables
per al sistema elèctric i per als consumidors, tant des del punt
de vista energètic (generació de l’energia distribuïda en els punts
de consum, reducció de les pèrdues), com des de l’econòmic
(reducció dels costos energètics) i ambiental (reducció d’emissions
en basar-se generalment en fonts d’ER).
Parc mòbil de la Generalitat
També, des del Govern de la Generalitat s’ha marcat la línia que
s’ha de seguir en la renovació dels vehicles del parc mòbil del
Consell i la seua administració, i s’ha instat totes les Conselleries
i organismes autònoms que en depenen a prioritzar l’adquisició
de vehicles elèctrics o, en defecte d’això, híbrids, sempre que
aquests vehicles puguen complir amb les necessitats requerides
per a l’ús a què estiguen destinats.
Incorporació de directrius mediambientals
La Generalitat, segons l’Acord de 29 d’abril de 2011, del Consell
pel qual s’impulsen mesures d’estalvi energètic i utilització racional
dels recursos en la gestió de l’Administració, ha assumit la
incorporació de directrius mediambientals en els procediments
de compra i contractació pública de les administracions públiques
de la Generalitat, per mitjà de polítiques de compra pública
verda, mitjançant la incorporació de criteris i especificacions
mediambientals per a l’execució d’obres i l’adquisició de béns
i serveis, d’acord amb les directrius establides en la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Així mateix es pretén donar un impuls a la implantació del Sistema
Europeu de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS) en l’Administració
de la Generalitat i de la compra pública verda, amb l’objectiu de
reduir les emissions de diòxid de carboni i de fomentar l’ús
eficient de l’energia, l’aigua, el paper, etc., reduir la generació
de residus, incorporar directrius mediambientals en procediments
de compra i contractació pública, així com garantir una conducta
i un compromís apropiats mitjançant la formació i una
sensibilització més alta, la qual cosa conduirà, sens dubte, a
una reducció de costos de gestió i de manteniment.
Amb dades del període 2013-2015 podem concloure que s’ha
aconseguit un estalvi d’emissions a l’atmosfera de 1751,40 tones
de CO2 anual només per l’estalvi i utilització de paper reciclat, i
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de 798,12 tones de CO2 anual per al paper clàssic, amb la qual
cosa es deixen d’emetre anualment 2549,52 tones de CO2.
Tecnologies de la informació i les comunicacions
El 30 de desembre de 2016, es va publicar en el DOGV, l’Acord
del Consell pel qual s’aprova el Pla estratègic de la Generalitat
en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC) amb la finalitat de permetre la consolidació d’una
administració moderna i inclusiva, capaç de desenvolupar de
manera efectiva les polítiques del Consell amb la finalitat de
convertir l’Administració electrònica de la Generalitat en una
administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada per
tota la ciutadania. Aquest pla posarà les TIC al servei del benestar
de la ciutadania i aquestes tecnologies es constituiran en un
dels pilars bàsics del canvi necessari de model productiu de la
Comunitat Valenciana. L’augment de l’ús d’aquests mitjans
electrònics porta associada una minimització de les emissions
de GEH, de manera que s’elimina no només l’ús del paper com
a mitjà d’intercanvi d’informació entre el ciutadà i l’Administració,

sinó que també s’eviten desplaçaments innecessaris per a la
ciutadania. Des de l’Administració mateixa es fan servir les noves
tecnologies per a assistir a reunions per videoconferència i
reunions virtuals, etc.
Mobilitat
D’altra banda, la Llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana
6/2011, determina que els centres de serveis públics de caràcter
supramunicipal s’emplaçaran preferentment al costat de parades
o estacions dels elements bàsics del sistema de transport públic
de la Comunitat Valenciana i del municipi corresponent, i hauran
de disposar d’un pla de mobilitat de centre per la seua gran
capacitat de generació o atracció de viatges. Aquest és el cas
de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, en què actualment
treballen al l’entorn de 2.500 persones i rep cada dia centenars
de visitants. Aquest centre administratiu s’ha implantat a un punt
de la ciutat amb gran accessibilitat viària en l’àmbit urbà i
metropolità, amb un bon servei de transport públic, i connexió
a la xarxa de carrils bici. En l’actualitat la Generalitat està elaborant

Hospital la Fe - València.
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el Pla de Mobilitat de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre,
l’objectiu principal del qual és proposar les actuacions a curt i
mitjà termini per a millorar la mobilitat a la ciutat administrativa
en termes de seguretat, qualitat i sostenibilitat. Aquest pla es
redacta en compliment de la llei i està en consonància amb el
que fan les grans empreses europees per als seus principals
centres de producció.
Cooperació institucional
Cal destacar que la Generalitat, des de fa anys, treballa en
coordinació amb l’Administració General de l’Estat participant
en els diversos grups de treball que aquesta última coordina
amb les comunitats autònomes en matèria de: mitigació
d’emissions de GEH i inventaris, impactes i adaptació al canvi
climàtic, i comerç de drets d’emissió de GEH. Igualment es
participa en l’intercanvi d’experiències amb les administracions
regionals i locals en la lluita contra el canvi climàtic, col·laborant
amb les diputacions provincials i les administracions locals per
a coordinar l’establiment de programes que promoguen l’estalvi
i eficiència energètica, les energies renovables, el vehicle elèctric
i l’autoconsum, i establint un servei d’assessorament sobre
aquesta matèria dirigit a municipis.
Es plantegen a continuació les mesures bàsiques en el sector
públic següents:
Mesura 1.
Potenciar la incorporació de criteris mediambientals que
porten a una minimització de les emissions de CO2 en els
procediments de compra i contractació de les
administracions públiques de la Generalitat.
Actuacions vinculades:
[HAC] Acord marc per a la contractació centralitzada del
subministrament de paper per a impressió i material d’oficina
no inventariable de l’Administració de la Generalitat, les seues
entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i
fundacional de la Generalitat.
[HAC] Acord marc per a la contractació centralitzada dels
serveis postals i paqueteria de l’Administració de la Generalitat.
[HAC] [ENERGIA] Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica en els punts de consum de l’Administració de la
Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic
empresarial i fundacional de la Generalitat.
[HAC] Acord marc per a l’arrendament de dispositius
d’impressió, còpia i escaneig per a l’Administració de la
Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic
empresarial i fundacional de la Generalitat.
[HAC] Acord marc per a la contractació dels serveis de neteja
de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes
047

i ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.
[HAC] Acord marc per a la prestació del servei d’agència de
viatges de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic
instrumental.
[ENERGIA] Impuls de la compra basada en ER en l’Administració
de la Generalitat.
[HAC] [ENERGIA] [SALUT] Fomentar la substitució progressiva
de la flota institucional per vehicles elèctrics.
Mesura 2.
Potenciar la implantació del Pla de transformació digital.
Actuacions vinculades:
[TIC] Seguiment i control de l’execució de les accions del Pla
de transformació digital, mitjançant un conjunt d’indicadors de
seguiment, així com una actualització continuada d’aquest.
Mesura 3.
Impulsar una administració pública energèticament eficient.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Desenvolupament del Pla d’estalvi i eficiència
energètica, foment de les ER i l’autoconsum als edificis, a les
infraestructures i als equipaments del sector públic de la
Generalitat.
[ENERGIA] Realització d’auditories energètiques. Foment de
la realització i actuació dels certificats energètics dels edificis
de nova construcció i existents de titularitat del sector públic
de la Generalitat.
[EDU] [ENERGIA] Fomentar les inversions en projectes encaminats
a la implantació de mesures d'estalvi energètic en centres
educatius existents.
[ENERGIA] Revisió i actualització dels criteris de gestió energètica
de les instal·lacions relatius a l’ús i les característiques
d’equipament, horaris, mitjançant sistemes de telegestió o
protocols d’actuació si escau.
[ENERGIA] Posada en marxa d’una plataforma informàtica de
registre i control de consums energètics.
[ENERGIA] Inclusió en les auditories energètiques de l’estudi
de viabilitat tecnicoeconòmica d’una instal·lació d’autoconsum
elèctric a partir de fonts d’ER i cogeneració d’alta eficiència.
[ENERGIA] Promoció de la millora de l’eficiència energètica de
les instal·lacions d’enllumenat públic existents.
[ENERGIA] Col·laboració entre administracions per a l’impuls
de la sostenibilitat energètica.
Mesura 4.
Plans de mobilitat segura i sostenible.
Actuacions vinculades:
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[ENERGIA] Fomentar l’elaboració de plans de mobilitat segura
i sostenible als centres de treball que disposen d’un mínim de
500 persones al servei del sector públic de la Generalitat, amb
l’objectiu de reorientar les pautes de mobilitat actual dels

5.1.2
Mitigació: Energia.
L’abast dels objectius establits en matèria d’ER passa per la
posada en pràctica d’una sèrie de mesures orientades a
incrementar la participació d’aquestes fonts energètiques per a
cada tecnologia i sector econòmic i, sobre aquest base, s’han
establit les mesures d’aquest apartat.
Pel que fa als objectius de reducció d’intensitat energètica final,
l’abast d’aquests depén de desenvolupar mesures i actuacions,
tant de caràcter horitzontal, que s’aplicarien a tots els sectors
econòmics, com de caràcter específic, que s’aplicarien a cada
sector. Per això, aquestes mesures estan distribuïdes al llarg del
document i associades al sector sobre el qual influeixen directament.
Mesura 5.
Incrementar la participació de l’energia eòlica sobre la
producció total d’energia elèctrica.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Establiment de condicions favorables per a atraure
inversions en parcs eòlics a la Comunitat Valenciana.
[ENERGIA] Reformulació del Pla eòlic de la Comunitat
Valenciana.
[ENERGIA] Incentius i mesures de foment de l’autoconsum
amb energia eòlica.
[ENERGIA] Incentius a les instal·lacions eòliques aïllades de la
xarxa en empreses i entitats.
[ENERGIA] [TRIB] Deduccions fiscals a les instal·lacions eòliques
aïllades de la xarxa en l’àmbit domèstic.
Mesura 6.
Incrementar la participació de l’energia solar fotovoltaica
sobre la producció total d’energia elèctrica.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Establiment de condicions favorables per a atraure
inversions en plantes solars fotovoltaiques a la Comunitat
Valenciana.
[ENERGIA] Incentius i mesures de foment de l’autoconsum
amb energia fotovoltaica.
[ENERGIA] Incentius a les instal·lacions solars fotovoltaiques
aïllades de la xarxa en empreses i entitats.
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[ENERGIA] [TRIB] Deduccions fiscals a les instal·lacions solars
fotovoltaiques aïllades de la xarxa en l’àmbit domèstic.
Mesura 7.
Incrementar la participació de l’energia hidràulica sobre
la producció total d’energia elèctrica.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Incentius a les instal·lacions hidràuliques aïllades
de la xarxa.
Mesura 8.
Incrementar la participació de la biomassa/biogàs sobre
la producció total d’energia elèctrica.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Incentius i mesures de foment de l’autoconsum.
[ENERGIA] Incentius a les instal·lacions de biomassa/biogàs
aïllades de la xarxa en empreses i entitats.
Mesura 9.
Incrementar la potència instal·lada en sistemes
d’autoconsum d’energia elèctrica.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Promoció d’instal·lacions en l’Administració
autonòmica.

MOBILITAT
SOSTENIBLE

PLA
AUTOCONSUM
EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

INCENTIUS
ECONÒMICS

ENERGIES
RENOVABLES

CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA
D'EDIFICIS

Cap a un nou model energètic – IVACE ENERGIA.
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Aerogeneradors en Aras de los Olmos.

[ENERGIA] [TRIB] Incentius fiscals.
[ENERGIA] Línies de finançament bonificades.
[ENERGIA] Plataforma web de difusió i promoció.
[ENERGIA] Campanyes de comunicació.
[ENERGIA] Actuacions de suport tècnic.
[ENERGIA] Mesures de foment de l’autoconsum en l’àmbit
municipal.
Mesura 10.
Fomentar l’ús de la biomassa/biogàs per a usos tèrmics.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Incentius econòmics a l’ús de biomassa forestal i
agrícola.
[ENERGIA] [TRIB] Deduccions fiscals en l’àmbit domèstic.
[ENERGIA] Foment de l’ús dels equips de tractament en camp
de biomassa.
[ENERGIA] Millora de la quantitat i qualitat de la producció de
pèl·let, estelles i combustibles assimilables.
[ENERGIA] Suport a la logística de proveïment de biomassa.
[ENERGIA] Foment de la instal·lació de sistemes de calefacció
de districte o district heating.
[P INC] [ENERGIA] Elaboració d’un pla integral de foment de
la biomassa residual agrícola i forestal d’ús tèrmic.
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[ENERGIA] Desenvolupament d’una plataforma web per a la
promoció de l’ús de la biomassa tèrmica.
[ENERGIA] Promoure un sistema d’etiquetatge d’excel·lència.
[ENERGIA] Col·laboració amb diputacions i en l’àmbit municipal.
[ENERGIA] Incentius econòmics a l’ús del biogàs tèrmic.
[ENERGIA] Foment de la producció de biogàs per a embotellarlo o distribuir-lo a orri.
[ENERGIA] Projectes pilot d’injecció de biogàs a la xarxa de
distribució de gas natural.
Mesura 11.
Incrementar la superfície de captació solar tèrmica en
servei.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Incentius econòmics a l’ús de l’energia solar tèrmica.
[ENERGIA] [TRIB] Deduccions fiscals en l’àmbit domèstic.
[ENERGIA] Desenvolupament d’una plataforma web per a la
promoció de l’ús de l’energia solar tèrmica.
[ENERGIA] Publicació d’una guia de bones pràctiques en l’ús
de l’energia solar tèrmica.
[ENERGIA] Col·laboració amb diputacions i en l’àmbit municipal.
[ENERGIA] Estandardització d’esquemes.
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Mesura 12.
Incrementar el consum global d’energia geotèrmica i altres
energies de l’ambient.

o un individu en particular, és important efectuar el càlcul i
seguiment de la petjada de carboni.
El 2014, es publica el Reial decret 163/2014, de 14 de març,
pel qual es crea el Registre de Petjada de Carboni, Compensació
i Projectes d’Absorció de Diòxid de Carboni, que depén del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (actual Ministeri
per a la Transició Ecològica), i que gestiona l’Oficina Espanyola
del Canvi Climàtic (OECC). Mitjançant la creació d’aquest registre
es pretén sensibilitzar i incentivar la societat en la lluita contra
el canvi climàtic amb la finalitat d’aconseguir una economia baixa
en carboni i donar resposta al compromís creixent que tant
entitats públiques com privades han anat mostrant en els últims
anys en relació amb la reducció d’emissions de GEH, de manera
que es constituïsca en una mesura de lluita contra el canvi
climàtic de caràcter horitzontal i que ajude a avaluar els riscos
associats a aquest fenomen. Juntament amb el reial decret,
també es van publicar uns documents de suport, unes eines de
càlcul i uns formularis necessaris per al funcionament del registre.

Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Incentius econòmics a l’ús de l’energia geotèrmica
i altres energies de l’ambient.
[ENERGIA] [TRIB] Deduccions fiscals en l’àmbit domèstic.

5.1.3
Mitigació: Petjada de carboni.
La petjada de carboni és un indicador de la totalitat de GEH
emesos per efecte indirecte o directe d’un individu, una
organització, una activitat o un producte. S’obté mitjançant un
càlcul i el valor es presenta en emissions de GEH produïts
(mesurats en quantitat de CO2 equivalent). Aquest valor pot servir
no només per a quantificar l’impacte sobre el canvi climàtic, sinó
també per a identificar les possibilitats de reducció i compensació,
i per a fer un ús més eficient dels recursos.

La participació en aquest registre és de caràcter voluntari, i està
dirigit a persones físiques o jurídiques públiques o privades i

Per a valorar les emissions de GEH d’una institució, una societat

Figura 22.
Resum d’abastos i emissions per a efectuar el càlcul de la petjada de carboni.

Font: GHG Protocol. World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute, setembre del 2001.
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treballadors autònoms que hi vulguen participar.
La figura 23 reflecteix de manera esquemàtica el funcionament
del sistema:
D’aquesta manera, el registre s’estructura en les tres seccions
següents:
Secció de petjada de carboni i de compromisos de reducció
d’emissions de GEH
Secció de projectes d’absorció de diòxid de carboni
Secció de compensació de petjada de carboni
Les organitzacions que voluntàriament calculen la seua petjada
de carboni i establisquen un pla de reducció es podran inscriure
en la primera secció. Igualment, si aquestes organitzacions volen
compensar la seua petjada de carboni, aquesta compensació
es podrà dur a terme mitjançant projectes d’embornals
agroforestals a Espanya, que estaran inscrits en la segona secció
del registre. Finalment, la tercera secció donarà fe de les
compensacions efectuades, i es donarà suport institucional a
aquestes.
Des de la Generalitat s’aposta per l’ús d’aquesta eina, i una de
les actuacions que s’hi inclouen està basada en la difusió i el
foment de la utilització d’aquesta, així com la inscripció en el
registre mencionat.
A més, el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
(CEACV), porta calculant la seua petjada de carboni des de l’any
2008. Així mateix, el 2013, va engegar el projecte CompromesO2,
una iniciativa d’educació ambiental encaminada a impulsar la

reducció de les emissions de GEH en entitats públiques mitjançant
el càlcul de la seua petjada de carboni i la implantació de plans
de reducció de les emissions de CO2. En el marc d'aquesta
Estratègia, el CEACV també realitzarà accions per a donar a
conéixer el significat de la petjada de carboni i les ferramentes
per al seu càlcul, així com sensibilitzar i conscienciar sobre la
necessitat de reduir-la en tots els sectors de la societat.
Així mateix, en els Plans d'acció territorial que s'estan tramitant
en l'actualitat, s'està incloent una mesura de càlcul i compensació
de la petjada de carboni. A més, tal com recull l'Estratègia Territorial
de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprovada pel Decret 1/2011,
de 13 de gener del Consell, en els nous desenvolupaments
urbanístics s'haurà de tendir a l'increment zero de les emissions
de diòxid de carboni.
Per tot l’anterior, la mesura i les actuacions que s’inclouen en
aquest apartat són:
Mesura 13.
Impulsar el càlcul, seguiment i reducció de la petjada de
carboni en entitats públiques i privades.
Actuacions vinculades:
[CEACV] Donar a conéixer el significat de petjada de carboni
i les ferramentes de càlcul, sensibilitzar i conscienciar els
diferents sectors de la societat sobre la necessitat de reduirla. Fomentar l'ús de la ferramenta de Càlcul de la petjada de
Carboni de l'OECC i promoure la inscripció en el seu Registre.
[SALUT] Facilitar l’adopció de mesures dirigides a disminuir la
petjada de carboni dels centres sanitaris.

Figura 23.
Funcionament del sistema del Registre de la Petjada de Carboni.
Font: Pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica.
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[EPSAR] Realització del càlcul de la petjada de carboni de
l’activitat de depuració d’aigües residuals de la Comunitat
Valenciana per l’emissió directa de GEH per a efectuar-ne el
seguiment i promoure’n la reducció.
[MN] Fomentar els projectes de regeneració d’àrees
desforestades mitjançant els projectes de compensació de la
petjada de carboni.
[OTP] Promoure el càlcul i compensació de la petjada de carboni
per a aquelles activitats econòmiques generadores d'una elevada
mobilitat (més de 5.000 viatges al dia).

5.1.4
Mitigació: Sectors difusos.
Els sectors difusos són els sectors que no cobreix pel règim
d’emissió de GEH, i que, per tant, no estan sota l’obligació de
lliurament de l’informe anual verificat de les seues emissions de
GEH. No obstant això, sí que es pot tindre una estimació de les
seues emissions obtinguda mitjançant les dades publicades en
els inventaris nacionals d’emissions, a partir dels quals, el Ministeri
per a la Transició Ecològica, publica cada any la distribució de
les emissions per sectors.
D’acord amb aquesta informació, a Espanya, el 2017, els sectors
difusos van representar el 59% de les emissions totals de GEH.
Aquestes emissions es van distribuir com es representa en el
gràfic següent:
Atenent aquesta distribució de sectors s’han estructurat les
mesures de mitigació del canvi climàtic, desenvolupant aquests
sectors d’acord amb la importància que tenen en la contribució
al total de les emissions difuses. Aquests sectors serien els
sectors i activitats següents: transport i mobilitat, agricultura i
ramaderia, residencial, comercial i institucional, gasos fluorats,
indústria fora del comerç de drets d’emissió i residus.
Figura 24.
Distribució de les emissions
dels sectors difusos.

Font: Dades obtingudes a partir de
l'inventari nacional d'emissions
de GEH - Ministeri per a la Transició Ecològica.

No obstant això, com ja s’ha indicat amb anterioritat, l’apartat
institucional es tracta de manera diferenciada de la resta amb
la finalitat que el sector públic valencià siga un sector que done
exemple a tota la societat i encapçale les mesures establides en
aquesta estratègia.

5.1.4.1
Mitigació: Mobilitat i transport.
Un dels principals sectors responsable d’una gran part de les
emissions GEH és el sector del transport, en què s’inclou el
transport terrestre, l’aeri i el marítim, tant de passatgers com de
mercaderies. A més, es caracteritza per l’ús preferent de
combustibles derivats del petroli que representen més del 90%
del total d’energia consumida en aquest sector a Espanya. Pel
que fa a les emissions de GEH, el transport genera el 26% de
les emissions totals de GEH a Espanya i quasi el 44% de les
emissions dels sectors difusos.
Les emissions de GEH atribuïbles al sector mobilitat i transports,
sobre les quals després s’estableixen mesures, depenen,
bàsicament, de tres variables: el nombre de desplaçaments, el
repartiment modal i les característiques dels vehicles.
Nombre de desplaçaments totals i la distància d’aquests:
Dins del marc dels treballs de redacció del Pla de mobilitat
metropolitana sostenible de l’àrea de València (PMOME) s’han
utilitzat tecnologies de dades massives per a caracteritzar els
desplaçaments totals d’un dia mitjà de l’any.44
Diàriament, el nombre de desplaçaments a la Comunitat
Valenciana és un poc superior als 12 milions. Això significa, per
als 4,96 milions d’habitants censats, una mitjana de 2,43

Transport 44%

Gestió de residus 6%

Residencial, comercial i institucional 14%
Agricultura i ramaderia 20%
Altres: Indústria fora del comerç d'emissions, dissolvents, etc 12%

Gasos fluorats 4%

origen-destinació proporcionada per Kineo Mobility Analytics. Les dades recollides en aquesta anàlisi a partir dels fluxos dels telèfons mòbils (en funció de l’operador
que es trie, els universos disponibles són entre el 25 % i el 45 % del total de la població) són representatives d’un dia mitjà de l’any, ja que es van recollir l’octubre del
2017, en dies considerats “tipus” (de dimarts a dijous de dues setmanes centrals del mes).

44 Matriu
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desplaçaments per habitant i dia. Aquesta xifra se situa per davall
de la de regions com ara Catalunya, Madrid o el País Basc, amb
més de 3 desplaçaments per persona i dia, però per damunt
d’altres zones del sud d’Espanya com ara Andalusia i Múrcia.
La gran majoria dels desplaçaments es concentren en les tres
àrees metropolitanes principals de la Comunitat: Castelló, AlacantElx i València. Entre les tres àrees es comptabilitzen més de 7,6
milions de desplaçaments, un 63,4% del total de la Comunitat.
El nombre de desplaçaments depén, d’una banda, de factors
exògens com l’activitat i l’ocupació dels habitants, i d’altra banda,
de la necessitat de traslladar-se físicament per a treballar, efectuar
gestions o activitats d’oci. Els avanços tecnològics en l’àmbit
de les telecomunicacions estan reduint aquesta necessitat.
A l’Àrea Metropolitana de València es fan aproximadament 4,7
milions de desplaçaments al dia (39,1% de tota la Comunitat),
mentre que a l’Àrea Metropolitana d’Alacant-Elx són 1,9 milions
(15,8% de tota la Comunitat) i a la de Castelló quasi 980.000
(8,1% de tota la Comunitat). A la ciutat de València mateixa es
fan el 19,2% dels desplaçaments de tota la Comunitat, amb
més de 2,3 milions de viatges diaris.

del sòl, més curts tendeixen a ser els desplaçaments dels seus
habitants.
L’estructura actual de fluxos de mobilitat a la Comunitat Valenciana
és complexa i reflecteix la diversitat de relacions funcionals que
hi ha entre els municipis de la Comunitat. El mapa següent
mostra els principals vectors de mobilitat diària intermunicipal.
Es poden comprovar les relacions importants de mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de València, que queda lligada a la de Castelló i a les
àrees d’influència d’Alzira i Gandia. Així mateix, s’observen les
relacions funcionals entre la Costera i la Safor (Xàtiva i Gandia), les
que ocorren a l’Alcoià i el Comtat, i a Requena-Utiel, pràcticament
aïllades de la resta de la Comunitat, així com les de l’Àrea
Metropolitana d’Alacant-Elx. A més, és clara la complexitat de la
comarca del Baix Segura i la importància de l’eix de mobilitat del
Vinalopó. Al nord, l’àrea de Castelló és la que més fluxos registra,
juntament amb l’eix Peníscola-Benicarló-Vinaròs.
Figura 25.
Mapa dels principals vectors de mobilitat diària
intermunicipal a la Comunitat Valenciana.

Per comarques, la que més viatges registra és l’Horta, amb 4,3
milions de desplaçaments al dia, dels quals 2,37 milions
corresponen a la ciutat de València. La segueix la comarca de
l’Alacantí amb 1,24 milions de desplaçaments.
És interessant destacar la complexitat de la mobilitat al sud de la
província d’Alacant, ja que a les comarques del Baix Segura i el
Baix Vinalopó s’efectuen 740.000 i 790.000 desplaçaments al dia,
respectivament. Hi ha una gran quantitat de relacions de mobilitat
d’intensitat mitjana entre un gran nombre de municipis, amb una
estructura territorial molt dispersa en molts punts, que multiplica
les necessitats de les modalitats de transport motoritzades. La
Plana Baixa és la comarca amb més viatges diaris a la província de
Castelló, i registra 677.000 desplaçaments al dia.
La mobilitat interprovincial és molt reduïda, del total dels
desplaçaments diaris a la Comunitat, a penes l’1,7% (209.000)
s’efectua entre províncies. L’índex d’autocontenció provincial
(viatges que es fan dins d’una mateixa província) és elevadíssim:
del 93% per a València, del 99% per a Alacant i del 96% per a
Castelló. El 35,7% dels desplaçaments es produeixen a la
província d’Alacant, mentre que Castelló genera l’11,6% de la
mobilitat diària a la Comunitat, i la província de València el 52,7%
restant.
Quant a la distància dels desplaçaments, aquesta està molt
lligada a l’estructura territorial i urbanística. Com més concentrada
està la població d’una zona i com més barrejats n’estan els usos
053
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Per contraposició als grans fluxos de mobilitat que es concentren
a la costa, els municipis de l’interior presenten una intensitat
sensiblement més baixa, com es mostra en el mapa següent.
Els principals fluxos dels municipis d’interior es dirigeixen cap a
subcentres regionals més pròxims a aquests municipis. A part
dels municipis que clarament s’erigeixen com a centres regionals
pel fet de concentrar equipaments de primer rang com ara hospitals,
centres administratius, escoles superiors, etc. l’anàlisi de les línies
de desig permet identificar una sèrie de centres subregionals que
exerceixen una funció complementària als primers.
Els principals centres regionals que s’identifiquen a les
comarques interiors són Requena, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi i
Villena.
Els principals centres subregionals que complementen als
anteriors, ja que són destinació principal dels desplaçaments
d’un gran nombre de municipis de l’interior, tenint en compte
Figura 26.
Mapa amb els vectors de mobilitat diària
als municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana.

els fluxos de mobilitat analitzats, són: Morella, Xert, Vilafranca,
Alcalà de Xivert, Cabanes, Zucaina, Onda, Altura, Segorbe,
Pina, Villar del Arzobispo, Chelva, Utiel, Bunyol, Carlet, Sueca,
Tavernes de la Valldigna, Llutxent, Benigànim, Villanueva de
Castellón, Chella, Jalance, Muro i la Nucia.
Quant a la distribució de les distàncies, una primera anàlisi de
les distàncies recorregudes pels habitants de la Comunitat,
utilitzant una xarxa inicial mallada entre els centres de cada
municipi (com es mostra en el mapa inferior), indica que s’efectuen
diàriament més de 97,6 milions de quilòmetres, la qual cosa
implica una distància mitjana de cada desplaçament de poc més
de 8 quilòmetres.
No obstant això, la gran majoria dels desplaçaments a la
Comunitat són de distància curta. El 50% dels viatges que es
fan al dia a la Comunitat són de distàncies inferiors a 3,5
quilòmetres.
A l’Àrea Metropolitana de València, el 50% dels desplaçaments
Figura 27.
Mapa amb la distribució de les distancies - Xarxa
mallada entre els centres de cada municipi.
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també està per davall dels 3,5 quilòmetres, mentre que a Alacant
les distàncies que representen el 50% dels viatges arriben als
3,2 quilòmetres, mentre que a Castelló, als 2,7 quilòmetres.
Repartiment modal d’aquests desplaçaments:
El repartiment modal dels desplaçaments també està condicionat
en gran manera per l’estructura territorial i urbanística. En primer
lloc, perquè distàncies més curtes i camins més agradables i
segurs per a vianants i ciclistes propicien que una proporció més
gran dels desplaçaments es duguen a terme en aquests modes
de transport no motoritzats. En segon lloc, perquè estructures
més denses fan, en general, més viable la implantació de serveis
de transport públic. La Comunitat Valenciana presenta una
proporció de desplaçaments a peu o amb bicicleta superior a
la de la majoria de les comunitats autònomes. En concret, se
situa 4 punts per damunt de la mitjana espanyola (51% davant
del 47% segons dades de Movilia 200645) i, a més, està també
per damunt de comunitats amb grans àrees metropolitanes,
com ara Madrid i Catalunya (amb un 42% i un 46%,
respectivament). No obstant això, si es consideren únicament
els desplaçaments en transport públic, aquests només
representen el 6% a la Comunitat Valenciana, de manera que
es troba per davall de la mitjana d’Espanya (10%) i de la de
comunitats amb grans àrees metropolitanes, com ara Catalunya
i Madrid (amb 12% i 25% de desplaçaments en transport públic
respectivament).
La gràfica següent, extreta de la caracterització dels
desplaçaments mitjançant tecnologia de dades massives per al
PMoMe de València, mostra les corbes de distribució de
distàncies, que donen una idea molt clara de la quantitat de
desplaçaments que, pel seu abast, poden ser efectuats amb
modes sostenibles (a peu, amb bici i amb transport públic).
A la Comunitat Valenciana, el 28% de desplaçaments diaris
recorren distàncies de menys d’1,5 km. Si sumem els
desplaçaments en el rang entre els 1,5 km i els 5 km de
distància, el potencial de modes no motoritzats (a peu i amb
bicicleta) augmenta fins al 59% dels fluxos de mobilitat. Si
considerem que els desplaçaments entre 5 km i 10 km són
aptes per al transport públic, així com la meitat dels que es
troben entre 10 km i 25 km, el potencial per al transport
col·lectiu ascendeix al 26,5% de tots els desplaçaments, la
qual cosa indica un total de desplaçaments sostenibles
potencials del 85,5%.
A l’àrea de Castelló, amb municipis compactes però
lleugerament separats entre si, el 26% de desplaçaments diaris

recorren distàncies de menys d’1,5 km. Els desplaçaments
entre 1,5 km i 5 km sumen un 42% addicional, per la qual
cosa el total de desplaçaments sostenibles potencials, incloenthi el transport públic, és del 85,5%.
L’àrea d’Alacant-Elx és singular, ja que té dos municipis de
molta grandària (el segon i el tercer de la Comunitat), amb un
índex elevat d’autocontenció, separats entre sí alguns
quilòmetres, i no té gairebé municipis de menys grandària on
els desplaçaments a peu siguen majoritaris. El percentatge de
viatges diaris que recorren distàncies de menys d’1,5 km és,
amb prou faenes, de l’11%; per contra, els desplaçaments
que estan entre 1,5 km i 5 km sumen un aclaparador 65%,
per la qual cosa el total de desplaçaments sostenibles potencials,
incloent-hi el transport públic, és del 93%.
A l’Àrea Metropolitana de València les xifres s’assemblen més
a les mitjanes de la Comunitat Valenciana, amb un 28% de
desplaçaments de curta distància, i un 39% addicional en el
rang de la bicicleta (1,5 km – 5 km). El total de desplaçaments
potencialment sostenibles arriba al 90%.
Tecnologia i eficiència dels vehicles utilitzats en els
desplaçaments motoritzats.
Segons dades de Movilia 2006, el 49% dels desplaçaments a
la Comunitat Valenciana es duu a terme amb mitjans de transport
motoritzats, un percentatge lleugerament inferior al de la mitjana
d’Espanya (53%).
Les emissions que generen aquests desplaçaments motoritzats
estan lligades en gran manera a la tecnologia dels vehicles
utilitzats. La immensa majoria dels vehicles que componen el
parc mòbil de la Comunitat Valenciana, de fet més del 99%46
d’aquests, està compost per vehicles dièsel o de gasolina.
Aquest percentatge se situa lleugerament per damunt de la
mitjana espanyola, però es troba a distància de comunitats
autònomes com ara Madrid i Catalunya i, en tot cas, lluny de
valors significatius en el global del parc de vehicles.
Sobre la base d’aquestes tres variables s’han definit les mesures
estratègiques establides per a la minimització de les emissions
atribuïdes a aquest sector treballant en una estratègia es tres
àmbits: reducció de la mobilitat, millora del repartiment modal i
actuacions sobre els vehicles.
D’altra banda cal destacar que l’actual Govern de la Generalitat
està treballant contínuament en mesures que afavoreixen la
mobilitat, no només mitjançant les obres que s’estan executant
en molts municipis de la Comunitat per a millorar la seguretat vial,

45 Encuesta
46 Direcció
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Figura 28.
Distribució dels desplaçaments diaris a les àrees metropolitanes
de la Comunitat Valenciana en funció de les distàncies.
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l’accessibilitat i la mobilitat sostenible en carreteres de la Generalitat,
sinó també per mitjà de la revisió del mapa concessional de
transport, la creació de l’Autoritat Metropolitana del Transport de
València, el Pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible
signat per més de huitanta ajuntaments, la redacció dels plans
de mobilitat de les àrees metropolitanes (PMoMe Castelló, PMoMe
València i PMoMe Alacant-Elx) o la creació del Fòrum de la Mobilitat,
gestat com a òrgan de participació ciutadana, “canal de participació
i coordinació de les diverses accions“, i que insta els participants
a aportar “tots els suggeriments, peticions i inquietuds que hi haja
en matèria de mobilitat“.
El fòrum defensa una mobilitat segura i sostenible que es defineix
com “el dret dels ciutadans a triar maneres de desplaçar-se
respectuoses amb la seua salut i la seua seguretat, adaptades
als límits físics i ambientals de la ciutat, que fomenten l’ús de les
modalitats de transport més eficients, que garantisquen
l’accessibilitat de la ciutadania en temps i en costos raonables,
i que permeten el creixement econòmic i el benestar de la
població a llarg termini” (Pacte valencià per la mobilitat segura
i sostenible).
Les mesures encaminades a la mitigació de les emissions de
GEH del sector transport, juntament amb les línies d’actuació i
amb les actuacions vinculades específiques per a cada mesura
s’exposen a continuació:
Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030
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Mesura 14.
Nou model de movilitat.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] [MOB] Suport al desenvolupament de projectes en
matèria de mobilitat segura i sostenible.
[MOB] [OTP] Promoure una densitat mínima en les modificacions
dels plans generals dels diversos municipis.
[MOB] [OTP] Promoure que la seqüenciació dels plans generals
fomente el creixement de les zones ja consolidades.
[OTP] Augmentar les densitats urbanes residencials en els
entorns dels intercanviadors de transport, que integraran
aparcaments dissuasius per a possibilitar i facilitar l'intercanvi,
per a optimitzar els recursos del transport públic.
[MOB] Fomentar els usos mixtos mitjançant ordenances
municipals i modificacions dels plans generals.
[MOB] Promoure la identificació i la potenciació de les centralitats
de barri.
Mesura 15.
Millora del repartiment modal.
Actuacions vinculades:
[MOB] Fomentar la implantació d’aparcaments dissuasius.
[MOB] Promoure la reducció del nombre de places
d’estacionament als centres urbans.
056
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[MOB] Recomanar la conversió de places d’estacionament
lliure en places regulades.
[MOB] Recomanar la implantació d’àrees de prioritat residencial
als municipis.
[MOB] [ENERGIA] Impulsar la creació de zones urbanes
restringides al trànsit als centres històrics.
[MOB] [SALUT] Promoció dels desplaçaments a peu als centres
urbans.
[SALUT] Promoure l’ús d’alternatives de transport no
contaminants com ara caminar o usar la bicicleta, com una
de les accions incloses en el Pla d’acció per a promoure
l’alimentació saludable i sostenible i l’activitat física a la Comunitat
Valenciana.
[SALUT] Registre i difusió per mitjà de l’Observatori Valencià
de Salut (http://www.sp.san.gva.es/ovs) d’accions i recursos
per a la promoció de la salut que consideren la mobilitat activa
per mitjà de l’ús de transports no contaminants.
[MOB] [SALUT] Involucrar el personal sanitari en el foment dels
desplaçaments a peu i amb bicicleta.
[MOB] [ENERGIA] Recomanar i donar suport a la creació de
camins segurs a les escoles i a altres entorns sensibles.
[MOB] [ENERGIA] Fomentar la implantació i millora dels sistemes
de bicicleta pública compartida.
[MOB] [ENERGIA] Fomentar la creació o extensió de xarxes

de carril bici.
[MOB] Fomentar el transport de la bicicleta en els mitjans de
transport col·lectiu.
[MOB] Proposar la creació de zones d’estacionament de
bicicletes.
[MOB] Establiment d’ajudes per a la compra de bicicletes
elèctriques.
[MOB] Fomentar la millora de la xarxa ferroviària.
[MOB] Proposta de creació del bitllet únic.
[MOB] Proposar la millora de la velocitat comercial de les xarxes
d’autobusos urbans.
[MOB] Proposar la millora de la freqüència d’autobusos urbans.
[MOB] Fomentar l’extensió de la possibilitat de viatjar en
transport públic amb mascotes.
[MOB] [ENERGIA] Millora de l’accessibilitat al servei de transport
públic mitjançant l’aplicació TIC.
[MOB] Proposar la creació de nous carrils BUS-VAO.
[MOB] Fomentar les plataformes de vehicles compartits i
multiusuari.
[MOB] Proposar la reducció dels límits de velocitat (a 80Km/h)
en determinats trams a les entrades i eixides a/de la ciutat.
[MOB] Millora de les infraestructures ferroviàries destinades al
transport de mercaderies.
[MOB] Fomentar la instal·lació de taquilles per a recollida de

Pla Bàsic de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València.
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compres en línia.
[MOB] [ENERGIA] Fomentar la instal·lació d’infraestructura de
recarrega per a vehicles elèctrics.
[MOB] Gestió intel·ligent de la mobilitat.
Mesura 16.
Actuacions sobre vehicles.
Actuacions vinculades:
[MOB] [ENERGIA] Fomentar la renovació progressiva de la flota
d’autobusos urbans i interurbans.
[MOB] [ENERGIA] Incentivar la substitució de vehicles ordinaris
per vehicles elèctrics en el sector dels taxis.
[MOB] [ENERGIA] Fomentar l’establiment d’incentius per a
vehicles elèctrics.
[ENERGIA] [MOB] Desenvolupar el Pla d’impuls del vehicle
elèctric.
[MOB] Fomentar la circulació de vehicles elèctrics per carrils
Bus-VAO.
[MOB] Proposar la restricció de la circulació dels vehicles més
contaminants als centres urbans.
[MOB] Proposar la creació de zones de càrrega i descàrrega
exclusives per a vehicles elèctrics.
[MOB] Proposar la creació de plataformes logístiques d’última
milla.

[ENERGIA] Incentius a la implantació de projectes de logística
urbana sostenible.
[MOB] [ENERGIA] Promoure l’ús de vehicles més eficients.
[ENERGIA] [MOB] Incentius econòmics a l’ús dels biocarburants.
[TRIB] [MOB] Modificació de la tributació en l’Impost Especial
sobre Determinats Mitjans de Transport, per a elevar-la del
14,75% al 16% del tipus impositiu que es pot aplicar a vehicles
automòbils i motocicletes amb potencial contaminant superior
(determinat a partir de les seues emissions de CO2).

5.1.4.2
Mitigació: Agricultura, ramaderia i pesca.
A Espanya, en el 2017, el sector d’agricultura i ramaderia va representar
el 20% del total d’emissions difuses47. En el desenvolupament de les
activitats associades en aquest sector és produeixen quantitats de
GEH importants. Aquestes emissions es generen a partir de les
pràctiques agrícoles: treballs de camp, manipulació i transport; com
a producte indirecte dels fertilitzants, emissions de metà per la
fermentació entèrica en el cas de la ramaderia i en alguns cultius
(especialment l’arròs). L’optimització d’aquestes activitats es necessària
per a aconseguir una reducció de les emissions i poder desenvolupar
l’activitat d’una manera més sostenible.
L’informe de l’Agència Europea del Medi Ambient sobre Agricultura
i Canvi Climàtic48 reflecteix que per a disminuir les emissions de
GEH és necessari augmentar els rendiments alhora que disminuïm
la nostra dependència dels productes agroquímics, reduir els
residus alimentaris i també el consum d’aliments intensius en
l’explotació de recursos i l’emissió de GEH.
A la Comunitat Valenciana, la superfície dedicada a terres de
cultiu ha disminuït un 23,5 % des de l’any 1995 al 2015, la qual
cosa implica una pèrdua de 203.31549 hectàrees de cultiu.
Espanya, al desembre de 2015, es va sumar a la “Iniciativa 4
per mil” per a l’augment del carboni orgànic dels sòls, la seguretat
alimentària i el clima, una iniciativa que coordina i interrelaciona
els objectius de l’Acord de París amb molts dels objectius de
l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

Crema de la palla de l'arròs

A la Comunitat Valenciana s'aposta per la promoció de les
pràctiques agràries que vagen en aquesta línia i d'acord amb
això s'ha inclòs una mesura en aquest apartat. L'objectiu
d’aquesta iniciativa és augmentar el contingut de carboni orgànic

47 OECC

– Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Inventari Nacional d’Emissions de Gasos d’Efecte d’Hivernacle.
Agricultura y el Cambio Climático” 2015. Agència Europea del Medi Ambient, www.eea.europa.eu
49 Informe del Sector Agrari Valencià, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
48 “La
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dels sòls de manera que es convertisquen en embornals de
carboni, mitiguen el canvi climàtic, milloren la resiliència i, per
tant, l'adaptació als escenaris futurs de canvi climàtic. Té, a més,
l'avantatge de generar múltiples beneficis addicionals, com la
reducció de la desertificació i de l'erosió o la conservació de la
biodiversitat. Dins d'eixa mesura s'inclouen actuacions com
l'aplicació de tècniques que incrementen en el sòl la biomassa
microbiana a fi de provocar un major desenvolupament de la
biomassa radicular per contribuir en major mesura a l'acumulació
de carboni en sòls que no pas la biomassa superficial. També
s'inclouen actuacions per a reduir el consum de torbes i altres
materials naturals l'extracció de la qual puga donar lloc a la
mobilització de carboni segrestat en forma de matèria orgànica.
Igualment, es promou l'ús de compost o fems amb l'objecte de
reduir l'ús de fertilitzants químics de síntesi la fabricació de la
qual allibera grans quantitats de CO2.
També s’han inclòs mesures per a millorar l’eficiència en la
pràctica agrícola, la promoció de tècniques de control de l’erosió,
amb la finalitat d’evitar la pèrdua de sòl fèrtil, la promoció de
l’aprofitament de les restes de poda, cultiu i/o collita reintegrant
al cicle productiu tots els elements sintetitzats en la vegetació

del cultiu i evitant, així, les cremes massives que comporten les
emissions de GEH.
També es promou la sembra de cultius i abonaments verds que
aportarà beneficis com ara l'augment de la matèria orgànica en
el sòl i l’augment del nitrogen amb l'ús de lleguminoses. Millorarà
també la seua estructura i textura, dinamitzant els processos
biològics del sòl, així com la seua capacitat de retenció d'aigua,
evitarà l'erosió i augmentarà la biodiversitat, amb el benefici que
això comporta en l’augment de predadors de fitòfags i altres
plagues benèvoles.
S'aposta per millorar l'eficiència de la fertilització, aquesta
optimització ha d'evitar percolacions a estrats més profunds,
impedint la contaminació dels aqüífers amb elements procedents
de l'abonament.
A més de la millora de l'eficiència en la pràctica agrícola, és
necessari canviar les pautes i promoure el consum de productes
de proximitat, evitant així l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle
vinculada al transport d'aliments i promoció de l'agricultura i
ramaderia ecològica i això també es té en compte en la present

Tarongers - Torrent (València).
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estratègia, ja que, per la seua característica essencial de respecte
amb l'entorn natural en tots els sentits, la producció ecològica,
en contraposició a la producció agrícola industrialitzada, és un
fre al canvi climàtic. Aquest tipus de producció obté: aliments
de màxima qualitat, sanitària i organolèptica; preserva la seguretat
alimentària; és mediambientalment sostenible i econòmicament
rendible; afavoreix el desenvolupament rural; treballa de forma
integrada amb els ecosistemes; augmenta o manté la fertilitat
dels sòls; empra al màxim els recursos renovables i locals; evita
les formes de contaminació que puguen resultar de les tècniques
agràries i manté la diversitat genètica del sistema agrari i del seu
entorn. D'altra banda, promovent la ramaderia ecològica, i
específicament la transhumància, es pretén mantindre la fertilitat
del sòl i la biodiversitat, així com, promoure les condicions de
benestar animal, minimitzant l'ús de medicaments i altres
substàncies químiques, la qual cosa redunda en un aliment més
sa per al consumidor. La ramaderia ecològica afavoreix el
desenrotllament en zones d'interior, treballant de forma integrada
amb els ecosistemes, és una ferramenta de prevenció d'incendis
forestals i utilitza al màxim els recursos renovables i locals, evitant
les formes de contaminació que puguen resultar de les tècniques
agràries i potencia la conservació d'espècies ramaderes
autòctones amb major resistència a les inclemències del territori.
Finalment, s'inclou una actuació sobre la potenciació de la pesca
artesanal. La producció d'aquest tipus de pesca és a xicoteta
escala. La flota artesanal està sempre lligada a l'economia de
les comunitats de pescadors. Els productes es venen el mateix
dia per al consum directe, sense transformació. Són productes
de major qualitat a causa del menor temps transcorregut entre
captura i consum, es consumeixen en fresc i poden ser sotmesos
a sistemes de conservació tradicionals (refrigerats amb gel) per
la qual cosa tenen un baix cost energètic que redunda en
emissions de CO2 més baixes.
Mesura 17.
Promoure la iniciativa 4 per mil, millorant la gestió del
carboni dels sòls, mitjançant pràctiques agràries que
incrementen el contingut de matèria orgànica del sòl o
eviten la seua pèrdua.
Actuacions vinculades:
[AG] Promoure les tècniques de no conreu, mínim conreu o
conreu de conservació, que reduïsquen els processos d'oxidació
i, en conseqüència, l'alliberament de CO2 a l'atmosfera.
[AG] Aplicació de tècniques que incrementen en el sòl la
biomassa microbiana a fi d'augmentar la ràtio Cmic/Corg i, la
disminució del quocient metabòlic (un indicador de les
necessitats energètiques dels organismes del sòl) per a provocar
un major desenvolupament de la biomassa radicular.
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[AG] Promoure l'ús de compost o fems com a adobs o esmenes
en cultius, amb l'objectiu de reduir l'ús de fertilitzants químics.
[AG] Promoure l'ús de tècniques de control de l'erosió.
[AG] Promoure l'ús de compost procedent de residus agraris,
com a abonaments o esmenes, tant en viverisme com en
paisatgisme.
[AG] Fomentar la recollida selectiva de substrats i el seu
reciclatge, per a ús en viverisme i com a fertilitzants orgànics
alternatius.
[AG] Promoure l'aprofitament de restes de poda, cultiu i/o
collita en les pròpies explotacions agrícoles, tant “in situ”
(trituracions i incorporació), com a “ex situ” (agrocompostatge).
[AG] Promoure la realització col·lectiva de trituracions de restes
de poda, mitjançant ajudes a l'adquisició de maquinària per
associacions, cooperatives o altres formes de cultiu en comú,
o amb la participació dels ajuntaments.
[AG] Promoure la sembra de cobertes i abonaments verds, en
condicions apropiades per a evitar un augment del consum
d'aigua.
[AG] Promoure l'ús de materials alternatius a la torba i al sòl
natural en l'elaboració de substrats per a ús agrícola i paisatgístic.
Mesura 18.
Fomentar les pràctiques que milloren l'eficiència de la
fertilització, especialment en zones vulnerables.
Actuacions vinculades:
[AG] Establir un programa de càlcul de fertilització tenint en
consideració el contingut de nutrients, com ara el cas dels
nitrats, presents en l'aigua de reg i les necessitats dels cultius,
i la compatibilitat amb qualsevol pràctica de producció com
per exemple, l'ecològica.
[AG] Promoure l'ús d'anàlisi d'aigües i foliars per a optimitzar
l'ús de fertilitzants.
[AG] Utilització de mitjans de reg eficients, per a un major
aprofitament de l'aigua i un menor consum de productes
fertilitzants. Estudiar i promoure l'elaboració i ús de fertilitzants
d'origen orgànic que puguen usar-se mitjançant les tècniques
de fertirrigació.
[AG] Impulsar estudis per a establir nous criteris d'eficiència
davant principis sobre la fertilització assentats com a
inqüestionables.
[AG] Fomentar la utilització d'abonament la fabricació del qual
consumisca la menor quantitat d'energia.
[AG] Afavorir el fraccionament de les dosis de fertilitzants i la
seua aplicació mitjançant les tècniques més beneficioses.
Mesura 19.
Fomentar l'agricultura i ramaderia ecològiques, així com
els seus models de transició.
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Actuacions vinculades:
[AG] Impulsar l'establiment d'ajudes per a les explotacions
ramaderes extensives ecològiques, promovent específicament
la transhumància com a alternativa.
[AG] Impulsar l'establiment d'ajudes expresses per a les
explotacions agrícoles ecològiques.
[AE] [RES] Recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus
sòlids urbans i agrocompostatge i ús final en finques ecològiques
de productors valencians.
[AE Pla experimental per a millorar l'eficiència i sostenibilitat
en les tècniques de producció ecològica, amb realització
d'estudis concrets i comarcalitzats, facilitant la seua
transferència.
[AE] Desenvolupament d'estratègies de control biològic per a
disminuir l'ús d'agroquímics en explotacions convencionals,
per a la substitució de tècniques més agressives o de major
impacte i ús de recursos.
[AE] Instal·lació d'insectaris per a la producció d'insectes útils
per a realitzar soltes en cultius.
[AE] Increment de la biodiversitat en finques agroecològiques.

Ús de matèria orgànica pròpia i externa, establiment de cobertes
vegetals, disseny i implantació de tanques mediterrànies.
Mesura 20.
Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia
mitjançant control de l'alimentació i millora de l'eficiència
productiva.
Actuacions vinculades:
[AG] Millora en el subministrament de les racions, alimentació
per fases, utilització de tècniques que reduïsquen les emissions
de metà, formulació sobre la base de l'energia neta i aminoàcids
digestibles.
[AG] Foment d'utilització de subproductes hortofructícoles per
a alimentació del bestiar.
[AG] Foment de cultiu propi de cereal i lleguminoses per a
l'elaboració de pinsos, utilitzant preferentment les varietats
autòctones.
[AG] Seguiment dels paràmetres principals (fertilitat, fecunditat,
taxes de mortalitat, índexs productius) mitjançant monitoratge.

L'eix del Vinalopó.
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Mesura 21.
Millorar l'eficiència energètica i el consum d'aigua de les
explotacions agrícoles i ramaderes.

Mesura 24.
Reduir la distància del transport de matèries primeres per
a l'alimentació animal.

Actuacions vinculades:
[AG] Concessió d'ajudes per a incentivar les auditories
energètiques en explotacions agràries, explotacions ramaderes,
comunitats de regants i flotes pesqueres.
[AG] Incentivar la necessitat de realitzar estudis individualitzats
d'eficiència energètica i consum d'aigües en explotacions
agrícoles i ramaderes.
[AG] Establiment d'ajudes per a actuacions destinades a millorar
l'accés a les infraestructures per a energia sempre que aquestes
siguen renovables o no convencionals (eòlica, solar, etc) i a
l'ús de mesures de racionalització del consum d'aigua.
[AE] [AG] [ENERGÍA] Reconversió dels pous de reg amb ús
d'energia no renovable (elèctrica, combustibles fòssils), a fonts
netes energètiques.
[AG] [ENERGIA] Establiment d'ajudes per a actuacions
destinades a millorar l'eficiència en el consum d'energia i aigua,
i la implantació d'energies renovables i no convencionals, que
substituïsquen a les procedents d'altres fonts no renovables,
realitzant canvis normatius que permeten l'ús en altres sectors,
de l'excés generat en èpoques de baixa demanda de
l'explotació (hivern).

Actuacions vinculades:
[AG] Fomentar l'establiment d'explotacions en la proximitat de
terres de cultiu de matèries primes amb destinació a l'alimentació
animal.
[AG] Facilitar l'establiment de fàbriques de pinso en aquelles
zones de major densitat ramadera i la matèria primera de la
qual procedisca, en major part, del cultiu de cereals i ferratgeres
de la Comunitat Valenciana.
[AG] Fomentar el cultiu de lleguminoses i les rotacions de cultiu
per a evitar subministraments de procedències que provoquen
un consum elevat de CO2 en el seu transport.

Mesura 22.
Fomentar la màxima eficiència energètica de la maquinària
utilitzada en l'àmbit agropecuari i pesquer.
Actuacions vinculades:
[AG] Programes d'ajuda a la renovació d'equips obsolets
sempre que no suposen un increment del consum energètic
per a idèntic objectiu.
[AG] Potenciació de la pesca artesanal.
[AG] Programa de posada a punt de maquinària en actiu,
utilitzant paràmetres estandarditzats.
Mesura 23.
Fomentar la implantació territorial de les explotacions
ramaderes més eficients i de menor impacte ambiental.
Actuacions vinculades:
[AG] Foment de la ramaderia extensiva i la transhumància
tradicional.
[AG] Establiment d'ajudes a la instal·lació d'explotacions
ramaderes en zones de menor impacte ambiental que incloguen
en la seua activitat el manteniment de tallafocs i àrees de
vegetació controlada, disminuint el combustible.
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5.1.4.3
Mitigació:
Residencial, comercial i institucional.
En aquest apartat s’inclouen de manera conjunta les mesures
i actuacions de les àrees de territori, urbanisme, comerç i turisme,
ja que es considera que estan totes incloses en el sector
residencial, comercial i institucional, que és un sector que es
tracta de manera conjunta en els inventaris d’emissions. D’aquesta
manera es facilita la comparació de resultats futura, per a la qual
s’afegiran les dades incloses en el sector públic, perquè, com
s’ha indicat amb anterioritat, l’apartat institucional es tracta de
manera diferenciada amb la finalitat que el sector públic valencià
siga un sector que done exemple a tota la societat encapçalant
les mesures establides en aquesta estratègia.
Territori
L’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en
l’objectiu 01, propugna el manteniment de la diversitat i vertebració
del sistema de ciutats. Per a aconseguir-ho, formula tres àmbits
territorials diferenciats, especialment caracteritzats per la seua
configuració urbana i ambiental: litoral-cota 100, franja intermèdia
i sistema rural.
Segons dades actualitzades del 2017, a la Comunitat Valenciana,
malgrat una reducció de la població total resident en els darrers
anys, s’està accentuant la tendència a la concentració humana
i d’activitats a la franja litoral, i s’està reduint al sistema rural.
Hi ha una gran pressió urbanística sobre els municipis del litoral.
Pressió que ha comportat la pèrdua de grans superfícies
humides molt esteses a la nostra plana costanera. Des del punt
de vista mediambiental, aquesta ocupació i segellat del sòl pot
062

Mitigació: Residencial, comercial i institucional

provocar un augment en el risc d’inundació i una disminució
de la permeabilitat dels sòls, un augment dels fenòmens
d’escolament i una recarrega d’aqüífers més baixa, la qual cosa
contribueix a propiciar l’increment dels incendis forestals, amb
la conseqüent pèrdua de vegetació i la fauna associades a
aquests espais. Una altra conseqüència afegida ha sigut
l’eliminació de la riquesa agrícola dels sòls litorals, els de màxima
capacitat productiva.
D’altra banda, la pèrdua de població a les zones de l’interior
comporta l’abandó de cultius, pèrdues en la riquesa cultural,
paisatgística i fins i tot de diversitat ambiental.
En la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació
de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació
del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana,
s'inclouen com a objectius principals: establir un règim que
afavorisca les actuacions de renovació, regeneració i rehabilitació
urbana, reforçar la funció i el control públic sobre els processos
d'ocupació del territori i donar solució a situacions existents en
el territori com a conseqüència d'actuacions realitzades al llarg
del temps i que tenen efectes perjudicials des d'un punt de vista
territorial, paisatgístic i ambiental.
L’ordenació del territori condiciona el sistema de mobilitat i
transport que és una de les principals fonts d’emissió de GEH.
Actuar contra el canvi climàtic és també actuar sobre
l’equidistribució territorial. Cal mantindre i fixar la població a les
zones rurals i per a fer-ho és imprescindible afavorir l’assentament
d’activitats econòmiques als municipis de l’interior, la qual cosa
obliga a proveir-los de tots els serveis, dotacions i equipaments
que permeten a la seua ciutadania una qualitat de vida similar
a la d’altres zones i sense un detriment d’oportunitats de futur
per als seus fills.
La majoria dels nostres espais amb algun tipus de protecció es
troben justament ubicats dins del sistema rural. La contribució
que aquest sistema fa com a embornal de carboni és important,
i això sense oblidar els ecosistemes litorals. L’adequada gestió
del patrimoni ambiental, objectiu de l’Estratègia valenciana de
canvi climàtic i energia 2030, és alhora l’objectiu de l’Estratègia
territorial de la Comunitat Valenciana.
D’altra banda, les actuacions en matèria d’inundabilitat o de risc
d’inundació i de protecció del paisatge, també contribueixen al
control d’usos al territori, amb les corresponents càrregues
d’emissions i abocaments, la seua cobertura vegetal, respecte
a les zones humides, escolaments i xarxes de desguàs naturals.
Elements que, bé per la seua situació de risc o necessitat de
salvaguardar-los juntament amb els seus espais de connexió,
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configuren una extensa xarxa d’infraestructura verda. Aquesta
malla territorial indubtablement afavoreix la biodiversitat del nostre
territori i en manté l’equilibri climàtic.
Des de la planificació territorial és important aconseguir una
estructura connectiva adequada que incloga els espais verds
urbans, la racionalitat dels assentaments urbans, la revaloració
dels nuclis i el seu patrimoni cultural i històric, el model de ciutat,
en què prevalga l’ús racional del sòl, l’ocupació compacta i la
mobilitat amb transport no motoritzat.
Des d’Ordenació del Territori s’ha desenvolupat la planificació
territorial en els àmbits següents:
Litoral. Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del
litoral de la Comunitat Valenciana - PATIVEL, com a instrument
complementari d’acompanyament i millora del pla urbanístic
local als municipis del litoral. Aquest Pla ha sigut aprovat per
mitjà del Decret 58/2018, de 4 de maig del Consell.
La superfície protegida per aquest Pla es pot resumir en esta
taula:

Castelló

València

Alacant C.Valenciana

Litoral 1 (ha) 1.310,97
Litoral 2 (ha) 1.281,15
Total
2.592,12

1.196,14
851,50
2.047,64

2.088,61
764,21
2.852,82

4.595,72
2.896,86
7.492,58

on el Sòl Litoral 1 són els sòls no urbanitzables de protecció
litoral i el Sòl Litoral 2 els sòls no urbanitzables de reforç del
litoral.
Horta de València. El Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i
Dinamització de l’Horta de València proposa un model racional
que afavoreix la recuperació dels seus valors intrínsecs.
Àrees metropolitanes: Instruments d'ordenació territorial integral
d'escala supramunicipal: Pla d'Acció Territorial Metropolità de
València -PATEVAL, Pla d'Acció Territorial de l'Àrea Funcional
de Castelló – PAT Castelló, Pla d'Acció Territorial de les àrees
metropolitanes d'Alacant i d'Elx – PATAE, Pla d'Acció Territorial
de la Vega Baixa i Pla d'Acció Territorial de les Comarques
Centrals.
Prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana (Pla
d’Acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc
d’inundació a la Comunitat Valenciana - PATRICOVA), com a
instrument regulador de la viabilitat de les actuacions proposades
per diversos agents socials a zones afectades per inundació,
l’aplicació de la qual contribueix a reduir els riscos derivats de
les avingudes d’aigua alhora que a impedir determinats usos
a les zones afectades, garanteix que aquestes zones permeten
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el manteniment dels nostres paisatges, garantisquen els
escolaments necessaris i la identitat del territori.
Mesura 25.
Fomentar l’ocupació racional i sostenible del sòl mitjançant
l’ordenació territorial, procurant l’ocupació compacta,
potenciant la biodiversitat i revaloren el patrimoni edificat.
Actuacions vinculades:
[OTP] Delimitar la infraestructura verda a escales diferents amb
la finalitat de compatibilitzar els futurs desenvolupaments, en
els quals es prioritzarà la culminació de desenvolupaments
existents per davant d’altres ocupacions noves, per a d’evitar
així continus urbans i protegir els paisatges de més valor.
[OTP] Limitació del creixement d’ocupació de sòl per a usos
artificials amb índexs adaptats a les característiques de cada
municipi, d’acord amb les directrius desenvolupades en el títol
IV del capítol III de l’Estratègia territorial de la Comunitat
Valenciana (ETCV).
[OTP] Detecció dels espais amb millors característiques
territorials per a albergar els diversos usos o dotacions que
donen servei a l’Àrea Metropolitana de Castelló, València,
Alacant i Elx, en funció de les infraestructures i accessibilitat
existents o previstes, d’acord amb els plans d’acció territorial
de l’àrea metropolitana dels municipis esmentats.

Rehabilitació urbana.
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[OTP] Promoure el manteniment de l’activitat agrícola i productiva
a les hortes de la Comunitat Valenciana, alhora que se’n limite
l’ocupació per a usos artificials i se’n garantisca el manteniment
com a espai productiu, infraestructura verda, paisatge cultural
i pulmó de l’àrea metropolitana. Tot això canalitzat dins de la
Llei de l’Horta i el PAT respectiu, com s’ha fet a l’Horta de
València.
[OTP] Minimitzar els riscos d’inundació i fomentar l’ús racional
del territori deixant lliures les zones necessàries per a permetre
els escolaments naturals, la recarrega necessària d’aqüífers i
de dipòsits a les planes litorals, alhora que es permeta la
interpretació adequada del paisatge territorial, en aplicació del
PATRICOVA.
[HAB] Creació d’un sistema d’indicadors de referència sobre
la base dels continguts de la “Guia d’estratègies de regeneració
urbana”, amb l’objectiu final de dotar el gestor urbà d’una eina
útil d’aproximació als criteris de sostenibilitat que cal tindre en
compte en les intervencions a l’entorn urbà.
[P INC] Incorporar criteris de prevenció d’incendis forestals en
la revisió de la normativa urbanística LOTUP, tant en la
incorporació d’obligacions per a noves urbanitzacions com en
la consideració de mesures de prevenció en la regularització
de disseminats en emplaçaments forestals.
Habitatge
Pel que fa a les actuacions en matèria d’habitatge, cal destacar
que des de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, a la fi del 2014, es va posar a la
disposició del personal tècnic competent, per mitjà de la seua
pàgina web, un programa informàtic que s’estableix com a eina
autoritzada per a la redacció de l’Informe d’avaluació de l’edifici
de la Comunitat Valenciana (IAE.CV). Aquest informe és un
document tècnic que recull informació de l’edifici i de l’avaluació
d’aquest en relació amb l’estat de conservació, les condicions
d’accessibilitat i la certificació d’eficiència energètica. És per
tant un document que ens permet conéixer l’estat de l’edifici
per a poder encetar les obres de rehabilitació i manteniment
més aconsellables, alhora que permet complir l’obligació
urbanística per a edificacions de més de cinquanta anys i
edificacions catalogades. Aquest informe s’ha d’efectuar cada
deu anys.
A més, des de la publicació del Reial decret 235/2013 (juny de
2013), quan es lloga o es ven un edifici, un habitatge o un local,
s’ha de disposar d’un certificat d’eficiència energètica en vigor.
El certificat d’eficiència energètica de l’edifici és un document
que proporciona informació objectiva sobre les característiques
energètiques dels edificis. D’aquesta manera se’n pot valorar i
comparar l’eficiència energètica, i així afavorir la promoció d’edificis
d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.
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En aquest certificat s’ofereix informació objectiva sobre el consum
d’energia i les emissions de CO2 de l’immoble i opcions sobre
com reduir el consum energètic esmentat.
També, des de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana, amb el suport de l’Institut Valencià de
l’Edificació, s’ha desenvolupat la marca de caràcter voluntari
Perfil de Qualitat (PdC) per a edificis d’habitatge nous, que
reconeix els edificis que incorporen millores d’estalvi energètic
i d’un ús més sostenible dels recursos naturals, entre altres
requisits. Així mateix, el 2018, es posa en marxa una certificació
voluntària nova, BES Oficina, que es pot aplicar a edificis o a
locals d’oficines en ús, certificació en la qual es poden analitzar
aquests espais de treball des del punt de vista de la seua eficiència
energètica, confort tèrmic i protecció del medi ambient, a banda
d’altres requisits que igualment afecten el benestar dels seus
usuaris.
A més, el 2015 es va editar la Guia d’estratègies de regeneració
urbana de la Comunitat Valenciana, l’objectiu principal de la qual
és dotar els gestors urbans d’una eina útil per a usar-la a l’hora
de formular propostes integrals d’intervenció a la ciutat existent.
Complementàriament, aquest document facilita l’acostament a
les eines més esteses d’avaluació del medi urbà, dona
recomanacions que s’han de tindre en compte en aquests
processos, i documenta una sèrie de casos reconeguts com a
exemplars. En aquest document s’indica que les evidències del
canvi climàtic han posat de manifest els desequilibris provocats
per un sistema en què les ciutats consumeixen prop del 70%
dels recursos del planeta. Així mateix, es considera que les
ciutats, i per tant la manera de vida urbana que s’hi ha
desenvolupat, són responsables del 75% de les emissions de
GEH.
Les ciutats, els pobles i, en general, les àrees urbanes han de
ser un espai resilient que tinga les condicions i característiques
que els facen tan confortables com siga possible per als ciutadans.
Intervindre sobre la ciutat consolidada, promoure la rehabilitació
dels edificis que ho necessiten o renovar els àmbits urbans
dotant-los d’equipaments necessaris per a millorar la qualitat de
vida, són actuacions essencials en el model territorial de la
Comunitat Valenciana, i sobre aquesta base s’han establit la
mesura i les actuacions següents:
Mesura 26.
Reduir el consum d’energia a edificis i a la llar mitjançant
accions de foment de l’eficiència energètica i la utilització
d’energies renovables.
Actuacions vinculades:
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[ENERGIA] Promoció de la millora de l’eficiència energètica de
les instal·lacions dels edificis.
[ENERGIA] Implantació de sistemes de gestió energètica i
auditories energètiques en el sector terciari.
[ENERGIA] Desenvolupament de la certificació energètica
d’edificis.
[ENERGIA] Promoció de la millora de l’equipament del sector
domèstic.
[HAB] Fomentar l’elaboració de l’Informe d’avaluació de l’edifici
(IAE), que inclou un estudi del comportament energètic de
l’edifici en la seua situació del moment, mitjançant la informació
i formació sobre aquest deure als propietaris.
[HAB] Servei d’assessorament en aquest tema dirigit a municipis
en matèria de l’IAE.
[HAB] Fomentar l’aplicació de distintius mediambientals per a
edificis d’habitatge nous com ara el Perfil de Qualitat (PdC).
[HAB] Fomentar l’aplicació de distintius mediambientals per a
edificis i locals d’oficina, com el distintiu BES Oficina resultat
del projecte internacional Climate KIC SSO - Smart and
sustainable Offices.
[HAB] Fomentar la rehabilitació edificatòria efectiva en matèria
energètica per mitjà de l’execució de plans d’ajuda específics.
[HAB] Elaborar una plataforma en línia per a l’avaluació i
l’assessorament d’estratègies d’estalvi energètic a ciutats que
es centre inicialment en l’àmbit de l’edificació.
[HAB] Creació d’una eina en línia per a puntuar les oportunitats
de rehabilitació energètica al territori espanyol, de manera que
es visibilitzen els certificats energètics dels edificis.
[HAB] Identificació i execució d’una experimentació a gran
escala de solucions rendibles i innovadores i de mecanismes
de finançament públic i privat amb el suport dels fons estructurals
per a fomentar la inversió en eficiència energètica a habitatges
d’usuaris amb ingressos baixos o per a llars en estat de pobresa
energètica.
[TRIB] Increment del 5% al 20% en la deducció en la quota
tributària per a les inversions en l’habitatge habitual destinades
a adquirir instal·lacions que faciliten l’autoconsum energètic o
l’ocupació d’ER en l’àmbit domèstic.
Comerç i consum
El comerç implica un procés d’intercanvi que requereix que es
transporten les mercaderies des del punt en què es produeixen
fins al punt en què es consumeixen, i aquest procés,
necessàriament porta associat un augment de la utilització dels
sistemes de transport, per tant, de les emissions de GEH.
Les compres i hàbits de consum dels ciutadans tenen una
contribució al calfament global i és necessari fomentar l’adequació
de les pautes de consum a la utilització racional dels recursos.
Els consumidors valoren cada vegada més la diferenciació i
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comercialització de serveis i productes considerats com a “verds”.
Des de la Generalitat s’aposta pel suport al comerç de proximitat.
Dels més de 65.000 punts de vendes que hi ha a la Comunitat
Valenciana, el 88,3% és comerç de proximitat, el qual assegura
el proveïment a tota la població evitant desplaçaments per a
accedir als formats comercials periurbans. A més, mitjançant el
Pla d’actuació comercial a entorns rurals (PACER), es garanteix
al consumidor l’accés a un proveïment de qualitat
independentment de la grandària de la població i es potencia el
manteniment d’activitat comercial als municipis xicotets, apostant,
entre altres coses, per les inversions per a la creació d’espais
multifuncionals en què es puga desenvolupar l’activitat comercial
en condicions higienicoanitàries perfectes.
En l’actualitat, d’acord amb l’article 31.1 de la Llei 3/2011, de
23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat
Valenciana, està en procés d’elaboració el Pla d’acció territorial
sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana, (PATSECOVA50),
que defineix els criteris, les directrius i les orientacions territorials
perquè l’ordenació comercial es desenvolupe de manera
coherent amb la planificació territorial, i n’assegura la coherència
amb els objectius de qualitat de vida i desenvolupament
sostenible establits en la legislació valenciana d’ordenació del
territori i protecció del paisatge, i la seua contribució eficaç a
aquests.
Dins dels objectius del pla mencionat hi ha, entre altres, la
potenciació de la diversitat comercial, el servei i la proximitat del

comerç als consumidors, estimular el consum responsable i
reduir la petjada mediambiental del comerç.
Una altra opció que es planteja el PATSECOVA, és l’elaboració
d’un pla de mobilitat segura i sostenible per al comerç, que té
entre altres objectius, la millora de l’eficiència energètica,
especialment en els grans equipaments, i la disminució de la
generació de residus, a més de l’increment del tractament
d’aquests en el sector del comerç.
Així mateix, la Generalitat participa en el projecte “Green
Commerce”. Aquest projecte té com a objectius implicar el
xicotet comerç en la lluita contra el canvi climàtic, promoure la
responsabilitat mediambiental en el sector comercial, i reduir el
consum energètic i la producció de residus mitjançant tècniques
senzilles.
A més, es pretén també estimular la innovació en temes
mediambientals en el comerç per mitjà de la difusió de casos
d’èxit, i sensibilitzar els consumidors sobre el desenvolupament
d’hàbits de compra respectuosos amb el medi ambient.
A grans trets, s’estima que el sector comercial pot ser el
responsable d’una xifra que oscil·la entre el 2% i el 3,5% de les
emissions del diòxid de carboni europees51.
Els principals àmbits en què es concentren els problemes
mediambientals del xicotet comerç, i per tant, en què incideix
el projecte “Green Commerce” són els que s'inclouen a continuació.
Per tot això, es fixen les mesures següents per a aquest sector
i les actuacions vinculades corresponents.
Mesura 27.
Implicar el xicotet comerç en la lluita contra el canvi
climàtic.
Actuacions vinculades:
[COM] Implantació del programa “Green Commerce”.
[COM] Difusió del concepte “comerç de proximitat”.
Mesura 28.
Promoure el consum de productes de proximitat i
d’agricultura ecològica.

Productes d'agricultura ecològica a la venda
en mercats de la Comunitat Valenciana.
50 Pla

Actuacions vinculades:
[AE] Creació d’una xarxa d’ecomercats, de productes ecològics,

d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana.
aportades pel projecte “Green Commerce” i basades en publicacions d’Eurostat.

51 Dades
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per a potenciar el canal curt i de proximitat, i la producció
ecològica i les bones pràctiques al camp i en la transformació
d’aliments.
[AE] Campanyes de promoció dels productes ecològics en
general, i en particular en l’entorn educatiu.
[SALUT] Regular normativament (plecs dels concursos públics)
les característiques dels serveis de restauració col·lectiva
pública (centres educatius, sanitaris, serveis socials) de manera
que s’incloguen clàusules específiques que garantisquen en
una proporció mínima la compra de fruites, verdures i hortalisses
fresques, aliments de proximitat i de producció ecològica.
[SALUT] Regular normativament els continguts de les màquines
expenedores d’aliments i begudes als centres educatius,
sanitaris i de serveis socials per a promoure-hi la inclusió
d’aliments de proximitat (com ara fruita fresca o plats a base

Energia

de vegetals frescos).
[SALUT] Promoure en els establiments de restauració de
titularitat pública i privada l’oferta d’aliments de proximitat i de
productes ecològics.
[SALUT] Desenvolupament i implementació d’un pla d’acció
per a promoure l’alimentació saludable i sostenible i l’activitat
física a la Comunitat Valenciana, en el qual es contemplaran
accions que promoguen el consum d’aliments de proximitat i
de producció ecològica.
Turisme
La Comunitat Valenciana és una de les comunitats autònomes
en què el turisme té un impacte més gran sobre l’economia. El
2015 el pes del valor afegit generat per les activitats turístiques
a la Comunitat va implicar el 13,2% del total del PIB turístic

Millores en il·luminació, acondicionament tèrmic i refrigeració.

Reciclatge
de residus

Entre un 10 % i un 15 % dels residus locals provenen del sector comercial, amb la problemàtica
afegida del volum tan gran que ocupen.

Bosses
de plàstic
i empaquetat

Els plàstics d'un sol ús que s'utilitzen en embalatges, bosses de plàstic i botelles representen
quasi un 40 % del consum europeu.

Aigua

Determinats subsectors i tipologies comercials són grans consumidors d'aigua. Es poden
aplicar mesures d'estalvi.

Ecoetiquetat
i consum
responasable

L'ecoetiquetat informa i estimula els consumidors a triar productes i serveis amb menys
repercusiones sobre el medi ambient.

Transport

Distribució i subministrament. Un establiment xicotet efectua de mitjana, diàriament,
d'aproximadament deu activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.

Equipament
comercial

Es pretén estimular l'ús d'equipament més eficient en el sector comercial, certificat
energèticament, i demostrar els beneficis ecològics i energètics que implica la implantació
d'aquests sistemes.

Principals àmbits en els que incideix el projecte Green Commerce
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Turisme

espanyol; de fet, la capacitat de dinamització econòmica de les
activitats turístiques a la Comunitat es manifesta amb una
intensitat especial en el mercat de treball, en què el turisme va
generar el 14,4% del total de l’ocupació de la Comunitat
el 201552.
Per al turisme, el canvi climàtic és un fenomen que ja està
afectant el sector en diversos entorns i destinacions. En aquest
sentit, cal destacar la relació bidireccional entre el turisme i el
canvi climàtic, ja que el turisme contribueix també a aquest
últim.
El principal punt en relació amb el canvi climàtic és el de les
emissions de gasos hivernacle que generen el consum per part
dels viatgers de serveis de transport (aeri, terrestre i marítim) i
el consum d’energia dels establiments turístics (aire condicionat,
calefacció, il·luminació…).
El turisme és una activitat transversal a molts sectors, amb una
quota estimada del 5% del total de les emissions mundials. Es
preveu que aquestes estimacions s’incrementen un 2,5% fins
al 2035, motivades per una mobilitat més alta del turista que
només serà compensada parcialment per millores en l’eficiència
energètica del transport i de l’allotjament53.
L’any 2017 va ser declarat per les Nacions Unides com a
Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament. L’Assemblea General de les Nacions
Unides va convidar l’Organització Mundial del Turisme (OMT)

“a facilitar l’organització i l’observança de l’Any Internacional,
en col·laboració amb els governs, les organitzacions
competents del sistema de les Nacions Unides, les
organitzacions internacionals i regionals i altres parts
interessades” i va destacar el paper del turisme en el canvi
climàtic, i també en altres àmbits. La Generalitat, mitjançant
l’Agència Valenciana de Turisme, va contribuir i va participar
en la programació d’actes organitzats amb el propòsit de
destacar el paper tan important que fa el turisme per al
desenvolupament sostenible, tant en l’àmbit local com en el
regional, el nacional i el mundial.
Com s’ha comentat en l’apartat d’impactes a la Comunitat
Valenciana, en l’actualitat, el sector ja està experimentant efectes
indirectes que amenacen amb canvis en les pautes de la demanda
turística.
Per tot el que s’ha exposat, es fa necessària una estratègia
global, intersectorial i en què participen els agents d’àmbit
regional que desenvolupe programes d’adaptació i mitigació a
mitjà i llarg termini en el marc de l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic i energia, i sobre la base d’això, s’han establit les mesures
per a aquest sector:
Mesura 29.
Fomentar la sostenibilitat ambiental com a eix de les
estratègies turístiques.
Actuacions vinculades:

Casetes canviadores en platges de la Comunitat Valenciana.
52 EXCELTUR

(2015) Impactur 2015: Impactur 2015. Estudi de l'impacte econòmic del turisme sobre l'economia i l'ocupació de la Comunitat Valenciana. Madrid: Exceltur
i Agència Valenciana del Turisme.
53 UNWTO; UNEP i WMO (2008). Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges. Madrid: UNWTO
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Entitats locals

Igualment es col·labora amb les diputacions provincials i les
administracions locals per a coordinar l’establiment de programes
que promoguen l’eficiència i l’estalvi energètics, les energies
renovables, i el vehicle elèctric i l’autoconsum, establint un servei
d’assessorament en aquesta matèria adreçat a municipis.

Pacte dels alcaldes.

[TUR] Inclusió del concepte de sostenibilitat ambiental com
un dels eixos a l’entorn dels quals s’articula la política turística
autonòmica a mitjà i llarg termini en els seus tres instruments
bàsics:
Llei de turisme, l’oci i l’hospitalitat.
Llibre blanc de turisme de la Comunitat Valenciana.
Elaboració del codi ètic del turisme a la Comunitat Valenciana.
[TUR] Impuls al turisme sostenible des de la Comissió
Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana i
la Mesa Tècnica d’Impuls al Turisme Responsable i Sostenible.
[TUR] Fomentar l’obtenció de certificats de gestió ambiental
basats en models internacionals com la norma ISO 14001,
reglaments i decisions europees, com ara l’EMAS i l’Ecolabel,
per mitjà del Programa Qualitur.
Mesura 30.
Establiment d’incentius amb la finalitat d’impulsar el
turisme sostenible i promoure la reducció de les emissions
de CO2 en el sector.
Actuacions vinculades:
[TUR] Convocatòria anual d’ajudes per a la inversió en turisme
sostenible. Aquestes ajudes tenen com a beneficiàries les
empreses privades del sector turístic i les entitats locals.
Mesura 31.
Inversió i manteniment d’infraestructures i equipaments
sostenibles.
Actuacions vinculades:
[TUR] Fomentar la recollida selectiva de residus.
[TUR] Augmentar l’eficiència en la gestió de l’aigua (minimitzar
consums i pèrdues).
[TUR] Foment en la utilització d’ER i enllumenat de baix consum.
Entitats locals
Des de la Generalitat Valenciana s’aposta pel suport a les entitats
locals per a promoure mesures d’actuació davant del canvi climàtic.
54 Valor
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A la Comunitat Valenciana, són 35254 els municipis subscrits al
Pacte de les alcaldies. Aquests municipis assumeixen el
compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar
fonts d’energia renovables als seus territoris. Des de la Generalitat
es va a establir una línia de subvenció per a donar suport a les
entitats locals en l’aplicació del Pacte de les alcaldies.
A més del Pacte de les alcaldies, també es duen a terme tasques
importants de coordinació amb les administracions locals, com
per exemple en el control de vectors de malaltia, en el compliment
dels objectius en matèria de residus de competència municipal
o en l’impuls de l’elaboració de plans davant del risc
d’inundacions, entre altres.
En qualsevol cas, cal destacar la importància d’efectuar accions
en l’àmbit regional i local amb la finalitat d’avançar-se als riscos
climàtics al territori i entendre’ls millor per tal que es puguen
prendre les decisions més oportunes possibles.
Mesura 32.
Col·laboració amb les entitats locals.
Actuacions vinculades:
[CCQA] Suport a les entitats locals per a promoure mesures
de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
[CCQA] Establiment d’una línia de subvenció per a fomentar
el compliment dels compromisos adquirits en el Pacte de les
alcaldies.
[SR EMER] Impuls en l’elaboració, per part dels ajuntaments,
dels plans davant del risc d’inundacions als municipis amb
risc més elevat col·laborant i assessorant tècnicament aquestes
administracions locals.
[RES] Impulsar la col·laboració público-privada dels agents
econòmics amb la Generalitat i amb les entitats locals.
[P INC] Incentivar els ajuntaments per a la redacció de nous
plans locals de prevenció d’incendis forestals o per a la revisió
dels ja aprovats.
[TUR] Convocatòria anual d’ajudes per a la inversió en turisme
sostenible. Aquestes ajudes tenen com a beneficiàries les
empreses privades del sector turístic i les entitats locals.

actualitzat en data de 26 de juny de 2018. <www.pactodelosalcaldes.eu>
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Mitigació: Gasos fluorats.
Mitigació: Indústria fora del comerç de drets d’emissió de GEH.

5.1.4.4
Mitigació: Gasos fluorats.
Els gasos fluorats s’utilitzen com a refrigerants, dissolvents,
espumants o agents extintors d’incendis. Tenen un potencial de
calfament elevat i el 2017 les emissions d’aquestes substàncies
van representar un 4% de les emissions difuses de GEH55. Amb
la finalitat de controlar els efectes d’aquests gasos sobre el canvi
climàtic, la seua comercialització i ús, el febrer de 2017 s’aprova
el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la
comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats
en aquests, així com la certificació dels professionals que els
utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les
instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos
fluorats.
L’article 7 del reial decret esmentat indica que les comunitats
autònomes designaran un òrgan competent imparcial en
l’acompliment de les seues activitats per al manteniment dels
registres següents:
a) Registre de certificats expedits i suspesos.
b) Registre de centres formatius i avaluadors.
c) Registre de cessions i vendes entre distribuïdors i empreses
habilitades amb la justificació d’aquesta habilitació.
Amb les dades de les CA, el Ministeri per a la Transició Ecològica,
constituirà un registre unificat.
En el marc de la normativa esmentada, el Ministeri per a la
Transició Ecològica, haurà de constituir un registre unificat amb
la informació continguda en els registres mantinguts per les
Comunitats Autònomes. En aquest registre constarà la informació
sobre els certificats expedits i suspesos, els centres formatius
i avaluadors, i sobre les cessions i vendes entre distribuïdors i
empreses habilitades amb la justificació d’aquesta habilitació.
A més, d’acord amb la normativa existent, les instal·lacions
frigorífiques estan obligades a disposar de sistemes de detecció
de fugues i d’un programa de revisió dels equips.
En l’àmbit de les emissions a l’atmosfera d’instal·lacions industrials
que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats, la Llei
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera, estableix la possibilitat d’establir valors límits d’emissió
i aplicar a les instal·lacions les mesures necessàries per a evitar
o reduir la contaminació atmosfèrica en les autoritzacions a les
quals estan sotmeses aquestes activitats, que alhora controla la
gestió de residus d’aquests gasos i dels equips que els contenen.
55 Font

Mesura 33.
Establir un programa de control de gasos fluorats conjunt
i coordinat entre els departaments amb competències en
qualitat ambiental, indústria, comerç i transport.
Actuacions vinculades:
[IND] Comprovació del compliment de les obligacions en matèria
de gasos fluorats en les instal·lacions.
[CCQA] Coordinació entre els departaments que atorguen les
autoritzacions de gestor de residus i les autoritzacions
administratives d’emissions a l’atmosfera.
[CCQA] Control del compliment de les obligacions derivades
de la compravenda d’equips que continguen gasos fluorats.

5.1.4.5
Mitigació: Indústria fora del comerç de drets
d’emissió de GEH.
A la Comunitat Valenciana, les instal·lacions industrials incloses
en el règim de comerç de drets d’emissió de GEH han comportat
el 2017 unes emissions d’aproximadament 9 milions de tones
de CO2-eq. Per a la resta d’instal·lacions, que impliquen un 8%
del total d’emissions difuses el 2016, és necessària la
implementació de mesures i actuacions que ajuden a limitar les
emissions de GEH en les indústries esmentades. S’inclou la
mesura i les actuacions següents que van en la línia mencionada.
Mesura 34.
Fomentar la reducció de les emissions de GEH i la millora
de la competitivitat del teixit empresarial i econòmic
valencià mitjançant la millora de l’eficiència energètica.
Actuacions vinculades:
[QACC] Deducció fiscal per inversions efectuades amb
anterioritat al 31/12/2014 (amb un màxim de 15 anys) en
elements patrimonials de l’immobilitzat material, que tinguen
per objecte reduir l’emissió de GEH sempre que es duguen a
terme per a millorar les exigències que s’estableixen en la
normativa corresponent (i no es tracte d’instal·lacions sotmeses
al règim de comerç de drets d’emissió).
[AAE] Estudi i valoració dels projectes des del punt de vista
del canvi climàtic, especialment en les activitats industrials i/o
mineres que puguen generar gasos amb potencial alt de
calfament.
[AAE] Desenvolupament de protocols d’avaluació d’impacte
ambiental.

OECC: Emisiones de gases de efecto invernadero en España - sectores difusos. Any 2015, publicació juliol 2017.
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[CCQA] Introduir en les autoritzacions ambientals integrades
l’obligació d’incloure les dades de consum energètic i iniciar
actuacions per a minimitzar-lo.
[ENERGIA] Foment de les inversions en eficiència energètica
en equips i processos i diversificació energètica en el sector
industrial.
[ENERGIA] Millora de la cultura energètica mitjançant la
implantació de sistemes de gestió energètica (SGE) i auditories
energètiques.
[IVF] Posada en funcionament i manteniment d’una línia de
finançament: Línia IVF Eficiència Energètica.
Mesura 35.
Impuls de la cogeneració d'alta eficiència.
Actuacions vinculades:
[ENERGIA] Foment de l’autoconsum basat en plantes de
cogeneració.
[ENERGIA] Modernització de les plantes de cogeneració
existents.

5.1.4.6
Mitigació: Residus.
Les activitats de tractament i eliminació de residus (compostatge,
biometanització, incineració i depòsit a abocador), així com el
tractament d’aigües residuals, constitueixen el sector de gestió
de residus des de la perspectiva de la mitigació de GEH. Aquest
sector ha implicat el 2017 unes emissions de GEH que impliquen
el 6%56 del total de les emissions dels sectors difusos.

A la fi de 2015 es va aprovar el Pla estatal marc de gestió de
residus (PEMAR) 2016-2022. Aquest pla és l’instrument per a
orientar la política de residus a Espanya en els pròxims anys que
impulse les mesures necessàries per a millorar i promoure les
actuacions que proporcionen un resultat ambiental millor i que
asseguren que Espanya compleix amb els objectius legals.
Aquest nou pla conté els objectius mínims que cal complir en
prevenció, en preparació per a reutilització, en reciclatge, en
valorització i en eliminació.
Aquest pla indica que per a garantir el compliment dels objectius
nacionals, les comunitats autònomes hauran de complir com a
mínim aquests objectius amb els residus que es generen al seu
territori, llevat que la normativa sectorial establisca criteris
específics de compliment. I quan els objectius afecten residus
de competència municipal, les entitats locals posaran tots els
mitjans al seu abast per al compliment d’aquests objectius. En
tot cas, les comunitats autònomes, en els seus plans autonòmics
de gestió de residus podran establir la contribució de les entitats
locals, de manera independent o associada, al compliment dels
objectius que es poden aplicar als residus de competència
municipal.
La determinació d’aquest objectius serà coherent amb l’estratègia
de reducció de GEH i els compromisos internacionals assumits
en matèria de canvi climàtic avançant cap a una economia
circular, en què es reincorporen al procés productiu una vegada
darrere d’una altra els materials que contenen els residus per tal
de produir nous productes o matèries primeres.
L’avanç cap a l’economia circular es reflecteix en el PEMAR

Abocador La Murada - Alacant (abans i després de les actuacions de segellament i restauració).

56 Font
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mitjançant l’aplicació, en tots els fluxos de residus inclosos, del
principi de jerarquia establit en la normativa comunitària.

Prevenció

Preparació per a la reutilització

Reciclatge

Altres fiormes de valorització, inclosa la valorització energètica

Eliminació

La preparació per a la reutilització i el reciclatge impliquen una
reducció molt significativa de les emissions de CO2 que estan
associades a la utilització de matèries primeres. Entre els beneficis
que s’esperen obtindre si es reciclen els materials reciclables
que actualment van a abocadors, la Comissió Europea considera
que s’aconseguiria entre el 19-31% de l’objectiu de reducció
d’emissions de GEH de la UE. Així mateix, l’ús de compost en
el sòl contribueix a la creació d’embornals addicionals de carboni
a aquests sòls, i per això, a la protecció del clima.
La Comunitat Valenciana disposa des de 1997 d’un pla integral
de residus (PIR97), que es va actualitzar mitjançant l’aprovació
del Pla integral de residus de la comunitat valenciana (PIRCV)
pel Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell. Aquesta
actualització sorgeix de la necessitat d’evitar que les polítiques
territorials en matèria de residus es queden obsoletes, i consolida
així el camí iniciat l’any 1997. El Pla integral de residus de la
Comunitat Valenciana (PIRCV), tenint en compte els principis i
els pilars estratègics que donen forma al PIR97, redefineix els
objectius i accions que s’han considerat necessaris per tal
d’adaptar-los a una situació en evolució contínua, de manera
que constitueix l’estratègia que s’ha de seguir en matèria de
residus a la Comunitat Valenciana. En l’actualitat aquest pla
s’està revisant amb la finalitat d’adequar-lo als nous objectius
de les diverses directives europees.

Mesura 36.
Fomentar de manera prioritària la reducció de la taxa de
generació de residus municipals (residus domèstics i
residus assimilables procedents dels comerços, indústries
i institucions).
Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

Actuacions vinculades:
[RES] Fomentar el compostatge domèstic i comunitari com a
mesura de prevenció en la generació de residus, addicional i
complementària als sistemes de gestió de la fracció orgànica
actuals, tant en l’àmbit rural, com en el semiurbà i l’urbà.
[RES] Foment de l’ús d’envasos reutilitzables i/o compostables
en grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana.
[RES] Promoure sistemes de prevenció en la generació de
residus i contra el desaprofitament alimentari.
[RES] Impulsar, a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana,
la millora del sistema de gestió actual d’envasos lleugers, així
com la implantació de nous sistemes addicionals i
complementaris amb l’objectiu de millorar els percentatges de
recollida separada d’envasos en origen, per a aconseguir els
objectius del Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR)
2016-2020.
[RES] Impulsar en l’àmbit municipal, estratègies de residu zero,
de manera compatible amb la gestió dels consorcis de residus
de la Comunitat Valenciana.
[RES] [TRIB] Fomentar i impulsar les actuacions de minimització
en la generació de residus i el depòsit a abocador mitjançant
bonificacions fiscals, així com altres tipologies de polítiques
fiscals relacionades amb la minimització dels residus i la millora
de la gestió d’aquests.
[RES] Fomentar i impulsar mesures d’ecodisseny en la fabricació
de materials, més enllà de reduir-ne el pes per unitat de volum.
[RES] Crear un observatori d’anàlisi continu dels rebutjos a
abocador, amb l’objectiu de visualitzar davant de la societat
els elements que en cada cas continuen sent motiu de rebuig,
i avançant-se d’aquesta manera en el redisseny, ecodisseny
i altres tècniques de reducció de rebuig a un abocador que
cal implantar.
Mesura 37.
Optimitzar la segregació en origen i la recollida selectiva
de residus domèstics vigent, i implantar la recollida
selectiva de matèria orgànica, incloent-hi la fracció de
residus verds.
Actuacions vinculades:
[RES] Augmentar la ràtio de recollida selectiva de residus
domèstics per a afavorir la reutilització, el reciclatge i la
valorització d’aquests residus. Implantació de la recollida
selectiva de matèria orgànica. Implantació d’una xarxa global
d’ecoparcs a tota la Comunitat Valenciana. Millora de
la recollida selectiva en origen d’envasos, vidre i cartó.
[RES] Promoure l’establiment de xarxes i centres de preparació
per a la reutilització dins de l’economia social.
[RES] Estudiar i analitzar l’impacte d’una aplicació progressiva
de fiscalitat positiva per a la prevenció, la reutilització i el
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reciclatge, i de negativa per a l’eliminació i per a la incineració
sense recuperació de matèria ni d’energia. Avançar en la
implantació d’aquesta.
Mesura 38.
Incrementar la recuperació i posterior aprofitament de les
matèries que contenen els residus domèstics barrejats
augmentant la taxa de recuperació material de les plantes
de tractament de residus barrejats i les plantes de
classificació de residus d’envasos.
Actuacions vinculades:
[RES] Fomentar l’eficàcia i l’eficiència de les plantes de
tractament de residus domèstics i les plantes de classificació
d’envasos, mitjançant la implantació de noves tecnologies i la
modernització dels processos de recuperació.
[RES] Afavorir la gestió correcta dels biorresidus i de la fracció
orgànica dels residus barrejats per a evitar l’entrada de matèria
orgànica a abocadors.
[RES] Impulsar mesures noves d’ecodisseny i de gestió que
impedisquen que s’introduïsquen envasos en el mercat sense
capacitat de ser reciclats en l’àmbit de la UE.
[RES] Promoure l’ús de bosses compostables i incrementarne l’ús, com a política de minimització del paper de plàstic no
compostable a fi de reduir la venda de bosses no compostables
d’un sol ús, almenys per a la fracció orgànica selectiva.
[RES] Promoure acords voluntaris amb sectors econòmics i
empresarials, per a incrementar les taxes de recollida selectiva
en origen de les fraccions actualment segregades i d’altres
que s’han de segregar, de manera que s’impulse la col·laboració
público-privada dels agents econòmics amb la Generalitat i
amb les entitats locals.
[RES] Lluita contra el frau econòmic en els sistemes col·lectius
de responsabilitat ampliada del productor, tant en la producció
interna de la Comunitat Valenciana com en la importació de
mercaderies de fora de la UE (col·laboració amb Govern
d’Espanya). Establiment de l’obligació de pagament de punt
verd a mercaderies importades, prèviament a l’entrada
d’aquestes per la Comunitat Valenciana.
[RES] Estudiar i analitzar l’aplicació de la responsabilitat estesa
del productor a altres residus urbans.
Mesura 39.
Foment de l'ús, en el sector agrari, de residus orgànics
generats en activitats externes al sector agropecuari
(residus sòlids urbans, fangs de depuradores, residus
d'indústries agroalimentàries, etc.), d'acord amb els
objectius de l'economia circular.
Actuacions vinculades:
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[RES] [AG] Establir programes de recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus urbans i d'indústries per al compostatge
posterior, tant de forma directa com agrocompostatge o
mitjançant plantes externes als productors.
[RES] [AG] Fomentar el compostatge dels residus orgànics
seleccionats en condicions que donen lloc a productes de la
màxima qualitat agronòmica, juntament amb les restes de
poda procedents de jardins públics i privats.
Mesura 40.
Fomentar les actuacions per a evitar l’emissió a l’atmosfera
de biogàs generat a abocadors i encaminades a
l’aprofitament energètic d’aquest.
Actuacions vinculades:
[RES] Promoure iniciatives de clausura, segellat i restauració
de depòsits incontrolats de residus.
[RES] [ENERGIA] Donar suport l’aprofitament del biogàs captat
a abocadors, en oposició a la incineració en torxa, sempre
que siga tècnicament i econòmicament viable.
[RES] Donar suport a la realització d’estudis per a la recuperació
i l’aprofitament de biogàs a abocadors.
[RES] [ENERGIA] Fomentar la valorització energètica i mineral
dels residus no reciclables ni reutilitzables, i aprofitar el seu
potencial com a “recursos“ en instal·lacions industrials existents,
amb nous processos segurs i reconeguts que permeten la
gestió final d’aquests residus, en oposició a la deposició
d’aquests a abocador, i utilitzar per a fer-ho les millors
tecnologies disponibles que no generen impactes negatius, ni
en l’ambient ni en la societat, preferentment, mitjançant
tecnologies de valorització material i aprofitament energètic
dels recursos que contenen els residus que siguen diferents
de la incineració o de la coincineració.

5.1.5
Mitigació: Embornals.
La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic,
va adoptar el 1992 el concepte d’embornal en relació amb el
canvi climàtic. Un embornal de GEH, segons aquesta convenció,
és qualsevol procés, activitat o mecanisme que absorbeix o
elimina de l’atmosfera un d’aquests gasos o un dels seus
precursors, o bé un aerosol, i que l’emmagatzema. En l’àmbit
del Protocol de Kyoto, la definició es limita a determinades
activitats d’ús del sòl, canvi d’ús del sòl i silvicultura (creació de
nous boscos, gestió forestal i gestió de terres agrícoles, entre
altres), que es tradueixen en una captura del CO2 present en
l’atmosfera i l’emmagatzematge posterior d’aquest en forma de
matèria vegetal. Aquesta captura de CO2 contribueix a reduir la
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concentració dels GEH de l’atmosfera i, per tant, a mitigar el
canvi climàtic.
El CO2 absorbit de l’atmosfera s’emmagatzema en forma de
carboni i passa a formar part de la matèria orgànica de les
plantes. Els reservoris són magatzems de carboni, és a dir,
sistemes capaços d’acumular o alliberar carboni. Alguns exemples
d’aquests magatzems de carboni són la biomassa forestal, els
productes de la fusta o els sòls. Si la quantitat de carboni que
entra en aquests reservoris és més elevada que la que n’ix, seran
considerats embornals (captadors de CO2 de l’atmosfera).
Així mateix, els aiguamolls tenen gran potencial com a embornals
de carboni per l’elevada productivitat que presenten i la lenta
descomposició de la matèria orgànica en sòls inundats. No
obstant això, en aquests ambients inundats també es poden
produir processos anaerobis que produeixen gasos com ara el
metà. Per tant, d’aquest balanç depén si un aiguamoll actua
com a font de gasos hivernacle o com a embornal de carboni57.
Els aiguamolls costaners contribueixen a la precipitació. En el cas
de la Comunitat Valenciana, quasi el 80% de la precipitació total

sobre el litoral és aigua evaporada del mar. Durant l’estiu, les brises
entren a terra carregades de vapor d’aigua i, pel camí,
l’evapotranspiració procedent de la vegetació dels aiguamolls actua
com a mecanisme de desencadenament de les tempestes d’estiu,
que poden comportar un 15% de la precipitació total anual58.
Dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (CMNUCC), es promou la gestió sostenible dels
embornals i dels dipòsits de GEH, incloent-hi la biomassa, els
boscos i els oceans, així com altres ecosistemes terrestres,
costaners i marins.
En aquest sector també és important tindre en compte els
incendis forestals, ja que a més de tindre una incidència negativa
indirecta en el canvi climàtic en afavorir la degradació dels
sistemes forestals i augmentar el risc de desertificació, també
emeten una quantitat important de GEH.
Les mesures que s’inclouen a continuació van encaminades a
promoure una gestió forestal orientada a reduir la vulnerabilitat
del sistema forestal, optimitzant la seua capacitat d’actuar com
a embornal i com a font d’ER. A més, aquestes mesures van

Incendi a Villamarxant (paratge La Pea) 2006
57 Camacho,

A.; A. Picazo; C. Rochera; A. C. Santamans; D. Morant; J. Miralles-Lorenzo i A. Castillo-Escrivà. (2017). “Methane emissions in Spanish saline lakes: current
rates, temperature and salinity responses, and evolution under different climate change scenarios”. Water, 9: art. 659. DOI:10.3390/w9090659.
58 Millán Millán (en premsa 2009). “La urbanització del litoral modifica el règim de pluges”. Adolf Beltrán en el Diari El País, 2009.

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

074

Mitigació: Embornals

dirigides a la reducció dels incendis forestals, així com a la
conservació de la biodiversitat i a un augment de la resistència
i la resiliència als impactes del canvi climàtic, tant de les masses
forestals com de les zones humides.
Mesura 41.
Avaluar la capacitat d’absorció de carboni per les
formacions vegetals elaborant inventaris periòdics de les
capacitats de captació de CO2 per masses forestals, ús
de la terra.
Actuacions vinculades:
[MN] Estimació de la capacitat d'absorció de CO2 per les
masses forestals59.
Mesura 42.
Increment i potenciació dels plans de repoblament de
terres agrícoles abandonades o degradades, de
reforestació de terres marginals i de recuperació de terres
danyades per incendis forestals.
Actuacions vinculades:
[MN] Fomentar les plantacions forestals temporals sobre terrenys
agrícoles.
[P INC] Redacció consensuada de plans de restauració
postincendi després de sinistres de més de 500 ha mitjançant
les meses de concertació postincendi.
[P INC i MN] Prioritzar actuacions de millora de boscos en
regenerats d’incendi.
[P INC] Impulsar projectes d’absorció de CO2 i de compensació
d’emissions de GEH a zones forestals incendiades per al
restabliment de la massa forestal mitjançant sembra, afavoriment
de fonts de llavors naturals o plantació.
Mesura 43.
Incorporar en els criteris de disseny de les diverses
actuacions sobre el territori la vegetació existent o la
compensació d’aquesta.
Actuacions vinculades:
[OTP] Integrar la vegetació i l’arbratge preexistent en qualsevol
actuació amb incidència al territori, i en cas de desaparició,
perquè és possible d’acord amb la seua regulació sectorial,
establir les mesures compensatòries que permeten conservar
la textura i la quantitat de massa forestal i el paisatge tradicional
de la flora i la coberta vegetal.
Mesura 44.
Augmentar la quantitat dels embornals de carboni,
planificant i desenvolupant actuacions de restauració
59 Les
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hidrologicoforestal.
Actuacions vinculades:
[MN] Projectes de repoblació forestal, restauració de riberes i
obres de correcció de llits i vessants.
Mesura 45.
Maximitzar el potencial dels aiguamolls com a embornals
de carboni i generadors de precipitació.
Actuacions vinculades:
[MN] Manteniment o augment de la superfície ocupada per
zones humides catalogades.
[MN] Evitar la fragmentació d’aiguamolls, mesures de
connectivitat hidràulica.
[MN] Manteniment de les zones humides en les condicions
d’inundació adequades.
[MN] Avaluació de les circumstàncies adequades (nivell d’aigua,
temps d’inundació, vegetació, etc.) perquè els aiguamolls de
la Comunitat Valenciana maximitzen el seu potencial com a
embornals de carboni.
[MN] Millora de la qualitat de l’aigua, fer el seguiment i el control
de l’eutrofització als aiguamolls.
[MN] Seguiment d’anòxies als marjals temporals.
Mesura 46.
Establiment d’accions preventives, de lluita, de seguiment
i de mitigació dels efectes dels incendis forestals.
Actuacions vinculades dirigides a evitar l’inici dels incendis:
[P INC] Desenvolupament de plans en matèria de prevenció
d’incendis forestals.
[P INC] Elaboració del mapa de combustibles del territori
forestal.
[P INC] Regulació de normativa en matèria de prevenció
d’incendis forestals (regulació de cremades agrícoles, regular
l’ús del foc en activitats festivorecreatives, establir normativa
per a la redacció de plans de prevenció d’incendis forestals,
etc.)
[P INC] Actualitzar l’operativa anual del Pla de vigilància
preventiva per a millorar la coordinació entre mitjans, de manera
que permeta assegurar una resposta ràpida.
[P INC] Reforçar el voluntariat de vigilància d’incendis i potenciar
el que es presta mitjançant el servei del Pla de vigilància
preventiva.
[P INC] [MN] Fomentar la custòdia del territori per a implicar
propietaris i usuaris del territori forestal en la conservació i
millora dels serveis ambientals subministrats per aquest
mitjançant la gestió forestal sostenible.

dades s'obtenen a partir de l'Inventari Forestal Nacional i el mapa forestal espanyol actualitzat cada 15 anys amb el PATFOR.
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[P INC] Adoptar, en l’àmbit dels parcs naturals de caràcter
forestal, programes de trituració de restes de podes coordinats
per la direcció del parc i debatuts en les juntes rectores, i
creació, en el seu si, d’un grup de treball específic sobre
prevenció d’incendis forestals.
[P INC] Estudiar la socioeconomia del foc per al
desenvolupament de models de governança i integració público
privada en la prevenció d’incendis.
[P INC] Impulsar plantacions tofoneres com a part integrada
de la silvicultura preventiva contra els incendis forestals.
Actuacions vinculades dirigides a evitar la propagació del foc:
[P INC] Infraestructures de prevenció d’incendis forestals:
millora o manteniment de la xarxa viària, xarxa de punts d’aigua,
àrees tallafocs i tractaments silvícoles (areals o lineals) orientats
a disminuir els incendis forestals.
[P INC] [MN] [AG] Impulsar, en el marc del PDR, l’ordenació
d’activitats agrícoles i ramaderes que actuen funcionalment
com a discontinuïtats de prevenció.
[P INC] [AG] Potenciar en el marc del Pla valencià de producció
ecològica (PVPE) mesures per a facilitar les conversions a
l’agricultura ecològica a zones vulnerables i paratges naturals,
zones LIC o zones d’interés o de risc ambiental (àrees
estratègiques per a la prevenció d’incendis).
Actuacions dirigides al combat i minimització dels efectes
col·laterals dels incendis:
[P INC] Establir estratègies de prevenció i extinció d’incendis
mitjançant l’ús d’eines de modelització del comportament del

foc, que permeten prioritzar àrees tallafocs i modificar la presa
decisions en l’extinció.
[P INC] [MN] Establiment de protocols d’avaluació dels efectes
dels incendis i recomanacions per a la restauració (incorporant
criteris de prevenció) i l’extracció de fusta cremada.
Mesura 47.
Incrementar la capacitat de fixació de CO2 dels ecosistemes
forestals, mitjançant el foment d’instruments de planificació
forestal.
Actuacions vinculades:
[MN] Foment de la redacció i del seguiment dels instruments
tècnics de gestió forestal (projectes d’ordenació de muntanyes,
plans tècnics de gestió forestal i plans tècnics de gestió forestal
simplificats).

5.1.6
Mitigació: Salut.
Des de l’àmbit de la salut pública, es desenvolupen programes
de promoció de la salut que tenen un efecte indirecte en la
mitigació del canvi climàtic. La promoció d’hàbits saludables,
com ara el foment de la mobilitat activa (caminar, bicicleta…),
té un impacte sobre la reducció de l’ús dels vehicles contaminants
i, sobre aquesta base, s’ha inclòs una actuació en l’apartat de
mobilitat. El foment de dietes saludables i equilibrades,
relacionades amb un consum més elevat de vegetals, fruites i
llegums, en detriment d’un consum excessiu de carns, contribueix
a limitar emissions de GEH. També el foment del consum
d’aliments frescos de proximitat redueix la contaminació vinculada
al transport. Per mitjà de diversos mecanismes, aquestes pautes
de consum actuen contra factors vinculats al canvi climàtic en
la producció i distribució d’aliments.
Per això s’estableixen les mesures següents en l’àmbit de la
salut, enfocades a la mitigació de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle.
Mesura 48.
Promoure en la població general el seguiment de dietes
equilibrades, sostenibles i saludables.
Actuacions vinculades:
[SALUT] [MOB] Desenvolupament i implementació del Pla
d’acció per a promoure l’alimentació saludable i sostenible i
l’activitat física a la Comunitat Valenciana (promoció de dietes

Dieta mediterrània
(Guia pràctica d'higiene i seguretat alimentària per al consumidor – GVA).
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saludables, incloent-hi la dieta mediterrània, el consum
d’aliments frescos i de proximitat).
Mesura 49.
Promoure, per mitjà dels programes per a la promoció de
la salut als centres de treball, accions mitigadores davant
del canvi climàtic.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Incloure en els programes voluntaris de promoció de
la salut a centres de treball, com ara el programa d’empreses
generadores de salut, accions mitigadores davant del canvi
climàtic vinculades als comportaments dels treballadors que
incloguen actuacions destinades a facilitar el transport actiu
en els desplaçaments vinculats amb el treball (caminar, bicicleta).
Mesura 50.
Promoure als municipis la potenciació i la cura dels entorns
verds urbans i periurbans com a espais generadors de
salut.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Creació de XarxaSalut, una xarxa de municipis per la
salut de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la qual es
promouran i es compartiran accions vinculades amb la cura i
la promoció dels entorns verds als municipis, entre altres
accions positives per a la salut i el medi ambient.
[SALUT] Registre i difusió mitjançant l’Observatori Valencià de
Salut (http://www.sp.san.gva.es/ovs) d’accions i recursos per
a la promoció de la salut en l’àmbit local que contemplen l’ús
i la cura d’espais verds.

5.2
Mesures i actuacions d’adaptació.
L’adaptació és una estratègia necessària a totes les escales com
a complement dels esforços per a la mitigació del canvi climàtic.
Els esforços en les reduccions d’emissions de GEH, fins i tot
l’estabilització de les seues concentracions a l’atmosfera a nivells
baixos, no previndran completament el canvi climàtic ni podran
evitar del tot alguns dels seus impactes, per això cal que es
desenvolupen estratègies d’adaptació planificades per a afrontar
els riscos i aprofitar les oportunitats. És important tindre present
que l’adaptació ha de servir de complement a les mesures de
mitigació per a atenuar els efectes del canvi climàtic.
La meta principal de l’adaptació és reduir la vulnerabilitat per
mitjà de la promoció del desenvolupament sostenible. L’adaptació
al canvi climàtic no ha de considerar només com reduir la
vulnerabilitat davant dels impactes negatius, sinó també com
beneficiar-se’n dels positius.
Espanya presenta una vulnerabilitat al canvi climàtic elevada i
ha sigut un dels països europeus pioners a desenvolupar una
política d’adaptació. L’any 2006 es va aprovar el Pla nacional
d’adaptació al canvi climàtic (PNACC). Aquest pla s’executa
mitjançant programes de treball que defineixen de manera
concreta les activitats que s’han de dur a terme. Des que es va
aprovar, s’han presentat tres informes de seguiment que recullen
els avanços duts a terme des de l’aprovació d’aquest pla fins
a l’actualitat.
Un dels principals punts a l’hora de poder planificar l’adaptació
és conéixer els impactes possibles que es puguen produir. El
terme impacte, tal com el defineix l’IPCC, s’empra principalment
per a descriure els efectes sobre els sistemes naturals i els
humans d’episodis meteorològics i climàtics extrems i del canvi
climàtic. Els impactes generalment es refereixen a efectes en les
vides, els mitjans de subsistència, la salut, els ecosistemes, les
economies, les societats, les cultures, els serveis i les
infraestructures a causa de la interacció dels canvis climàtics o
de fenòmens climàtics perillosos que es produeixen en un lapse
de temps específic així com a la vulnerabilitat de les societats
o els sistemes que hi estan exposats.
Per a poder aconseguir un bon establiment de les mesures
d’adaptació és necessari avançar-se, identificar vulnerabilitats i
detectar riscos, i per a fer-ho, cal que s’amplie el nivell de
coneixements en totes les polítiques sectorials i de gestió dels
recursos naturals que siguen vulnerables al canvi climàtic, així
com que es desenvolupen eines de generació d’escenaris. El
2013, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic i la Fundació
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Biodiversitat van posar en marxa AdapteCCa, una plataforma
per a l’intercanvi d’informació sobre impactes, vulnerabilitat i
adaptació al canvi climàtic dirigida a grups d’experts, tècnics,
organitzacions, institucions i altres agents relacionats amb sectors
vulnerables al canvi climàtic. Aquesta plataforma ofereix als
experts i expertes que desenvolupen activitat en aquest camp
la possibilitat d’aportar-hi els seus treballs, els quals s’hi incorporen
segons una estructura ordenada per sectors, àmbits geogràfics,
àrees temàtiques i tipus de document, alhora que proporciona
un potent motor de cerca que permet seleccionar a l’usuari la
informació d’interés.
L’abril del 2013, la Comissió Europea aprova l’Estratègia europea
d’adaptació. Aquest document constitueix el marc europeu en
matèria d’adaptació al canvi climàtic. Aquesta estratègia consta
de tres objectius materialitzats en huit accions, les quals pretenen
promoure l’establiment d’estratègies d’adaptació als països
membres, la millora de la presa de decisions en aquesta matèria
i el foment de l’adaptació en els sectors més vulnerables.

El document de la comunicació de l’estratègia va acompanyat
d’una sèrie de documents sobre sectors o temes específics
(migració, adaptació a les costes, salut o infraestructures), així
com d’un conjunt de directrius per al desenvolupament
d’estratègies d’adaptació, la integració de l’adaptació en els
programes i inversions de la política de cohesió i la integració
de l’adaptació en els programes de desenvolupament rural.
Els principals sectors en què cal establir mesures d’adaptació
al canvi climàtic són aquells en què es poden esperar els impactes
més alts. En aquests sectors s’ha proposat l’elaboració de les
mesures d’adaptació que s’han d’aplicar a la Comunitat
Valenciana, les quals es podran anar adaptant en el cas que
calga.

Marjal dels Moros (Sagunt).
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5.2.1
Adaptació: Salut.
Com s’ha descrit en l’apartat d’impactes del canvi climàtic a la
Comunitat Valenciana, els possibles efectes poden implicar riscos
múltiples per a la salut humana, com ara l’increment de la
morbimortalitat per temperatures extremes, possibles brots de
transmissió hídrica i alimentària, nous vectors de malaltia, etc.,
i per això, cal que s’implementen mesures d’adaptació que
aconseguisquen minimitzar els riscos. És necessari destacar la
creació a escala estatal de l’Observatori de Salut i Canvi Climàtic,
com a instrument d’anàlisi, diagnòstic, avaluació i seguiment
dels efectes del canvi climàtic en la salut pública i en el Sistema
Nacional de Salut.
La pobresa energètica, l’aïllament social i el treball en condicions
no controlades en la seua repercussió sobre la salut, són factors
que determinen una vulnerabilitat més alta de determinats
col·lectius (persones amb nivell socioeconòmic baix, persones
majors, persones treballadores no regularitzades) davant de
l’impacte de les temperatures extremes, i que requereixen, per
tant, una atenció i una vigilància més elevada, i per això, és
important potenciar les intervencions preventives sobre les

poblacions més vulnerables davant dels efectes del canvi climàtic.
De la mateixa manera que ocorre en altres actuacions de salut
pública, són fonamentals les actuacions d’informació i
sensibilització de la població davant dels possibles riscos per a
la salut derivats del canvi climàtic, amb una atenció especial als
grups més vulnerables.
A Espanya, la recent expansió de l’Aedes albopictus (mosquit
tigre), present a tota la costa mediterrània, que per les seues
característiques climatològiques facilita l’assentament de plagues
noves d’altres zones geogràfiques (també Amèrica i Austràlia),
implica una amenaça per a la salut pública. L’Organització Mundial
de la Salut recomana actuacions que promoguen i executen
mesures enèrgiques de control de vectors. A la Comunitat
Valenciana, la Direcció General de Salut Pública està duent a
terme actuacions de vigilància i control del vector i de les malalties
que transmet, i desenvolupa una tasca important de coordinació
amb les administracions locals.

Aedes Albopictus - Manual de bones pràctiques front al mosquit tigre i la mosca negra per als municipis de la Comunitat Valenciana.
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A més, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural està duent a terme assajos i activitats
preparatòries dins d’un projecte pilot de lluita biològica contra
el mosquit tigre que s’està desenvolupant entre el 2017 i el 2018.
L’escassetat d’aigua és un dels possibles impactes del canvi
climàtic, que fa necessari extremar els esforços per a fomentar
un ús racional de l’aigua de consum humà i garantir-ne la qualitat
química i microbiològica per a minimitzar els riscos per a la salut
de la població.
Una altra de les conseqüències del canvi climàtic que representa
un risc per a la salut és tot el que pot afectar la seguretat
alimentària. La principal preocupació sobre els efectes del canvi
climàtic i la seguretat alimentària se centra en quatre temes:
microorganismes patògens, micotoxines, plaguicides i metalls.
Les altes temperatures són un factor de risc per a l’increment
de la càrrega microbiana i la prevalença de patògens en productes
vegetals frescs. La presència de patògens en les aigües de reg
és més alta durant els períodes de temperatures altes, la qual
cosa, sumada a la falta de qualitat d’aquestes, incrementa el
risc de contaminació de determinats vegetals amb bacteris i
virus. Alguns escenaris projecten increments de microorganismes
en vegetals entre un 10% i un 30%. El canvi climàtic pot conduir
a un increment de la incidència de gastroenteritis alimentàries.
No obstant això, actualment no és possible predir amb una
seguretat completa les toxiinfeccions alimentàries que podrien
ser causades pel canvi climàtic.
Les plagues i les malalties de les plantes es veuen afavorides
per les altes temperatures. La possible proliferació de les
plagues i una resistència més baixa dels cultius a les aquestes,
originada pel canvi climàtic, podria derivar en un increment
de l’ús de plaguicides, i conseqüentment, això comportaria
un risc més elevat de la presència d’aquests plaguicides en
els aliments. D’altra banda, les evidències demostren que la
facilitat de les floridures per a produir toxines (micotoxines)
està influenciada per factors ambientals com la temperatura,
la sequera i l’estrés de les plantes. Les micotoxines poden
afectar cereals com el blat o la dacsa, i passar, per tant, a la
cadena alimentària.
Per tot l’anterior, en l’àmbit de la salut, s’han proposat mesures
per a reduir la vulnerabilitat davant del canvi climàtic, les quals
es basen en el desenvolupament i manteniment de sistemes
d’informació sobre riscos i efectes en la salut, plans per a
l’adopció de mesures preventives i programes de promoció de
la salut i de sensibilització de les persones professionals i de la
població.
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Mesura 51.
Desenvolupament i manteniment de l’actual Sistema de
Vigilància i Informació en Seguretat Alimentària de la
Comunitat Valenciana sobre els perills químics o biològics
vinculats amb el canvi climàtic (plaguicides,
microorganismes patògens alimentaris, micotoxines,
pesticides i metalls, etc.).
Actuacions vinculades:
[SALUT] Determinar la prevalença dels perills biològics i químics
en els aliments que es produeixen i/o consumeixen a la
Comunitat Valenciana i estimar tendències temporals en aquests
a fi d’adoptar les mesures oportunes en cas que calga.
[SALUT] Desenvolupament i gestió del Sistema d’Informació
en Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana (SISA)
com a element fonamental per a la valoració de l’impacte de
perills nous o emergents en la cadena alimentària derivats del
canvi climàtic.
[SALUT] Seguiment d’impacte del canvi climàtic en la cadena
alimentària, en el si del Comité Tècnic del SISA, integrat per
representants de les conselleries amb competència en matèria
de seguretat alimentària.
Mesura 52.
Vigilància sistemàtica de l’ús de plaguicides a la Comunitat
Valenciana.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Determinar els nivells dels plaguicides utilitzats
habitualment en agricultura en els aliments, les aigües i
l’atmosfera i estimar tendències temporals en la prevalença
dels diversos plaguicides, així com l’avaluació de l’exposició
i el risc per a la població.
Mesura 53.
Avaluar l’exposició i estimar el risc de l’exposició externa
i interna a contaminants i residus de plaguicides prioritaris
i emergents, lligats amb el canvi climàtic en la població
de la Comunitat Valenciana, en diversos grups de població,
zones geogràfiques distintes i al llarg del temps.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Estimar l’exposició a contaminants i residus de
plaguicides de la població de la Comunitat Valenciana.
[SALUT] Caracteritzar el risc associat a la ingesta de cada
contaminant mitjançant la dieta.
[SALUT] Comparar les exposicions estimades amb les d’altres
zones d’Espanya i les d’altres països.
[SALUT] Establir valors de referència en la població de la
Comunitat Valenciana per als diversos biomarcadors d’exposició
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als principals contaminants alimentaris.
[SALUT] Avaluar l’evolució temporal de l’exposició mitjançant
la dieta i dels biomarcadors d’exposició.
[SALUT] Identificar i avaluar les fonts d’exposició.
[SALUT] Proporcionar recomanacions per a la reducció del risc
quan escaiga.
Mesura 54.
Desenvolupament d’altres eines d’informació sobre
l’impacte dels riscos ambientals derivats del canvi climàtic
en la salut de la població de la Comunitat Valenciana.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Avaluació de l’impacte en salut de les exposicions
ambientals per mitjà dels sistemes de vigilància epidemiològica
de la Comunitat Valenciana.
[SALUT] Desenvolupar els programes de vigilància i prevenció
dels efectes en salut derivats de les temperatures extremes.
Mesura 55.
Previndre els efectes en la salut derivats de l’extensió de
l’Aedes albopictus (mosquit tigre) i altres vectors a la
Comunitat Valenciana.
Actuacions vinculades:
[SALUT] Programa de vectors de rellevància en la salut pública
a la Comunitat Valenciana enfocat a previndre els efectes en
salut derivats de l’extensió de l’Aedes albopictus i altres vectors.
[AG] Projecte pilot de lluita contra l’Aedes albopictus a la
Comunitat Valenciana mitjançant la tècnica de l’insecte estèril.
Mesura 56.
Potenciar intervencions preventives sobre les poblacions
més vulnerables davant dels efectes del canvi climàtic en
el nostre àmbit (especialment, els vinculats a l’exposició
a temperatures extremes).
Actuacions vinculades:
[SALUT] Foment dels programes dirigits a promoure i atendre
les necessitats en salut dels col·lectius vulnerables en l’àmbit
municipal.
[SALUT] Inclusió de recomanacions i suport per a previndre
els efectes sobre la salut derivats de l’exposició a temperatures
extremes en els programes de promoció de la salut i de
facilitació de l’accés als serveis de salut dirigits a les poblacions
en situació de vulnerabilitat.
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5.2.2
Adaptació:
Àrea de la resposta a les emergències.
L’article 8 de l’Acord de París reconeix la importància d’evitar,
reduir al mínim i afrontar les pèrdues i els danys relacionats
amb els efectes adversos del canvi climàtic, inclosos els
fenòmens meteorològics extrems i els fenòmens d’evolució
lenta. Amb la finalitat de reduir el risc de pèrdues i danys, cal
actuar entre altres aspectes, sobre “els sistemes d’alerta
primerenca” i “la preparació per a situacions d’emergència”.
En aquest sentit, la coordinació és la clau per a reduir els riscos
davant dels esdeveniments climàtics extrems com ara
inundacions, inundacions marines, ones de calor i incendis
forestals; i sobre la base d’això, s’han establit la mesura i les
actuacions següents.
Mesura 57.
Reducció de riscos i prevenció d’impactes mitjançant
l’establiment d’alertes i de planificació en casos
d’emergència.
Actuacions davant de fenòmens meteorològics adversos:
[SR EMER] Manteniment del sistema de transmissió d’alertes
de fenòmens meteorològics adversos als ajuntaments i
organismes implicats mitjançant declaracions de
preemergencia.
Actuacions davant del risc d’inundacions:
[SR EMER] Manteniment, implantació i adaptació dels plans
de protecció civil existents i especialment, l’actualització
d’aquests per a tindre en compte els mapes de perillositat i
risc.
[SR EMER] Manteniment de l’operativitat del Pla especial davant
del risc d’inundacions de la Comunitat Valenciana.
[SR EMER] Actualització el 2018 del Pla especial davant del
risc d’inundacions d’acord amb l’establit pels plans de gestió
del risc d’inundació.
[SR EMER] Manteniment i millora de la Guia per a
l’elaboració de plans d’actuació municipal davant del risc
d’inundacions.
[SR EMER] Impuls en l’elaboració, per part dels ajuntaments,
dels plans davant del risc d’inundacions als municipis amb un
risc més alt, col·laborant amb aquestes administracions locals
i assessorant-les tècnicament.
[SR EMER] Elaboració dels plans d'acció locals dels municipis
de menys de 5.000 habitants i que estan situats a zones
inundables.
[SR EMER] Divulgació de la campanya de prevenció
d’inundacions a ajuntaments i organismes implicats en les
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emergències produïdes per inundacions mitjançant campanyes
de prevenció d’inundacions.
[SR EMER] Difusió de la informació sobre el risc i les mesures
d’autoprotecció en la pàgina web d’emergències de la
Comunitat Valenciana: www.112cv.com.
[OTP] Manteniment de la Guia pràctica d'aprovació del Pla
d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc
d'inundació en la Comunitat Valenciana.
Actuacions davant del risc d’inundacions marines:
[SR EMER] Identificar les zones de risc d’inundacions d’origen
marí i establir sistemes d’alerta i procediment d’intervenció en
cas d’emergència d’acord amb el que s’estableix en el Pla
especial davant del risc d’inundacions.

d’anivellament de la zona per a evitar acumulació d’aigua de
pluja, millores en la il·luminació, automatització dels grups
generadors d’electricitat.
[SR EMER] Manteniment de reunions amb els diversos
organismes implicats per a la coordinació i gestió de recursos
d’extinció d’incendis forestals amb les empreses prestatàries
del servei i amb els consorcis provincials de bombers.
[SR EMER] Col·laboració en la implantació de jornades
formatives i conferències tant en matèria de protecció civil com
en extinció d’incendis forestals.

Actuacions davant del risc d’ones de fred/calor:
[SR EMER] Transmetre alertes d’ones de fred/calor a diversos
organismes: centres d’informació i coordinació d’urgències,
consorcis de bombers i ajuntaments afectats adherits a la
Plataforma 112.
Actuacions davant del risc d’incendis forestals:
[SR EMER] Manteniment i millora d’infraestructures tant materials
com humanes en mitjans aeris i terrestres.
[SR EMER] Millores a les bases aèries: execució d’obres

Inundació al pont Canalejas. Elx (Alacant) 2009.
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Vinyes la Plana Utiel - Requena.

5.2.3
Adaptació: Agricultura, ramaderia i pesca.
Els cultius necessiten terra, aigua, llum solar i calor adequats
per a créixer. El calfament atmosfèric ha alterat aquestes
condicions i això afecta per exemple, en les temporades de
creixement i collita de molts dels productes agrícoles de consum
alimentari, a més, és previsible que aquests canvis continuen
produïnt-se. Sabem que l'augment de les temperatures
provocaran efectes negatius sobre l'agricultura de la Comunitat
Valenciana a causa de l'augment de l'estrés tèrmic, que
comportarà la disminució productiva dels nostres cultius en
necessitar recursos dels quals ja es disposa amb escassetat en
algunes zones de la nostra geografia, principalment en recursos
hídrics disponibles60. L'augment de sequeres, gelades i altres
fenòmens extrems, l'increment de l'aridesa i l'avanç de la
desertificació, requereix una correcta estratègia d'adaptació que
s'avance i minimitze els efectes sobre la productivitat agrària,
ramadera i pesquera, i per tant, econòmics i socials.
60 Sanchis-Ibor
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L'augment de les temperatures provocaran l'allargament de les
condicions que amplien els períodes vegetatius amb canvis en
els estats fenològics, així com la disminució de la quantitat total
d'hores de fred acumulades per les espècies, tan importants en
la floració i fructificació de certs cultius. Així mateix, l'inici primerenc
de les floracions sotmetrà a certes produccions a majors
incidències negatives per gelades.
Les condicions d'aridesa o semiaridesa del quadrant sud-est de
la Península Ibèrica han fet històricament imprescindible l'ús del
reg per al manteniment de l'agricultura. L'aigua és utilitzada de
forma intensiva en aquests espais, amb una alta productivitat,
però també en volums molt elevats. Les previsions de canvi
climàtic compliquen aquesta situació, perquè incrementen la
incertesa sobre els recursos hídrics disponibles. És necessari

C.; Poliment-Velázquez M.; Macián Sorribes H. et al. “Ús intensiu de l’aigua en l’agricultura en conques mediterrànies: aspectes econòmics i hidrològics”.
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adaptar les pràctiques agràries a aquestes noves condicions
climàtiques, a la disponibilitat d'aigua, ajustar èpoques de sembra
i recol·lecció o bé, el canvi de les varietats de cultius. Aquestes
variacions de temperatura també poden afectar la proliferació i
propagació d'algunes espècies, com ara, insectes, de males
herbes invasores, o de malalties, tot plegat i com a conseqüència
podria afectar les collites.
Aquest sector ha representat en 2017 un 20% del total de les
emissions dels sectors difusos61, i ha de ser capaç d'adaptarse amb bon èxit a tots els problemes emergents derivats del
canvi climàtic: falta d'aigua i menor qualitat d'aquesta, fisiopatías,
alteracions de la floració i desenvolupament dels fruits, noves
plagues i malalties, etc. Aquesta adaptació no solament es pot
aconseguir mitjançant modificació de les pràctiques, sinó que
la selecció i millora de un nou material vegetal i animal resultarà
imprescindible.

delimitant zones de vulnerabilitat per gradacions, a fi d'establir
prioritats i/o estratègies d'actuació amb identificació de sectors
crítics.
Mesura 59.
Promoure l'aplicació d'incentius positius per a la
conservació i utilització sostenible de la diversitat biològica
en agricultura.
Actuacions vinculades:
[AG] Elaboració de plans d'acció sobre biodiversitat en els
àmbits de la conservació de l'agricultura, la ramaderia i la
pesca.
Mesura 60.
Fomentar la conservació de les varietats agràries
valencianes.

Quant a la ramaderia, òbviament el canvi climàtic, amb el
consegüent augment d'esdeveniments extrems, també tindrà
un impacte en la pràctica ramadera i això implicarà un procés
d'adaptació. En la Comunitat Valenciana la pràctica ramadera
és en la seua majoria ramaderia intensiva en granges, on els
canvis de la temperatura poden afectar el comportament animal
o el consum energètic per a mantindre les condicions vitals
adequades.

Actuacions vinculades:
[AE] Pla de conservació i millora de la diversitat agrícola
valenciana, amb objectius també d'adaptació al canvi climàtic,
entre altres que permetisquen l'adaptació productiva als canvis
de temperatura, humitat i vent, tot garantint la seua compatibilitat
amb els objectius de la xarxa Natura 2000 i minimitzant els
possibles danys a la biodiversitat vinculats a les mesures
d'atenuació del canvi climàtic.

L'augment previst de la temperatura pot comportar una major
incidència de malalties, paràsits i altres condicions zoosanitàries
adverses.

Mesura 61.
Adaptació dels cultius en les zones humides.

Quant als efectes negatius sobre la pesca i l'aqüicultura, el canvi
climàtic pot tindre un efecte indirecte positiu o negatiu sobre
l'èxit reproductor de les espècies de peixos comercials. Es preveu
un augment de l'estrés tèrmic per a les espècies d'aigua freda
i altres espècies costaneres. És important destacar que, en
aquest mitjà, també proliferaran les malalties o apareixeran nous
patògens. A més, els fenòmens meteorològics extrems afectaran
les instal·lacions de les piscifactories que, d'altra banda, hauran
augmentat la seua productivitat per l'increment dels índexs de
creixement i d'eficiència de conversió de nutrients. És molt
probable que es puguen introduir noves espècies, amb una
màxima cura perquè no afecte l'equilibri de l'ecosistema.
Mesura 58.
Avaluació de la vulnerabilitat en el sector agrari.
Actuacions vinculades:
[AG] Elaboració d'un mapa de la Comunitat Valenciana,
61 Font

Actuacions vinculades:
[MN] [AG] Fomentar l'agricultura compatible amb el manteniment
d'aiguamolls; establir mesures progressives d'eliminació de
les restes de palla en arròs amb l'objectiu de disminuir les
emissions de diòxid de carboni com a conseqüència de les
cremes d'aquests residus.
[MN] [AG] Fomentar cultius més compatibles amb el
manteniment de superfícies entollades, incrementant la capacitat
d'absorció de fluxos en època d'avingudes.
[MN] [AG] Limitació de l'ús d'adobs en determinats cultius
perquè complisquen més efectivament el paper de reductors
de la matèria orgànica acumulada en aiguamolls.
[MN] [AG] Fomentar pràctiques que impedisquen l'acumulació
de matèria orgànica no estabilitzada en el sòl, com per exemple
l'altura de la sega.
[MN] [AG] Estudi de sistemes de manteniment de séquies i
canals més econòmics i sostenibles. Preservació i restauració
de les xarxes de reg considerades històriques i tradicionals a
fi de recuperar els cultius en les hortes de rius i rierols, així com

OECC- Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a Espanya - sectors difusos. Any 2015, publicació juliol 2017.
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en els seus vessants, per a recuperar condicions
microclimàtiques prèvies, augmentant la humitat ambiental
com a recurs d'atracció de núvols i millorant així, els règims
pluviomètrics per recuperació de les precipitacions.
Mesura 62.
Fomentar les actuacions destinades a evitar l'abandó de
sòl agrari.
Actuacions vinculades:
[AG] Promoure actuacions que afavorisquen la mescla d'usos
i la regeneració i reutilització d'espais degradats i la recuperació
de cultius abandonats.
[AG] Fomentar el cultiu en mosaic o amb discontinuïtats que
puga servir com a tallafocs.
[AG] Fomentar la fixació de vegetació per a crear microclimes
que atraguen precipitacions al territori.
Mesura 63.
Fomentar tècniques encaminades a evitar la degradació
de sòl en cultius ja existents.
Actuacions vinculades:
[AG] Canvis progressius en els cultius, en els usos del sòl, i en
les seqüències de maneig.

Mesura 66.
Seguiment de les malalties emergents conseqüència del
canvi climàtic i establiment d'actuacions per a erradicarles.
Accions vinculades:
[AG] Impulsar programes de vigilància, control i erradicació
de malalties emergents conseqüència del canvi climàtic,
especialment les originades pels vectors.

5.2.4
Adaptació: Biodiversitat i forestal.
A escala mundial, les activitats humanes han causat i continuaran
causant una pèrdua en la biodiversitat per, entre altres coses:
canvis en l’ús i la coberta dels sòls; la contaminació i degradació
dels sòls i de les aigües (incloent-hi la desertificació) i la
contaminació de l’aire; el desviament de les aigües cap a
ecosistemes gestionats intensament i sistemes urbans; la
fragmentació de l’hàbitat; l’explotació selectiva d’espècies; la
introducció d’espècies no autòctones, i l’esgotament de l’ozó
estratosfèric. S’espera que el canvi climàtic afecte tots els
aspectes de la biodiversitat62.

Mesura 64.
Fomentar la diversitat de recursos zoogenètics que
permetixquen l'adaptació productiva als canvis de
temperatura, humitat i vent.
Actuacions vinculades:
[AG] Establiment d'ajudes per al foment de races autòctones
en règim extensiu més adaptades al canvi climàtic.
Mesura 65.
Millorar les instal·lacions ramaderes ajustant-les a les
necessitats climàtiques compatibles amb les produccions
i el benestar animal.

Mortaldat de pineda en la Serra d'Orihuela després d'una forta sequera.

Actuacions vinculades:
[AG] Establiment d'ajudes per a les actuacions destinades a
millorar el control climàtic extern de les explotacions ramaderes
o el benestar dels animals.
[AG] Promoure la utilització d'energies renovables que puguen
ser usades com a productores d'excedents quan, per les
condicions climàtiques, per les èpoques de l'any o pel
dimensionament de les mateixes instal·lacions, no siguen
necessàries en les explotacions ramaderes.
62 Cambio
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Xylotrechus chinensis. Espècie asiàtica recentment detectada afectant les moreres.
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La biodiversitat de la Comunitat Valenciana s’està veient afectada
per canvis a gran escala, usualment considerats com a exemples
del canvi climàtic. La influència humana es considera
particularment important en els casos de:
descens dels nivells freàtics i pèrdua global d’humitat dels
ecosistemes arran de la sobreexplotació històrica dels
recursos hídrics i de l’extraordinari creixement de la demanda
hídrica.
la pèrdua de defenses naturals per l’embat de l’erosió costanera,
en haver-se destruït o modificat severament els sistemes de
dunes i marjals litorals des de mitjans del segle XX i haver-se
omplit la línia costanera de penya-segats baixos amb edificacions
i camins d’accés.
la impossibilitat de retorns suficients de materials per a formar
les dunes litorals, atesa la retenció d’aquests als embassaments
i el nivell hídric extremadament reduït del curs fluvial.
la salinització del nivell freàtic prop de la costa, que unida a la
reducció dels cabals dels rius ha generat una forta reducció
de la potencialitat de la vegetació ripària prop de les
desembocadures.
la introducció de nombroses espècies invasores de fauna i flora.

la forta extensió i reincidència dels incendis forestals, de vegades
provocats per la mà humana.
Les mesures que s'estableixen en aquest sector van en la línia
d'afavorir la integritat dels ecosistemes i la seua resiliència,
fomentar la seua conservació i promoure la connectivitat, com
estableix per als connectors fluvials l'Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana, preservant una distància de fins a 50
metres sense construcció ni edificació.
Mesura 67.
Afavorir l’adaptació dels ecosistemes forestals al canvi
climàtic millorant la seua qualitat com a embornals mitjançant
actuacions de conservació de les masses forestals.
Actuacions vinculades:
[MN] Accions de millora estructural i funcional en ecosistemes
forestals a fi de promoure-hi la biodiversitat i incrementar-hi la
capacitat d’evolució, la resiliència respecte a pertorbacions i
la tolerància davant dels canvis ambientals.

Espècies invasores (cranc blau).
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Mesura 68.
Identificació, seguiment i actuacions de minimització o
compensació d’impactes sobre els hàbitats i els tàxons de
la Comunitat Valenciana més vulnerables al canvi climàtic.
Actuacions vinculades:
[MN] Identificar els hàbitats i els tàxons de la Comunitat més
vulnerables al canvi climàtic.
[MN] Establir una xarxa de seguiment coordinada amb altres
programes de monitoratge de la biodiversitat.
[MN] Iniciar mesures de minimització o compensació d’impactes
sobre aquests ecosistemes o espècies.
Mesura 69.
Elaboració de plans i programes d’adaptació dels
ecosistemes forestals davant del canvi climàtic.
Actuacions vinculades:
[MN] Elaboració d’un pla de connectivitat ecològica dels espais
naturals de la Comunitat Valenciana (integrat en el Pla d’acció
territorial d’infraestructura verda, pendent d’aprovació) que
facilite els desplaçaments de poblacions en un escenari de
calfament global i disminuïsca les barreres que impedeixen la
mobilitat dels organismes.
[MN] Establiment d’un programa d’eliminació d’espècies
invasores i de mesures preventives introduint el factor del canvi
climàtic.
[MN] Reforçar els programes de control de plagues. Seguiment
i anàlisi de les causes que estan originant la mortalitat de
pinedes associades a decandiment de boscos.
Mesura 70.
Fomentar una ordenació sostenible del medi ambient urbà
i rural.
Actuacions vinculades:
[AAE] Estudi i valoració dels plans i programes des del punt
de vista del canvi climàtic.
Mesura 71.
Analitzar i estudiar l'aplicació de pagaments per serveis
ambientals forestals per al foment i finançament privat del
subministrament d’externalitats positives que produeix el
terreny forestal de la Comunitat Valenciana.
Actuacions vinculades:
[MN] Promoure la realització d’estudis de mecanismes de
pagament per serveis ambientals forestals.
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5.2.5
Adaptació: Recursos hídrics.
El coneixement detallat dels possibles efectes del canvi climàtic
és d’una importància vital per a poder plantejar opcions i mesures
d’adaptació que, integrades degudament en les polítiques de
gestió de l’aigua, permeten minimitzar aquests impactes de
manera anticipada o aprofitar les oportunitats que eventualment
es presenten. Segons el que es reflecteix en l’apartat de “Possibles
impactes a la Comunitat Valenciana”, les prediccions apunten
a una necessitat d’aigua més gran per augment de temperatures
i a una reducció dels recursos hídrics, i per això, se n’haurà de
millorar l’eficiència en l’ús, sense oblidar que la disponibilitat de
recursos hídrics també està condicionada per la gestió del
territori.
El dèficit de recursos hídrics es tradueix en insatisfacció de demandes
i, en molts casos, en sobreexplotació de recursos no renovables,
de manera que es redueixen els cabals dels rius i, sobretot, es
provoca una disminució de nivells i de reserves als aqüífers. Aquesta
sobreexplotació d’aigües subterrànies comporta, a més, una pèrdua
de la qualitat de l’aigua (principalment per problemes d’intrusió
salina) i un cost energètic més elevat (pel fet d’augmentar l’altura
de bombament necessària per a extraure les aigües), la qual cosa,
alhora, té efectes negatius en el canvi climàtic. I al revés, l’escassetat
hídrica comporta una pèrdua de sòl fèrtil, la qual cosa afavoreix
l’erosió d’aquest i l’avançament de la desertització.
És necessari crear mesures per a racionalitzar l'ús de l'aigua amb
un mínim sobrecost possible i sempre amb criteris de sostenibilitat
i estalvi d'un recurs que es veurà molt afectat en les pròximes
dècades.
Molts municipis de la Comunitat Valenciana presenten problemes
importants de gestió del cicle urbà de l’aigua per diverses causes:
En els subministraments d’aigua potable hi ha fugues
inacceptables a moltes localitats.
Tampoc hi ha, excepte excepcions comptades, dobles xarxes
que aprofiten aigües de qualitat pitjor, com podrien ser aigües
depurades, per a usos urbans, del tipus neteja de carrers o
reg de jardins.
Les xarxes de clavegueram tenen amb massa freqüència
problemes de desbordament pel fet de tractar-se generalment
de sistemes unitaris, desbordaments que són causa de
contaminacions que afecten aiguamolls i platges.
També hi ha nuclis amb un sistema de sanejament heretat de
xarxes antigues en les quals s’utilitzaven assarbs com a
infraestructures de sanejament, de manera que acaben persistint
interconnexions entre sèquies, assarbs i barrancs, i un
percentatge de les aigües no acaben en una instal·lació de
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depuració, i viceversa. D’aquesta manera, un volum important
d’aigües que no són residuals acaba anant a les plantes
depuradores, i se n’encareix, energèticament i econòmicament,
el tractament.
Un altre greu problema en moltes xarxes de sanejament és el
de les filtracions que, normalment són d’aigües amb una
conductivitat elevada, per la qual cosa se’n dificulta de manera
greu la possible reutilització després de la depuració.
El canvi climàtic agreuja els problemes de subministrament a les
poblacions. Així i tot, garantir en quantitat i qualitat els proveïments
urbans és una obligació ineludible. La contaminació de masses
d’aigües subterrànies a causa de l’ús d’abonaments i plaguicides
en uns casos, i el descens de nivells piezomètrics fins al punt
d’esgotament de reserves, en uns altres, obliga a emprendre
projectes per a buscar recursos alternatius per a aquests
proveïments. I tot això amb independència de les mesures que
s’han d’adoptar per a la modernització i l’eficiència en regadius
com a solució a llarg termini.
L’increment de l’ús de recursos hídrics no convencionals (aigües
regenerades i dessalades) és un repte que s’ha d’afrontar decididament;
però per a fer-ho no hi ha prou amb la construcció d’instal·lacions
(tractaments de regeneració i plantes dessalinitzadores), sinó que
s’han de resoldre qüestions de governança i s’ha d’aconseguir la
regulació i el transport de les aigües fins als usuaris finals. L’eficiència

energètica i la disminució de costos són requeriments per a aconseguir
aquests objectius. L’ús d’energies renovables (especialment la
fotovoltaica) permet disposar d’energia més barata i amb menys
impacte en el canvi climàtic, potser l’única manera de fer sostenible
l’ús d’aquests recursos hídrics no convencionals.
El concepte d’economia circular s’ha d’aplicar també a la gestió
hídrica. L’abocament d’aigües depurades al mar, encara que
complisquen els requisits legals, implica l’aportació d’un volum
molt important de nutrients que perjudiquen l’estat de les masses
d’aigua costaneres, les quals podrien ser emprades com a matèria
primera i rendibilitzarien els costos de la depuració mateixa.
La restauració d’ecosistemes a les riberes dels rius i dels
aiguamolls costaners juguen un paper clau perquè els uns i els
altres siguen elements de laminació d’avingudes, de regulació
i de depuració naturals. Tot això sense tindre en compte el
caràcter ambiental, lúdic, social i de millora de la qualitat de vida
que, en general, proporcionen aquest tipus d’actuacions.
El descens de les precipitacions i el calfament global és previsible
que causen un descens de les aportacions d’aigua dolça, un
augment de la salinització de l’aigua i l’augment de les
temperatures. Això pot comprometre tant el funcionament de
l’ecosistema en el seu paper com a mitigador dels efectes
negatius del canvi climàtic, com una afecció a les comunitats
biològiques per canvis en el medi, en la temporalitat, etc.
En l’àmbit estatal es pretén aconseguir un pacte nacional de
l’aigua per a solucionar els problemes relatius a satisfacció de
les demandes, a la protecció mediambiental dels ecosistemes
aquàtics i terrestres associats, de riscos d’inundació i a la millora
de la governança de l’aigua.
En definitiva, la política en matèria d’aigües en qualsevol escenari,
sobretot en un escenari de canvi climàtic, exigeix que es duga a
terme una gestió integral: no cal tractar per separat aigües superficials,
subterrànies, depurades, dessalades o procedents de
transvasaments, tots els recursos s’han de gestionar conjuntament,
de manera que se n’incrementen les garanties i estiguem millor
preparats davant dels episodis de sequera, tan recurrents a la nostra
Comunitat. Així mateix, s’ha d’establir una horitzontalitat de la política
d’aigua amb les polítiques energètiques, sanitàries, territorials,
ambientals, de desenvolupament tecnològic, econòmiques, etc.

Plaques solars, sistema de reg - Villena.
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La concurrència de competències obliga a millorar l’àmbit de la
col·laboració lleial entre les institucions. Les competències en
matèria hídrica afecten les administracions central, autonòmica,
provincial i local, per la qual cosa, treballar conjuntament és
imprescindible.
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Mesura 72.
Creació de l’Observatori de l’Aigua.
Actuacions vinculades:
[AGU] Actuacions de sensibilització, estalvi d’aigua i foment
de la reutilització.
Mesura 73.
Optimització de xarxes.
Actuacions vinculades:
[AGU] Projectes de millora de les xarxes que milloren l’eficiència
de la potabilització i la minimització de les pèrdues així com la
reducció del cost.
Mesura 74.
Revisió i actualització del Pla de depuració i del Pla de
reutilització d’aigües regenerades.
Actuacions vinculades:
[AGU] Optimització dels sistemes de depuració i reutilització
en municipis, urbanitzacions, polígons industrials i nuclis aïllats.

[AGU] [ENERGIA] Foment de l’ús de les energies renovables
per a la utilització d’aigües depurades.
[ENERGIA] Promoure la convocatòria d’ajudes per a la
reutilització i per a l’ús d’energies renovables.
Mesura 75.
Incentivar la realització d’obres de proveïment d’aigua,
sanejament i defensa contra inundacions.
Actuacions vinculades:
[AGU] Convocatòria de subvencions per a l’execució d’obres
en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra
inundacions.
[AGU] Establiment de les bases per a col·laborar en el
finançament de grups d’investigació, departaments i instituts
de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per
al desenvolupament de projectes d’investigació aplicada sobre
recursos hídrics (depuració d’aigües, gestió de recursos hídrics
i eficiència energètica).
Mesura 76.
Cerca de solucions als principals problemes de

Duna litoral del Prat de Cabanes.
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sobreexplotació de conca. Mesures de control i millora
d'aportacions hídriques.
Actuacions vinculades:
[AGU] Reutilització de les depuradores costaneres.
[AGU] Integració de les dessaladores.
[MN] Seguiment de l'evolució de la salinització en aigües
superficials i subterrànies.
[MN] Avaluació de l'impacte de l'augment de la salinitat en els
ecosistemes naturals.
[MN] Col·laboració amb les confederacions hidrogràfiques per
a la integració de les necessitats hídriques en els Plans de
Conca.
[MN] Control d'extraccions d'aigües subterrànies.
[MN] Manteniment de séquies i canals d'entrada d'aigua a les
zones humides.
[MN] Conservació i recuperació d'ullals.
Mesura 77.
Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidors
d’impactes per temporals (inundacions i erosió de la costa).
Actuacions vinculades:
[MN] Manteniment de les barres d’arena costaneres o còdols
naturals associats a zones humides.
[MN] Manteniment de les desembocadures dels rius (zones
humides catalogades).

[MN] Seguiment de processos de salinització. Implantació
d’una xarxa de piezòmetres a zones humides.
[MN] Manteniment de nivells d’aigua adequats que impedisquen
la intrusió marina.
[MN] Avaluació de l’impacte de l’augment de la salinitat en els
ecosistemes naturals.
Mesura 78.
Aprovació i seguiment del nou Pla de modernització del
regadiu de la Comunitat Valenciana.
Actuacions vinculades:
[AG] Inversions per a la modernització de regadius mitjançant
tecnologies de la informació i optimització de l’eficiència hídrica
i energètica.
[AG] Foment de la reutilització d’aigües regenerades.
[AG] Foment de les actuacions per a l’increment en la capacitat
d’embassament per al reg.
[AG] Foment de tècniques que permeten la compatibilització
de la fertirrigació comunitària amb l’agricultura ecològica i el
policultiu.
[AG] Consum d'energies renovables en el funcionament de pous
de reg, les instal·lacions de les quals puguen derivar la generació
d'energia cap a la xarxa quan, per l’època de l'any, no es faça
un ús constant d'aquestes, evitant les pèrdues d'aquesta energia
i contribuint a la disminució de l'ús d'energia provinent de fonts
d'emissió de CO2.

Cordó litoral d'Almenara.

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

090

Adaptació: Zones costaneres

5.2.6
Adaptació: Zones costaneres.
La franja costanera i la línia de costa són altament dinàmiques
i presenten una variabilitat natural. El calfament global i la
pressió exercida per l’home estan alterant la costa i creant-hi
canvis i desequilibris. Entendre aquests canvis i planificar-se
per a afrontar-los són qüestions de gran importància i urgència
per a Espanya, la seua societat i els seus valors naturals
costaners, i per això, el 24 de juliol de 2017, complint un dels
mandats de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28
de juliol, de costes, la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació
i Medi Ambient (actual Ministeri per a la Transició Ecològica),
va aprovar l’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic de la costa
espanyola.
Els objectius generals d’aquesta estratègia s’estructuren a l’entorn
de dos eixos principals: d’una banda, incrementar la resiliència
de la costa espanyola al canvi i a la variabilitat climàtics, i d’altra
banda, integrar l’adaptació al canvi climàtic en la planificació i
en la gestió de la costa espanyola.

A més, a la Comunitat Valenciana, amb el Pla d’acció territorial
de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
PATIVEL, s’identifiquen els últims sòls existents a l’espai litoral que
encara es troben vacants, amb l’objectiu d’incloure’ls en la
infraestructura verda i evitar l’ocupació d’aquests, la qual cosa
implicaria el conseqüent segellat del sòl i pèrdua de protecció.
El PATIVEL té en consideració el valor de la franja litoral quant
a la seua capacitat per a mitigar els efectes del canvi climàtic
i de minimitzar, en conseqüència, els efectes d’aquest sobre
els espais afectats per riscos naturals o induïts: infiltració,
erosió, estabilitat o permeabilitat en la seua relació amb
l’ecosistema marí.
Així mateix, en compliment del RD 903/2010, de 9 de juliol,
d’avaluació i gestió de riscos d’inundació, s’ha incorporat el risc
d’inundació d’origen marí en el Pla especial d’inundacions, s’han
identificat les zones de risc i s’han establit sistemes d’alerta i
procediments d’intervenció en cas d’emergència.
No obstant això, cal tindre en compte que el repartiment complex
de competències a l’àrea litoral limita l’àmbit d’actuació a les
zones costaneres.

Els programes de paisatge.
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Mesura 79.
Identificar les àrees i els elements de la costa de la
Comunitat més vulnerables; avaluar-ne el valor
ambiental.
Actuacions vinculades:
[OTP] Identificar els últims sòls existents a l’espai litoral que
encara es troben vacants amb l’objectiu d’incloure’ls en la
infraestructura verda i evitar l’ocupació d’aquests d’acord amb
les directrius del PATIVEL.
[OTP] Assegurar que tots els sòls que es troben per davall
d’un metre del nivell del mar romanguen en estat rural o formen
part de la xarxa primària de zones verdes del planejament
municipal.
[LIT] Impulsar la coordinació amb el Ministeri per a les actuacions
referents a la costa que afecten la Comunitat Valenciana.
[MN] Conservació de les praderies de posidònia.
[MN] Manteniment de les fileres dunars com a garants de
l’estabilitat del front costaner i de les zones humides adjacents.

5.2.7
Adaptació: Paisatge.
Mesura 80.
Gestió dels diversos paisatges del territori mitjançant
diversos instruments de planificació territorial i
urbanística i la incorporació d’accions per a la
preservació d’aquests.
Actuaciones vinculadas:
[OTP] Preservar la diversitat dels paisatges mitjançant la
realització i l’aplicació de diversos instruments de gestió i de
la incorporació dels criteris establits en matèria de paisatge en
la planificació del territori, com ara el Pla d’acció territorial
d’ordenació i dinamització de l’Horta de València.
[OTP] Elaboració de programes de paisatge, que concretaran
les actuacions per a garantir la preservació, la millora i la posada
en valor dels paisatges que requereixen intervencions
específiques i integrades, així com la incorporació de criteris
visuals i ecològics als accessos als nuclis i la protecció de
vistes.
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5.2.8
Adaptació: Àmbit social.
Els efectes del canvi climàtic també tindran importants
conseqüències de caràcter social, com ja s’ha documentat en
l’apartat "Repercussions econòmiques i socials". Queda reflectit
que és necessària l’adopció de mesures per a poder planificar
l’adaptació social a l’efecte del canvi climàtic amb les garanties
degudes.
A més, és necessària l’adopció de mesures per a pal·liar i
reduir la pobresa energètica a les llars en situació de
vulnerabilitat social de la Comunitat Valenciana, així com
establir mesures efectives i preventives per a incrementar
l’estalvi i l’eficiència energètica.
Per això, al febrer de 2017, es publica la Llei 3/2017, de la
Generalitat, per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat,
aigua i gas) a la Comunitat Valenciana. Aquesta llei, està
recorreguda al Tribunal Constitucional, en considerar que
extralimita àmbit competencial autonòmic. No obstant això, el
desembre de 2017 es va aprovar la Llei 19/2017 de la
Generalitat, de renda valenciana d’inclusió, que contempla
unes clàusules d’ajudes per al consum d’energia.
Mesura 81.
Informar i sensibilitzar persones i grups vulnerables per
a previndre els efectes perjudicials del canvi climàtic.
Actuaciones vinculadas:
[MS] Millorar la cobertura, en quantitat, beneficis i persones
beneficiàries, de la renda valenciana d’inclusió.
[MS] Garantir l’allotjament públic per a les persones sense
llar, especialment davant de situacions de crisis d’origen
climatològic.
[MS] Previndre els efectes sobre les persones i grups
vulnerables durant els esdeveniments meteorològics extrems
i efectuar-ne el seguiment.
[MS] Realitzar cursos de formació per a joves en matèria
de canvi climàtic i les conseqüències d’aquest, a fi que
actuen com a agents socials de sensibilització i canvi.
[MS] Proveir de sistemes aïllament tèrmic i de refrigeració
eficients a centres de serveis socials (persones dependents,
persones majors, xiquets i xiquetes, habitatges tutelats i
d’acolliment, etc.).
[MS] Millorar les condicions d’habitabilitat i aïllament tèrmic
dels habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat.
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5.3
Mesures comunes: mitigació i adaptació.
L’Estratègia valenciana davant del canvi climàtic pretén ser un
instrument útil per a contribuir a consolidar les bases i evolucionar
progressivament cap a un model social i econòmic menys intensiu
en carboni: una societat en què la reducció progressiva del
consum de recursos, l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús
generalitzat d’ER seran elements naturals del sistema. Només
així podrem frenar i minimitzar la nostra vulnerabilitat davant
d’aquest fenomen.
Això s’aconseguirà utilitzant polítiques i estratègies institucionals
noves, millores tecnològiques i canvis en els comportaments
dels ciutadans en totes les esferes de la societat. Per a això, cal
que es produïsquen canvis significatius en el sistema productiu
i en el comportament dels diversos actors socials (empreses,
organitzacions, institucions...) i en comportaments individuals,
que es millore el grau de qualificació i competències en matèria
de sostenibilitat i canvi climàtic, canvis que passen necessàriament
per integrar efectivament la dimensió ambiental en totes les
nostres accions, àrees d’activitat i àmbits de coneixement, sense
cap excepció.
En aquest procés de canvi social, les accions d’informació,
formació, capacitació, conscienciació i I+D+i, són eines clau que
contribueixen significativament a aquesta labor d’aprenentatge
social, s’ha de donar un gran impuls institucional a l’educació,
a la sensibilització i a la capacitació de totes les persones en tot
el que està relacionat amb el coneixement, la mitigació i l’adaptació
al canvi climàtic, amb la finalitat de facilitar la consecució dels
objectius establits en les polítiques de canvi climàtic.
El context de la cooperació internacional al desenvolupament
ve marcat a partir de l’any 2015 per un nou escenari de reptes
que ha implicat l’adopció per l’Assemblea General de Nacions
Unides de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible,
que significa un canvi de paradigma per al desenvolupament.
El compromís adquirit per la Generalitat quant al compliment de
l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament
Sostenible es fa evident en la Llei 18/2017, de la Generalitat, de
cooperació i desenvolupament sostenible, aprovada pel ple de
les Corts de data 22 de novembre de 2017. Aquest compromís
fa imprescindible afegir en aquesta estratègia mesures concretes
de promoció d’una societat valenciana compromesa amb un
desenvolupament humà, socioeconòmic i mediambiental
sostenible, que reduïsca en la mesura que siga possible l’impacte
mediambiental de les seues accions.
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Les mesures que s’aporten a continuació són mesures comunes
que comprenen tant la mitigació com l’adaptació al canvi climàtic.
Aquestes se separen en tres àmbits: un enfocat a la investigació
i la generació de coneixement sobre el canvi climàtic; un altre
centrat en l’educació ambiental que abraça la informació, la
comunicació, la sensibilització, la formació i la capacitació de la
societat amb la finalitat de promoure la percepció social del canvi
climàtic i els seus efectes, i un tercer, enfocat a l’aplicació de
mesures de cooperació i desenvolupament sostenible.

5.3.1
Comunes:
Investigació, desenvolupament i innovació
tecnològica.
La investigació, desenvolupament i innovació tecnològica són
àmbits clau davant de la lluita contra el canvi climàtic. És necessari
augmentar el coneixement i potenciar la investigació sobre el
canvi climàtic, els seus impactes i les opcions d’adaptació, així
com la millora de l’eficiència energètica i estudi de tècniques
noves que permeten la minimització o la limitació de les emissions
i l’adaptació a l’efecte del canvi climàtic. En aquest sentit, és
important aprofitar el potencial que es pot oferir en conjunt des
del sistema valencià d’I+D+i i que implica tant a centres d’I+D+i
com a institucions privades i empreses (xarxa d’instituts
tecnològics, centres d’investigació, universitats…).
El novembre del 2016 es va signar el Conveni de creació de la
Càtedra de Canvi Climàtic en la Universitat Politècnica de València
(UPV) amb la finalitat de constituir un espai de debat i de
desenvolupament d’activitats perquè tant els docents com els
futurs professionals prenguen consciència del problema,
n’aprofundisquen en la comprensió i hi proposen solucions.
A més, la Generalitat té previst crear el Comité d’Experts de
Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana, fonamental com a
banc d’acumulació de coneixements per a la reducció de les
emissions de GEH contemplada en l’Acord de París i per a la
valoració dels impactes que el canvi climàtic pot provocar al
nostre territori, de manera que permeta prendre decisions en
aquests àmbits amb una base científica i tècnica suficient. Aquest
comité està format per un grup de científics i tècnics significatius
en les seues respectives àrees de coneixement en l’àmbit del
canvi climàtic i per experts i expertes en difusió d’informació i
comunicació ambiental.
Les mesures incloses en aquest apartat es basen en la promoció
de la investigació en matèries relacionades amb la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic, amb l’objectiu de millorar les
Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

Comunes: Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica

capacitats ja disponibles en tots els sectors afectats pel canvi
climàtic.
Mesura 82.
Potenciar la investigació científica dedicada a augmentar
el coneixement sobre el canvi climàtic; estudiar l’adaptació
a aquest i fomentar la mitigació de les emissions de GEH
a la Comunitat Valenciana.
Actuaciones vinculadas:
[PCIENT] Seguiment dels projectes d’I+D+i en l’àmbit de
la mitigació de les emissions GEH, de la identificació i
adaptació als canvis previstos a la Comunitat Valenciana
generats pel canvi climàtic, millora de l’eficiència energètica
i de les ER.
Mesura 83.
Creació i manteniment de mecanismes de cooperació
entre l’Administració del Consell amb competències en
matèria de canvi climàtic i les universitats de la Comunitat
Valenciana.

Actuaciones vinculadas:
[CCQA] Promoure la creació i el manteniment de càtedres de
canvi climàtic com s’ha fet en la UPV.
[CCQA] Desenvolupament d’una pàgina web i un blog de la
càtedra per a difondre els treballs que es duguen a terme sobre
canvi climàtic.
[CCQA] Activitats d’investigació i desenvolupament: Creació
d’una plataforma d’investigadors de la UPV involucrats en
l’estudi de canvi climàtic per a desenvolupar línies d’investigació
conjunta.
[CCQA] Creació del premi de la càtedra per a tesis doctorals
sobre canvi climàtic.
[CCQA] Activitats de divulgació i transferència del coneixement:
celebració de les Jornades d’Investigació de Canvi Climàtic
com a punt de contacte i intercanvi d’informació.
[CCQA] Elaboració de tallers, cicle de conferències i participació
en xarrades sobre canvi climàtic.
[CCQA] Creació de beques de col·laboració, pràctiques
d’empresa i formació reglada sobre canvi climàtic.
[CCQA] Foment del desenvolupament de projectes final de
grau i de màster sobre canvi climàtic.

Investigació en la Unitat de l'arròs en l'IVIA
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Mesura 84.
Investigació de l’impacte que té el canvi climàtic sobre
diversos sectors.
Actuaciones vinculadas:
[ENERGIA] Suport a les actuacions d’I+D+i en matèria de
tecnologies renovables noves i d’eficiència energètica alta.
[TUR] Anàlisi dels impactes del canvi climàtic sobre el sector
turístic valencià i diagnòstic de sostenibilitat de les
seues
destinacions en el marc del projecte europeu
ETIS (European Tourism Indicators System).
[TUR] Col·laboració amb la Subdirecció General d’Estudis i
Anàlisis de Turespaña en el desenvolupament d’enfocaments
dirigits a mesurar la sostenibilitat de les destinacions turístiques.
[SALUT] Desenvolupar, promoure i col·laborar en la investigació
sobre l’exposició a riscos ambientals (per mitjà de l’aigua, dels
aliments, del medi ambient, etc.) i els seus efectes sobre la
salut en la població de la Comunitat Valenciana.
[P INC] Crear l’Observatori per a la Investigació Forestal.
[IVIA] Realitzar estudis d’investigació sobre la millora del material
vegetal.
[IVIA] Realitzar estudis d’investigació sobre la reducció
d’emissions mitjançant l’optimització de les pràctiques i la
reducció d’entrades.
[IVIA] Realitzar estudis del sector agrícola com a embornal de
carboni.
[AG] Establir un pla de diversitat de varietats autòctones com
a font d'autoregulació dels ecosistemes agraris. Implementació
d'un banc de llavors de varietats tradicionals amb la finalitat de
recuperar recursos filogenètics. Realitzar difusió d'aquesta tasca
i posar al servei de l'agricultor aquests recursos.
[AG] Fomentar la investigació i l'ús de les noves tècniques
d'intel·ligència artificial en els diversos sectors agropecuaris,
prioritzant aquelles investigacions que incidisquen en major
mesura sobre tasques i fases del procés productiu que
disminuïsquen el consum energètic i redunden en beneficis
mediambientals.
[AG] Fomentar la investigació sobre com afecta el canvi climàtic
a la fenologia dels cultius.

5.3.2
Comunes:
Sensibilització, capacitació i participació.
Per a construir un present i un futur basats en un nivell baix
d’emissions de carboni, és imprescindible integrar el medi ambient
en totes les àrees d’activitat i en tots els àmbits de coneixement
actuals, així com millorar les competències en matèria de
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sostenibilitat i canvi climàtic en tots els sectors. En aquest sentit,
l’educació ambiental, des d’una perspectiva d’educació
transversal i permanent, és una eina clau que contribueix a
aquesta tasca, així com a la necessària implementació d’aquesta
estratègia.
Les Conclusions del Consell de la Unió Europea de 19 de
novembre de 2010 sobre l’educació per al desenvolupament
sostenible, el Full de ruta per a l’execució del Programa d’acció
mundial d’educació per al desenvolupament sostenible publicada
el 2014, i especialment l’article 12 de l’Acord de París, destaquen
que per a crear una consciència i sensibilitat més altes cap a
totes les qüestions de la sostenibilitat, cal enfortir i fer ús de
l’educació ambiental. A més, servirà per a facilitar la consecució
de les metes i objectius acordats en l’escala internacional,
aconseguir resultats tangibles en els àmbits internacional, nacional
i regional, i proporcionar, a més, un marc als programes i accions
que en facilite l’aplicabilitat i l’èxit; tot això, per a aconseguir
l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació d’aquest.
Per a impulsar un canvi necessari en els comportaments socials,
aquesta estratègia es recolza en propostes educatives
transformadores les finalitats de les quals són: conscienciar,
sensibilitzar i capacitar la ciutadania perquè actue i es convertisca
en dinamitzadora de la transformació. És una estratègia per a
les persones, a les quals cal dotar de coneixements, actituds i
destreses per a aconseguir els objectius que es persegueixen.
En aquest sentit, el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEACV), que pertany a la Generalitat, representa el
centre de referència en educació ambiental dins de l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana i, per tant, ha de ser en els
pròxims anys l’impulsor i el dinamitzador d’aquestes mesures.
Mesura 85.
Millorar el coneixement i la percepció de la societat sobre
el canvi climàtic.
Actuacions vinculades:
[CEACV] Realitzar un seminari sobre canvi climàtic de forma
anual per als professionals dels mitjans de comunicació de la
Comunitat Valenciana.
[CEACV] Creació d’un apartat en la pàgina web del CEACV
que continga material educatiu i informatiu bàsic i enllaços als
principals centres d’informació en matèria de canvi climàtic.
[CEACV] Fomentar la participació d’organitzacions ciutadanes
i de defensa del medi ambient així com d’empresarials, en
campanyes d’informació en matèria de canvi climàtic.
[CEACV] Creació d’una col·lecció de recursos informatius i
divulgatius sobre canvi climàtic, disponible en la pàgina web
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del CEACV, per al seu ús, dins de l’Administració mateixa i fora
d’aquesta.
[CEACV] Creació d’un premi anual des del CEACV que reconega
la millor labor col·lectiva, duta a terme per un centre
d’ensenyament i una entitat social, relacionada amb la difusió
d’informació sobre el canvi climàtic.
[CEACV] Desenvolupament d’un programa dirigit a la ciutadania
que incloga els vessants informatius, formatius i de
sensibilització, que se centre en continguts relacionats amb el
canvi climàtic com: l’ús racional de l’aigua, l’ús eficient de
l’energia, la gestió dels residus, la mobilitat, el consum
responsable, entre altres. S’ha de recolzar en programes
consolidats com LLARS VERDS i altres.
[CEACV] Dur a terme campanyes públiques de sensibilització
i conscienciació ciutadana sobre els efectes del fenomen del
canvi climàtic, sobre la rendibilitat personal i social de cadascuna
de les diverses bones pràctiques ambientals, especialment de
les que impliquen reducció d’emissions, fent un èmfasi especial
en l’estalvi i l’eficiència energètica.
[CEACV] [SA] Elaboració d’un estudi de percepció social sobre
canvi climàtic a la Comunitat Valenciana.
[CEACV] Informar sobre l’Estratègia en les activitats i programes
del CEACV que ho permeten.
[TUR] Difusió d’investigacions, estudis i bones pràctiques sobre

turisme sostenible per al desenvolupament per mitjà de la
revista PAPERS DE TURISME.
[HAB] Manteniment de la plataforma web www.renhata.es que
recopila informació relativa a la rehabilitació d’habitatges,
fonamentalment en matèria de conservació, eficiència energètica
i mesures de protecció mediambiental, amb apartats diferenciats
segons diversos perfils d’usuaris.
Mesura 86.
Promoure la formació de docents, educadors i tècnics en
aquesta matèria, tant en continguts com en les eines
didàctiques i pedagògiques més efectives relacionades
amb el canvi climàtic.
Actuacions vinculades:
[CEACV] Realitzar cursos per al professorat en col·laboració
amb la Conselleria d’Educació, cursos de formació específica
(en línia i presencials) sobre canvi climàtic en què se’ls dote
d’estratègies i recursos per a integrar els diversos aspectes
de sostenibilitat en l’activitat docent.
[CEACV] Efectuar cursos específics per al personal de parcs
naturals, enfocats a la comunicació, en clau de canvi climàtic,
de les accions de gestió que es duen a terme en aquests
parcs.

Campanya de sensibilització - dia de l'arbre.
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[CEACV] Dissenyar programes de formació i sensibilització
específics per a empresaris i treballadors dels diversos sectors
en relació al canvi climàtic, la petjada de carboni i l’estalvi i
l’eficiència energètica. Foment de la formació des dels col·legis
professionals o altres entitats mitjançant la col·laboració públicoprivada.
[CEACV] En el marc d’un conveni de col·laboració signat amb
Creu Roja Comunitat Valenciana, efectuar un programa de
formació sobre estalvi i eficiència energètica destinat als
voluntaris d’aquesta entitat.
[CEACV] Impulsar accions de comunicació del canvi climàtic
en el sistema educatiu per mitjà de la comissió mixta d’educació
ambiental creada entre les conselleries que tenen les
competències d’educació i medi ambient.
[SALUT] Incorporació de mòduls específics sobre els efectes
del canvi climàtic en la salut en els cursos de formació impartits
per la Conselleria de Sanitat.
[ENERGIA] Cursos de formació per a instal·ladors en matèria
de vehicle elèctric i infraestructura de càrrega associada.
[AG] Establir programes de formació en produccions ecològiques
enfocats al sector agropecuari.
Mesura 87.
Difusió d’informació sobre possibles efectes derivats del
canvi climàtic i com reduir-los.
Actuacions vinculades:
[CEACV] Redacció d’una guia amb mesures de reducció
d’emissions per a disminuir la petjada de carboni en els
organismes públics dependents de la Generalitat.
[ENERGIA] Publicació d’una guia de bones pràctiques en l’ús
de la biomassa.
[MOB] [ENERGIA] Informació i formació per als conductors a
fi de fomentar hàbits de conducció eficient que permeta reduir
les emissions.
[HAB] Impulsar programes formatius dirigits a professionals
que intervenen en el procés constructiu, a còpia de cursos,
jornades, intensificacions i màster, sobre temes relacionats
amb la rehabilitació i la regeneració urbana, l’eficiència
energètica, els espais urbans amb criteris mediambientals, etc.
[ENERGIA] Programes de sensibilització i informació sobre l’ús
eficient de l’energia i d’aprofitament de fonts energètiques
d’origen renovable.
[ENERGIA] Campanyes de sensibilització per al foment del
vehicle elèctric.
[TUR] Incorporar mòduls específics sobre turisme sostenible
en els programes de formació 2017 que es desenvolupen en
la Xarxa de CdT de la Comunitat Valenciana.
[TUR] Organització del congrés internacional “Hotels, Paisatge
i Desenvolupament Sostenible”.
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[TUR] Desenvolupament, per mitjà d’INVAT.TUR, del pla de
comunicació “Turisme sostenible per al desenvolupament”, pla
dirigit als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.
[TUR] Reconeixement del foment del turisme sostenible
mitjançant la convocatòria, la concessió i el lliurament anual
dels Premis Turisme Comunitat Valenciana.
[AE] Cursos formatius per a implementar tècniques de producció
ecològica en finques i empreses.
[SALUT] Informació en fullets i cartells per a promoure entre
la població la reducció de l’exposició a la radiació solar i l’ús
de la protecció davant d’aquesta.
[SALUT] Difondre informació sobre canvi climàtic i salut humana
per mitjà de la web.
[P INC] Elaboració d’una unitat didàctica sobre la importància
del bosc i la prevenció d’incendis forestals i la seua relació
amb el canvi climàtic dirigida a la comunitat educativa.
[P INC i MN] Potenciació de la campanya del Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana per a l’impuls de projectes educatius
al voltant de l’acció de plantar un arbre (que no es limite a
l’activitat d’un dia) i fomentar la plantació d’espècies
rebrotadores.
[P INC] Difusió del coneixement de l’obligació de complir el
Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat,
pel qual s’aprova el plec general de normes de seguretat en
prevenció d’incendis forestals que s’ha d’observar en l’execució
d’obres i treballs que s’efectuen a terrenys forestals o als seus
voltants, a les empreses que duguen a terme treballs a la
muntanya o als seus voltants i als alumnes de formació
professional en matèria forestal.
[P INC] Posar en marxa campanyes de sensibilització i
conscienciació dirigides a la població resident a la interfície
urbanoforestal.
[P INC] Efectuar campanyes de comunicació per a sensibilitzar
la població sobre els comportaments adequats per a previndre
incendis forestals i evitar les conductes de risc d’incendis.
[RES] Promoure la realització d’esdeveniments (seminaris,
jornades…) així com campanyes de conscienciació per al
públic en general que incidisquen en el comportament del
consumidor pel que fa a la reducció de la generació de residus
domèstics i assimilables generats pels ciutadans a les seues
llars, comerços, centres educatius, institucions públiques,
empreses i altres entitats.
[RES] Impulsar la realització de campanyes de sensibilització
i informació ambiental que posen l’èmfasi en la segregació
adequada dels residus domèstics, incloent-hi la recollida
selectiva de matèria orgànica i de residus verds, per a optimitzarne el tractament posterior.
[AG] Desenvolupar campanyes de difusió dels productes
ecològics entre els consumidors.
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[AG] Difusió i formació sobre criteris tècnics per a l'optimització
de l'ús de la maquinària, dimensionament i utilització per a
aconseguir mínims consums i emissions
[EPSAR] Establir programes de difusió i formació dirigida al
sector de tractament d'aigües residuals urbanes i de la indústria
agroalimentària, que permeten garantir la màxima qualitat dels
fangs i la seua aplicació agrícola.
[EPSAR] Establir programes de difusió i formació dirigida al
sector de tractament d'aigües residuals urbanes i de la indústria
agroalimentària, que permeten garantir la màxima qualitat dels
fangs i la seua aplicació agrícola.

5.3.3
Comunes:
Cooperació i desenvolupament sostenible.
En la Llei 18/2017, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament
sostenible, es reflecteix que l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible constitueix el marc per a totes les polítiques de cooperació
i desenvolupament, per als instruments de finançament i per a les
aliances a escala mundial, estatal, autonòmic i local, així com han
de ser-ho les agendes que s’aproven en les futures cimeres mundials
de Nacions Unides per a reafirmar compromisos anteriors i adoptar
nous objectius a partir dels assoliments dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Els principis, objectius i prioritats establits en aquesta llei, així
com les directrius bàsiques fixades per la planificació de la
Generalitat en aquesta matèria, informaran les actuacions de
cooperació internacional per al desenvolupament i les relacionades
amb l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible que
impulsen o duguen a terme els agents de cooperació internacional
per al desenvolupament i, especialment, les administracions
públiques de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua
autonomia en l’exercici de les competències que els són pròpies.

A la conselleria competent en matèria de cooperació internacional
per al desenvolupament, li correspon, d’acord al principi de
coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible,
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. Així mateix,
es considera en la llei esmentada la creació de l’Alt Consell
Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030, la
composició i funcionament del qual estan pendents de
desenvolupament reglamentari. La finalitat d’aquest alt consell
serà transmetre a la persona encarregada de la Presidència de
la Generalitat i a altres òrgans de l’Administració autonòmica les
propostes, els suggeriments i les recomanacions que puguen
coadjuvar al disseny de la planificació estratègica de l’agenda
autonòmica en matèria dels objectius de desenvolupament, i a
la definició de les línies prioritàries d’actuació d’aquestes en
totes les qüestions relacionades amb l’Agenda 2030.
Mesura 88.
Difusió i seguiment del compliment de l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible.
Actuacions vinculades:
[CDS] Elaboració de guies per a facilitar i orientar el
desenvolupament de projectes que tracten l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el canvi
climàtic.
[CDS] Creació de l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament
de l’Agenda 2030.
[CDS] Obtenció dels indicadors inclosos en el “Mapa de
seguiment de la consecució dels ODS a la Comunitat
Valenciana”.

Les polítiques i actuacions que duguen a terme les administracions
públiques o els agents de cooperació internacional per al
desenvolupament de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit d’aquesta
llei, incorporaran com a propis els cinc eixos centrals de l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: Planeta,
Persones, Prosperitat, Pau i Aliances.
Es considera que dins de l’eix “Planeta” s’inclouen totes les mesures
dutes a terme amb la finalitat de protegir el planeta contra la
degradació, fins i tot mitjançant el consum i la producció sostenible,
la gestió sostenible dels seus recursos naturals i altres mesures
urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que es puguen
satisfer les necessitats de les generacions presents i de les futures.
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Annexos:
Balanços d’energia
i emissions
de GEH a la
Comunitat Valenciana
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Observatori Aras de los Olmos

Evolució del consum energètic
a la Comunitat Valenciana.

1.1.
Evolució del consum energètic
a la Comunitat Valenciana.
Es parteix de les últimes dades disponibles: “Dades Energètiques
de la Comunitat Valenciana 2015” i s’analitza l’evolució del
consum d’energia a la Comunitat Valenciana.
Consum energia primària:
A continuació, es mostra l’evolució del consum primari en el
període 2000-2015

Taula. Evolució del consum d’energia primària en el període 2000-2015.
Consum energia primària (ktep)
Any
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ktep

2010

2011

2012 2013 2014 2015

10.262 10.626 11.103 11.440 12.060 12.261 12.631 12.190 12.415 11.298 11.496 10.709 10.426 10.064 10.410 10.421

% Any
anterior 7,0%

3,5% 4,5%

3,0% 5,4%

1,7%

3,0% -3,5% 1,8% -9,0% 1,8% -6,8% -2,6% -3,5% 3,4% 0,1%

Figura 29.
Evolució del consum d’energia primària el 2015.
Font: IVACE.
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No obstant això, a causa de l’existència d’importació elèctrica63,
i la distorsió que aquesta produeix en l’estudi de les necessitats
energètiques primàries, l’anàlisi de la seua evolució s’efectua
tenint en compte les necessitats energètiques del saldo elèctric.
En la taula següent es mostra l’evolució de l’energia primària
considerant la del saldo elèctric:
Taula. Consum d’energia primària considerant les necessitats del saldo elèctric (ktep)
Anys
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Energia primària
11.645
13.595
13.104
11.785
11.892
11.427
11.091
ktep

2013

2014

2015

10.769

11.169

11.381

% any
anterior

-2,9%

3,6%

2,0%

-3,6%

-10,1%

Es distingeixen les tendències següents en el període 20002015:
Un clara línia ascendent des de l’inici de la sèrie disponible
que es materialitza en un augment mitjà anual de l’1,5% entre
l’any 2000-2008.
En el període 2008-2013 es produeix una disminució del 3,8%.
Aquest punt d’inflexió de la tendència va estar motivat per la
millora de l’eficiència energètica i per la conjuntura econòmica
per la qual va travessar la Comunitat Valenciana en aquest
període.
A partir del 2013 s’observa un canvi de tendència a l’alça fins
al 2015, últim any del que es disposen dades, amb un augment
del 2,8% interanual.
Taula. Consum d’energia primària (ktep)
Consum d’energia primària (ktep)
Any
Carbó
Petroli
Gas natural
2015
0,8
3.981
2.857

0,9%

-3,9%

-2,9%

Pel que fa al “mix” energètic de la Comunitat Valenciana, ha
anat evolucionant des d’una gran dependència del petroli, a
l’entorn del 47%, i un consum baix d’ER, el 2% l’any 2000, a
un consum moderat del petroli, el 38,2%, un augment del gas
natural en l’estructura percentual en el mix energètic, i a un
augment de l’ús de les ER, sobretot les d’ús elèctric, incloenthi la hidràulica, que van implicar el 7,4% del consum total el
2015.
Si observem la distribució del consum primari de la Comunitat
Valenciana per fonts energètiques de l’any 2015 tenim les dades
següents:

Hidràulica
54

Nuclear
2.017

Saldo elèctric
795

Renovables
717

Total
10.421

Figura 30.
Estructura del consum d’energia primària per font d’energia a la Comunitat Valenciana el 2015.
Font: IVACE.

Gas natural 27,4%

Petroli 38,2%
Hidràulica 0,5%

Nuclear 19,4%
Renovables 6,9%

63 La

101

Saldo elèctric 7,6%

metodologia en els balanços energètics només considera la importació neta d’electricitat i no l’energia primària necessària per a generar-la.
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Consum d’energia final
La demanda d’energia final l’any 2015 va ser de 7.910 ktep. A
continuació, es mostra l’evolució del consum esmentat en el
període 2000-2015.
Taula. Evolució del consum d’energia final en el període 2000-2015.
Consum d’’energia final ktep
Any
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015

8.074 8.274 8.621 9.080 9.453 9.884 9.951 10.001 9.555 8.512 8.408 8.166 17.715 7.567 7.680 7.910

ktep

% any
anterior 1,5%

2,5% 4,2%

5,3% 4,1%

4,6%

0,7%

0,5% -4,5% -10,9% -1,2% -2,9% -5,5% -1,9% 1,5%

3%

Figura 31.
Estructura de la demanda d’energia final per fonts energètiques el 2015.
Font: IVACE.
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A causa de la millora dels rendiments de les centrals elèctriques,
en el període 2000-2015, gràcies a la incorporació de les centrals
de cicle combinat, eòliques, fotovoltaiques, etc., la variació de
consum final interanual és més elevada que en el comentat
anteriorment en el consum d’energia primària.
En l’interval en qüestió cal destacar tres períodes:

Un augment del 3,1% anual entre 2000-2007.
Una disminució del 4,5% anual entre 2007-2013.
Un augment del 2,3% anual entre 2013 i 2015.
A continuació, es mostra el desglossament dels consums finals
per fonts energètiques:

Taula. Consum final d’energia en el període 2000-2015.
Consum final d’energia (ktep)
Any
Carbó
Petroli
Gas Natural
2015
1
3.637
1.818
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Electricitat
2.030

Renovables
424

Total
7.910
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Figura 32.
Estructura dels consum d’energia final per fonts d’energia a la Comunitat Valenciana el 2015.
Font: IVACE

Gas natural 23%

Elactricitat 25,7%

Renovables 5,4%

Petroli 46%%

A continuació, encara que els compromisos són nacionals,
s’analitza el grau de compliment dels objectius de la Directiva
2009/28/CE següents:
Participació de les ER sobre el consum final brut d’energia
l’any 2015: aquesta contribució va ser del 12,3% a la Comunitat
Valenciana.

Taula. Participació d’ER pel que fa al consum final d’energia el 2015,
segons la Directiva 2009/28/CE a la Comunitat Valenciana.
Unitats: ktep
ER Tèrmica
Biocarburants
ER Elèctrica final (bruta) (*)
Total (segons la Directiva 2009/28 CE)
Total energia final (bruta)
% ER

2015
317
107
574
998
8.113
12,3%

Quota de participació de les ER en el consum final d’energia
en el transport per carretera i ferroviari: la participació el 2015
és del 4,4%. En la taula següent es mostra la metodologia
seguida.
Taula. Ús d’ER en el sector transport a la Comunitat Valenciana l’any 2015.
Unitats: ktep
Consum total d’energia en el transport de carretera i en el ferroviari
Energia procedent de fonts renovables en el transport (*)
% ER en sector transport (segons la 2009/28/CE)
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Situació 2015
2.734
119,3
4,4%

Situació objectiu 2020
2.910
291
10%
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S’ha d’assenyalar que aquest 4,4% de participació dels
biocarburants l’any 2015 es pot considerar un valor insuficient
amb vista a la consecució de l’objectiu europeu de participació
del 10% dels biocarburants en el transport.

1.2.
Evolució de l’eficiència energètica a la
Comunitat Valenciana

Aquest percentatge baix es justifica, en part, per l’aplicació del
Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport
a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació, pel qual es van modificar a la baixa els objectius
obligatoris de participació dels biocarburants en el transport
fixats en el Reial decret 459/2011. Aquest reial decret tenia com
a objectiu minimitzar el preu dels carburants i assegurar una
certa estabilitat al sector dels biocarburants, i tot això, sense
comprometre el compliment dels objectius comunitaris previstos
pel 2020, el qual continua vigent.

La manera habitual de mesurar l’eficiència energètica és per
mitjà de la intensitat energètica. Aquest indicador associa el
consum d’energia amb el producte interior brut. La intensitat
energètica és la quantitat d’energia necessària per a produir una
unitat de PIB, i s’utilitza per a avaluar l’eficiència energètica d’un
país. Com més baix és el valor de la intensitat energètica, més
eficient és el país, ja que produeix més riquesa amb menys
consum energètic. Per a analitzar l’eficiència energètica s’utilitzen
dues intensitats, en funció que es considere l’energia primària
o la final. A continuació, es mostren les dades històriques des
de l’any 2000 fins al 2015 de les dues intensitats energètiques.

En concret, a causa, entre diversos motius de l’aplicació d’aquesta
norma, a la Comunitat es va passar d’un consum de 199 ktep
el 2012 a 107 ktep el 2015.
En definitiva, s’observa que el consum d’energia primària ha
evolucionat de manera similar al d’energia final en el període
2000-2015, i s’observa un canvi de tendència a l’alça en els
últims anys.

La intensitat energètica primària està condicionada per la manera
com s’ha generat l’electricitat durant l’any. Per això, per a efectuar
una anàlisi sobre l’evolució de l’eficiència energètica a la Comunitat
Valenciana en el període 2000-2015, és mes precís dur-la a
terme sobre la intensitat energètica final.
La intensitat energètica final en el període 2000-2015 va millorar,
ja que va disminuir un 1,3%, amb dos trams diferenciats: en el
període 2000-2008 va millorar (va disminuir) un 1% i en el període
2008-2014 un 1,7%.

A continuació es mostra el diagrama de fluxos energètics de la
Comunitat Valenciana l’any 2015.

Energies finals 7.910 ktep

Diagrama de fluxos energètics de la Comunitat Valenciana l’any 2015.

Importació d'electricitat
8% 796

Sistema
elèctric
4.246

Nuclear
19% 2.017
Hidràuliques i renovables
3,3%

347

Pèrdues en producció

Energies primàries 10.421 ktep

(eòlica, solar...)

1.847
369
2.030

1.039

47
Petroli
38% 3.981

Pèrdues de transport
i consum propis
Agricultura i pesca,
serveis i domèstics
28% 2.217

1.324

434
310
148
117
12
107 Transport
40% 3.160
2.925

297*
Gas natural
27% 2.857
Biomassa, solar tèrmica
4%
424
Carbó 0,01% 1

589
278
1.496

Indústria
32% 2.533
169

(*) Minvaments i consums propis
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Tant la intensitat energètica primària com la final han experimentat
un descens interanual considerable des de l’any 2000. En concret,
la intensitat energètica final en el període 2000-2014 va millorar, ja
que va disminuir un 1,3%, amb dos trams diferenciats: en el període
2000-2008 va millorar un 1% i en el període 2008-2014 un 1,7%.
Figura 33.
Evolució de la intensitat energètica final en el període 2000-2015.
Font: IVACE
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Figura 34.
Evolució de la intensitat energètica primària en el període 2000-2015.
Font: IVACE
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Energia elèctrica a la Comunitat Valenciana.
Evolució de les emissions de GEH agregades.
Comparativa entre Espanya i la Comunitat Valenciana.

1.3.
Energia elèctrica a la Comunitat Valenciana.

1.4.
Evolució de les emissions de GEH
agregades. Comparativa entre Espanya i la
Comunitat Valenciana.

La demanda final d’energia elèctrica el 2015 va ser de 23.603
GWh. Analitzant l’evolució del consum elèctric final en el període
2000-2015 s’observa que va augmentar un 40% en el període
2000-2008 i va disminuir un 16% en el període 2008-2015.
Aquest descens va ser motivat per la conjuntura econòmica
comentada anteriorment.

Partint de dades recopilades en l’últim Inventari Nacional
d’Emissions de GEH des de l’any 1990 fins a l’any 2015 (últim
del que es disposen dades) podem analitzar la situació actual
de la Comunitat Valenciana i la d’Espanya pel que fa a emissions.

La demanda en barres de central64 va ascendir a 26.905 GWh,
i va caldre importar 9.250 GWh de la resta de l’Estat. Pel que
fa a la producció bruta d’energia elèctrica a la Comunitat
Valenciana, el 2015 va arribar a 18.639 GWh. I l’estructura de
producció d’energia va ser: 42% procedent d’energia nuclear,
el 27% de plantes tèrmiques de cicle combinat de gas, el 19,03%
de plantes que utilitzen ER (hidràulica, solar, eòlica, biomassa,
etc.) i el 12% mitjançant plantes de cogeneració i residus.

Analitzant dades a partir de l’any 1990, any base pres de
referència en el Protocol de Kyoto, podem observar que a la
Comunitat Valenciana s’ha seguit una tendència creixent de les
emissions de GEH fins a l’any 2008, any en el qual ens trobàvem
amb un augment del 87% respecte a l’any base esmentat A
partir d’aquest any, s’observa un descens brusc de les emissions,
de manera que han disminuït en 40 punts des d’aleshores fins
a l’any 2013. És al 2013 quan es dona un canvi de tendència i
es comença a apreciar un augment lleu de les emissions fins a
l’any 2015.

La potència elèctrica instal·lada a la Comunitat Valenciana l’any
2015 va aconseguir un valor de 8.446 MW. En el quadre següent
s’observa la distribució de la potència instal·lada i la producció
elèctrica segons cadascuna de les tecnologies presents en el
parc generador de la Comunitat Valenciana:

Pèrdues en
transport
i distribució
2.647
bombeig
363

Energia elèctrica.
Balanç d'energia elèctrica Comunitat Valenciana. Any 2015.

Producció
Autonòmica

Consum
propis Perdudes
621 bombeig
363

Nuclear
42% 7.741

Producció
bruta
18.639
Producció
neta
18.018

Hidràulica
3%
626
Gas natural
27% 5.003

Producció
disponible
17.655
66%

Consum total CV
24.258

Transport
65% 1.355
Domèstic
31% 7.424

Demanda b.c.
26.905
Consum
final CV
23.603

Serveis
31% 7.336

Indústria
29% 6.847

Renovables
16,03% 2.988
Cogeneració i residus
12% 2.281

Consum
sector energètic
655

Importació
34% 9.250

Consums
sectorials

(Unitats GWh)

Agricultura
35%
641

EBC (en barres de central). Energia injectada en la xarxa procedent de les centrals de règim ordinari, règim especial i de les importacions, i deduïts els consums
en bombament i les exportacions. Per al trasllat d’aquesta energia fins als punts de consum caldria substraure les pèrdues originades en la xarxa de transport i distribució.
(Font: Xarxa Elèctrica Espanyola. http://www.ree.es)

64 Demanda

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

106

Energia elèctrica a la Comunitat Valenciana.
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Figura 35.
Balanç energia elèctrica Comunitat Valenciana (any 2015).
Balanç energia elèctrica (any 2015)
Comunitat Valenciana
Font energètica
Nuclear
Gas natural
Cogeneració i residus
Hidràulica
Convencional (amb minihidràuliques)
Bombeig
Solar termoelèctrica
Solar fotovoltaica
Eòlica
Biomassa i biogas

Enegies no
renovables
Energies
renovables

Producció bruta en la Comunitat (GWh)
% ER
Consums propis i de bombeig
Producció en BC en C.V. (GWh)
Necesitats en BC en C.V. (GWh)
Importació energia elèctrica Comunitat Valenciana
Importació total (GWh)
% importació sobre el total de la demanda (GWh)

Potència instal·lada (MW) Producció (GWh)
1.092
7.741
2.924
5.003
690
2.281
2.119
626
639
1.480
50
92
351
524
1.194
2.298
26
75
8.446
18.640
44,3%
19,4%
954
17.656
26.905
9.250
34,4%

Figura 36.
Evolució de les emissions de CO2-eq respecte de l’any base (1990) a la Comunitat Valenciana i Espanya.
FONT: Elaboració pròpia
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En el conjunt d’Espanya, la tendència va en la mateixa línia, no
obstant això, el primer any en què s’observa el descens de les
emissions és l’any 2007, i ha descendit en 43 punts fins al 2013.
Igualment, a partir de l’any mencionat, s’observa un canvi de
tendència i les emissions comencen a augmentar.
Si analitzem el quocient de les emissions de la Comunitat
Valenciana en contrast a les emissions de tot Espanya en conjunt,
i referint aquest quocient respecte a l’any base, observem que
fins a l’any 2000, el quocient anava en augment pel fet que la
contribució de les emissions de la nostra Comunitat van augmentar
més que les del conjunt d’Espanya, a causa del gran creixement
econòmic i poblacional. A partir d’aquest any, aquest quocient
es manté pràcticament constant fins al 2007 i augmenta fins al
2010, després, durant els dos anys següents, la contribució de
les emissions del conjunt d’Espanya és més important que
l’augment d’emissions de nostra Comunitat , i torna a canviar
aquesta situació en els dos anys següents. De l’any 2014 al
2015 l’augment ha sigut més elevat en les emissions del conjunt
d’Espanya (que passa d’un 8% a un 13%) que no a la Comunitat
Valenciana, que s’ha mantingut aproximadament constant.
Si comparem les emissions de la nostra Comunitat i les d’Espanya
pel que fa a l’any base, a la Comunitat Valenciana ens trobem
amb unes emissions que han augmentat en un 43% respecte
a l’any 1990 mentre que en el conjunt d’Espanya aquest augment
es xifra en un 13%. El valor més elevat de la Comunitat Valenciana
és degut al nostre nivell baix d’emissions de partida l’any 1990.

1.5.
Evolució de les emissions de GEH per
sectors.
A continuació, s’analitzarà el progrés de les emissions de GEH
i els consums energètics per sector.
En el cas de les emissions de GEH, la classificació per sectors
s’efectua acudint a la classificació normalitzada de la nomenclatura
estàndard CRF65:
Processos industrials: productes minerals, indústria química,
altres indústries, ús de dissolvents i altres productes. producció
i consum d’halocarburs i SF6.
Agricultura: fermentació entèrica, gestió del fem, cultiu d’arròs,
sòls agrícoles, cremada en el camp de residus agrícoles i
d’altres.
Tractament i eliminació de residus: depòsit d’abocadors,
tractament d’aigües residuals, incineració de residus i altres.
Processament de l’energia: activitats de combustió (indústries
65 Nomenclatura

del sector energètic, indústries manufactureres i de la
construcció), transport, altres activitats de combustió i emissions
fugitives de combustibles.
En les figures 37 (Comunitat Valenciana) i 38 (Espanya) es mostra,
en el gràfic superior, l’evolució de les emissions com a gràfic
d’àrees acumulades (una per sector d’activitat), i en els diagrames
circulars inferiors, la distribució de les emissions per grup d’activitat
per als anys 1990 i 2015 respectivament.
A partir dels gràfics esmentats, es pot concloure el següent:
En termes absoluts, les emissions de la Comunitat passen de
17,4 milions de tones de CO2-eq el 1990 a 25 milions el 2014.
Com ja s’ha indicat, el màxim d’emissions de la Comunitat es
va produir l’any 2008, amb 32,6 milions de tones, mentre que
a Espanya aquest màxim es va aconseguir un any abans.
La contribució dominant en les emissions de la Comunitat
Valenciana correspon al sector de processament de l’energia,
la participació de la qual se situa el 1990 en un 71,5% (74%
per a Espanya), i en un 78,2% l’any 2015 (76,1% per a Espanya).
Les emissions d’aquest sector a la Comunitat Valenciana han
arribat a assolir en alguns anys del període valores pròxims al
200% de les emissions corresponents a les de 1990, xifra
superior al creixement del mateix sector en el conjunt d’Espanya.
L’evolució tan cridanera de les emissions d’aquest sector
s’explica pel nivell baix de representació que el sector tenia el
1990, i pels augments de capacitat productiva duts a terme
en el sector de generació d’energia elèctrica en règim ordinari.
La segona posició per pes en les emissions de l’inventari de
la Comunitat Valenciana l’ocupa el sector de processos
industrials. Les emissions d’aquest sector es pot dir que es
mantenen aproximadament dins del mateix ordre, havent
disminuït la seua representació davant del total si ho amb
l’any base.
A la Comunitat Valenciana s’ha passat d’un 15,3% del total a
un 12,3% l’any 2015. Al conjunt d’Espanya, si ho comparem
respecte a l’any base esmentat, tenim una disminució lleu (del
10,4% al 9,2%). No obstant això, de manera similar a l’evolució
de les emissions totals, les emissions d’aquest sector també
van arribar a cotes més elevades durant el període considerat.
En concret, el 2005 les emissions causades per processos
industrials van augmentar un 50% pel que fa a les emissions
corresponents al 1990.
Per al sector de l’agricultura, si s’observen les contribucions
de les emissions d’aquest sector al total pel que fa a l’any
base, a la Comunitat Valenciana es va produir una disminució
de la seua contribució a les emissions, que passa del 9,95%
del 1990 al 4,9% de l’any 2015 (del 12,9% al 10,7% en el cas

CRF (Common Reporting Format). Format adoptat per a informar els organismes internacionals. sobre les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
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del conjunt de les emissions a Espanya).
La contribució de les emissions derivades del sector de
tractament i eliminació de residus es manté pràcticament
constant a la Comunitat Valenciana (que aporta un 4,6% al
total de les emissions) i augmenta lleugerament aquest
percentatge en el cas de les emissions del conjunt d’Espanya,
ja que passa del 3,4% del total de les emissions l’any base,
a una contribució d’un 4% l’any 2015. No obstant això, les

emissions relatives d’aquest sector han augmentat en aquests
17 anys, de manera que han arribat a ser quasi un 50% més
elevades que l’any 1990.

Figura 37.
Evolució de les emissions de CO2-eq a la Comunitat Valenciana. Anàlisi per sector.
FONT: Elaboració pròpia
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Distribució emissions de CO2 equivalent per sectors. Comunitat Valenciana. Any base.

Processos industrials i usos de productes 15,31%

Processament de l'energia 71,56%
Agricultura 7,63%
Tractament i eliminació de residus 5,50%
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Distribució emissions de CO2 equivalent per sector. Comunitat Valenciana. Any 2015.

Processos industrials 12,26%
Processament de l'energia 78,20%

Agricultura 4,49%
Tractament i eliminació de residus 4,63%

Figura 38.
Evolució de les emissions de CO2-eq a Espanya. Any Base
FONT: Elaboració pròpia

Evolució de les emissions de CO2 equivalent
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Distribució emissions de CO2 equivalent per sectors. Espanya. Any base.

Processos industrials 10,42%

Processament de l'energia 74,09%

Agricultura 12,07%
Tractament i eliminació de residus 3,41%
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Distribució emissions de CO2 equivalent per sectors. Espanya. Any base.

Processos industrials 9,16%
Processament de l'energia 76,10%
Agricultura 10,72%
Tractament i eliminació de residus 4,01%

1.6.
Evolució de les emissions de GEH per tipus
de gas.
A continuació es mostren les gràfiques que representen les
emissions de CO2 equivalent a la Comunitat Valenciana i al
conjunt d’Espanya, per tipus de gas:

Figura 39.
Emissions de CO2-eq a la Comunitat Valenciana. Anàlisi per gas Comunitat Valenciana i Espanya
Font: Elaboració pròpia
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Evolució de CO2 equivalent per gas. Espanya.
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Com es pot comprovar, si observem el gràfic de les emissions
de CO2 equivalent que presenta les emissions de manera
acumulada i per tipus de gas, podem observar que a la Comunitat
Valenciana el CO2 contribueix de manera majoritària a les emissions
totals, ja que passa del 81,3% el 1990, al 84% el 2015. Els
gasos que més aporten al total són el metà (CH4) i l’òxid nitrós
(2O) respectivament. Analitzant l’evolució de les emissions
d’aquests gasos s’observa que el N2O ha variat substancialment
del 10,3% que representava el 1990 al 4,8% del 2015. El metà
es manté pràcticament constant (la variació és del 8,3% al 7,3%).
En el conjunt dels gasos fluorats, els HFC i els PFC enceten la
seua presència en l’inventari l’any 1995, amb nivells mínims. En
el cas del SF6 sí que es comptabilitzen les seues emissions
durant tot el període inventariat, però amb nivells de contribució
molt baixos. Els PFC també tenen una contribució mínima, per
la qual cosa es podria concloure que les emissions dels gasos
fluorats venen determinades per les emissions dels HFC, que
se situen l’any 2015 en un 3,8%.
Una cosa semblant ocorre en el cas del conjunt d’Espanya, amb
una contribució majoritària del CO2, seguida del CH4 i del N2O.
En el cas de les emissions de fluorats, sí que hi ha dades en tot
el període inventariat, i també es pot concloure que la contribució
més alta de les emissions d’aquests gasos és l’aportada pels
HFC, que han augmentat la seua contribució des d’un 1,2%
l’any base 1990 a un 5,5% l’any 2015.
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1.7.
Evolució de les emissions de GEH i consums
energètics per habitant.
En aquest apartat es va a valorar l’evolució de les emissions de
GEH i els consums energètics tenint en compte l’evolució de la
població de la Comunitat Valenciana. Resulta interessant valorar
l’evolució d’aquesta manera perquè possibilita la comparació
amb altres territoris, ja que les emissions són el resultat associat,
encara que no volgut, de gran nombre d’activitats humanes.
Emissions per capita
Per a analitzar adequadament l’evolució de la ràtio d’emissió de
GEH per població s’han de tindre en compte les consideracions
següents:
Quant a les emissions de GEH, i atés que el balanç energètic
de la Comunitat Valenciana ha sigut deficitari durant el període
analitzat, es considera convenient efectuar-ne un càlcul estimat
assumint que a les emissions generades a la Comunitat Valenciana
se sumen les emissions generades fora d’aquesta però que són
directament atribuïbles al consum d’energia importada.
Quant a la població, es considera adequat utilitzar el concepte de
“població resident”, perquè és la variable estadística utilitzada
amb més profusió com a representativa de la població oficial d’un
determinat àmbit territorial (segons la definició de l’Institut Nacional
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d’Estadística, INE, comprén el conjunt de “persones físiques que
en el moment censal tenen la seua residència habitual a l’habitatge,
a l’edifici o al territori estudiats”). Encara que realment s’hauria
d’utilitzar el terme de “població vinculada”, ja que representa una
millor aproximació a la càrrega real de població que suporta una
determinada àrea geogràfica (segons la definició de l’INE és “el
conjunt de persones censables, és a dir, amb residència habitual
a Espanya, que tenen algun tipus de vinculació habitual amb el
municipi en qüestió, ja siga perquè hi resideixen, perquè hi treballen
o hi estudien, o bé perquè, encara que no en siga la residència
habitual, solen passar allí determinats períodes de temps, no
exclusivament per motius vacacionals”). No obstant això, es
prefereix emprar el concepte de “població resident” per a situarse en una posició “més conservadora”, ja que la “població vinculada”
al nostre territori pot ser d’aproximadament d’un 30% a un 40%
superior a la resident.
Tenint en compte aquests càlculs estimats i les dades disponibles
de l’inventari d’emissions i dels balanços energètics66, la ràtio
d’emissions per població de la Comunitat Valenciana s’ha calculat
de dues maneres:
a) Al quocient entre les emissions imputades a la Comunitat
Valenciana i la seua població, prèviament descomptada la
quantitat estimada per generació d’energia elèctrica al nostre
territori, se suma el quocient entre les emissions nacionals
per generació d’energia elèctrica i la població espanyola.
(Referència CVE1 corresponent a la línia verda de la figura 40).
b) Al quocient entre les emissions imputades a la Comunitat
Valenciana i la seua població, prèviament descomptada la
quantitat estimada per generació d’energia elèctrica al nostre
territori, se suma el resultat de multiplicar el consum final
d’energia elèctrica a la Comunitat Valenciana per la ràtio
nacional d’emissions de GEH per unitat d’energia elèctrica
consumida i de dividir-ho entre la població de la Comunitat
Valenciana. (Referència CVE2 corresponent a la línia blava
de la figura 40).
En la figura 40 es compara l’evolució de les emissions per capita
de la Comunitat Valenciana i Espanya. Es pot observar que
durant el període considerat la ràtio esmentada a la Comunitat
Valenciana s’ha mantingut per davall de la ràtio del conjunt
d’Espanya, fins i tot tenint en compte les emissions generades
fora d’aquesta, però que són directament atribuïbles al consum
d’energia importada.

Aquesta figura també serveix per a comprovar que l’evolució de
les emissions per capita de la nostra Comunitat que, igual que
la del conjunt d’Espanya, ha seguit un perfil decreixent des
d’aproximadament l’any 2005 fins a l’any 2013, però a partir
d’aquest últim any mencionat comença a créixer novament. Això
és conseqüència de diversos factors la contribució dels quals
és difícilment quantificable, però entre els quals es poden esmentar
la recuperació de l’activitat econòmica, i el descens de població
des de l’any 2012 fins al present.
Consum d’energia final per habitant
Si comparem aquestes dades amb el consum d’energia final
per habitant també observem que el consum energètic final per
habitant a la Comunitat Valenciana el 2015 es troba per davall
de la mitjana espanyola.
El consum energètic final per habitant a la Comunitat Valenciana
el 2014 es va situar al voltant dels 1,59 tep/habitant-any, per
davall de la mitjana espanyola (1,88 tep/habitant-any) i europea
(2,09 tep/habitant-any). A més, aquest consum ha caigut
significativament a la nostra regió, a una taxa d’1,6% anual entre
el 2000 i el 2015, mentre que a Espanya aquesta caiguda va
ser de l’1,4%, i a la UE28 del 0,7% anual. Aquesta caiguda és
especialment pronunciada des de l’any 2008 a la Comunitat
Valenciana, a raó d’un 3,2% anual, encara que en els últims anys
s’ha estabilitzat.
A continuació, es mostren les dades tant d’energia primària com
final per habitant per a la Comunitat Valenciana, per a Espanya
i per a la UE28.
Les dues figures serveixen per a comprovar que l’evolució tant
de les emissions com dels consums d’energia final per habitant
de la nostra Comunitat, igual que la del conjunt d’Espanya, ha
seguit un perfil decreixent des d’aproximadament l’any 2005 fins
a l’any 2012, però a partir d’aquest any comença a créixer
novament. Això és conseqüència de diversos factors, la
contribució dels quals és difícilment quantificable, però entre els
quals es poden esmentar la recuperació de l’activitat econòmica,
i el descens de població des de l’any 2012 fins al present.

Cal esmentar que en el període de temps considerat la població
ha augmentat a la Comunitat Valenciana un 30%, i un 20% en
el conjunt d’Espanya.
66 Fonts:
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Secretària General d’Energia de Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, IVACE-ENERGIA i Institut Nacional d’Estadística.

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

Evolució de les emissions de GEH
i consums energètics per habitant.

Figura 40.
Emissions de GEH per habitant a la Comunitat Valenciana i en el conjunt d’Espanya.
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 41.
Evolució consum d’energia final per habitant 2000-2015 a Europa, Espanya i la C. Valenciana
Font: IVACE
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1.8.
Evolució de les emissions afectades pel
comerç de drets d’emissió de GEH a la
Comunitat Valenciana.
El Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental és l’òrgan competent en matèria de canvi
climàtic, per la qual cosa li correspon atorgar l’autorització
d’emissions de GEH i l’aprovació dels plans de seguiment de
les emissions de GEH. L’informe verificat de les emissions que
presenten cada any totes les instal·lacions es revisa en la Direcció
General i s’inscriuen les emissions verificades en el registre abans
del 31 de març, perquè els titulars puguen efectuar el lliurament
de drets d’emissió corresponent a les emissions de l’any precedent
i efectuar les transaccions necessàries de compravenda de drets
d’emissió per a complir les seues obligacions abans de finals
d’abril.
En les dues fases del primer període de comerç (2005-2007 i
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2008-2012), aquest règim va afectar aproximadament 1.100
instal·lacions a Espanya i 97 a la Comunitat Valenciana.
Fins a 2012 el balanç de resultats del conjunt dels exercicis de
verificació és el següent:
Com ja s’ha indicat, a causa de la modificació de la Directiva
2003/87/CE, esmentada, el nombre d’instal·lacions afectades
es va ampliar considerablement i, amb això, el nombre
d’instal·lacions sotmeses a comerç de drets d’emissió a la
Comunitat Valenciana, que està en aquest moment al voltant de
180 instal·lacions industrials.
A més, com a conseqüència de l’aplicació de la nova decisió
d’assignació gratuïta, que any darrere any reajusta l’assignació
gratuïta de cada instal·lació en funció del seu nivell d’activitat i
modificacions significatives de la seua capacitat, ja no es
produeixen els excedents de períodes anteriors.

Tones
de CO2 assignades

Tones
de CO2 emeses

Excedent

Excedent en %
sobre assignació

9.293.238
9.750.739
10.945.222
10.448.266
10.717.377
10.950.162
10.944.177
10.896.723

8.920.192
9.010.200
8.740.048
9.949.755
8.804.907
8.539.190
7.655.821
6.420.272

373.046
740.539
2.205.174
498.511
1.912.470
2.410.972
3.288.356
4.476.451

4%
8%
20%
5%
18%
22%
30%
41%

Tones de CO2
assignades

Tones de CO2
emeses

Dèficit

7.623.460
7.120.724
6.982.034
6.842.775
6.734.061

8.053.022
8.475.933
9.061.736
9.030.508
8.679.224

-429.562
-1.355.209
-2.079.702
-2.187.733
-1.945.163

Dèficit en %
sobre l’assignació
-6%
-19%
-30%
-32%
-29%

Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030

Evolució de les emissions afectades
pel comerç de drets d’emissió de GEH
a la Comunitat Valenciana

Com es dedueix dels resultats obtinguts d’aquest nou període,
hi ha importants diferències respecte al període anterior, ja no
hi ha un excedent d’emissions, sinó un dèficit creixent d’aquestes.
No obstant això, no cal oblidar que el nombre d’instal·lacions
sotmeses a comerç durant el període anterior pràcticament s’ha
duplicat, i en el període 2013-2020, a més de les emissions de
CO2 també es consideren les de N2O. Per tant, els resultats dels
dos períodes no són directament comparables.

Figura 42.
Tones de CO2eq emeses en contrast amb les assignades en el període 2013-2016.
Font: Elaboració pròpia.
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En la gràfica es pot apreciar la reducció en l’assignació any
darrere any, i també l’estabilització en les emissions en els dos
últims anys de seguiment.
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de departaments
partícips
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07
Cascada riu Carbó a Villahermosa.

Llista de departaments partícips en l’estratègia

[AG]

Departament competent en matèria d’agricultura i
ramaderia.
[AE]
Departament competent en matèria d’agricultura
ecològica.
[AAE]
Departament competent en matèria d’avaluació
ambiental estratègica.
Departament competent en matèria.
[AGU]
d’infraestructures hidràuliques i qualitat de les aigües.
[CCQA]
Departament competent en matèria de canvi climàtic
i qualitat ambiental.
[CDS]
Departament competent en matèria de cooperació
i desenvolupament sostenible.
[CEACV] Departament competent en matèria d’educació
ambiental (Centre d’Educació Ambiental de la
Comunitat Valenciana).
[COM]
Departament competent en matèria de comerç i
consum.
[EDU]
Departament competent en matèria de centres
docents i educació.
[ENERGIA] Departament competent en matèria d’energia i
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
[EPSAR]
Entitat de Sanejament d'aigües.
[GVA]
Generalitat.
[HAB]
Departament competent en matèria d’obres
públiques, projectes urbans i habitatge i Institut
Valencià de l’Edificació.
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[HAC]

Departament responsable de compres de la GVA
que depén de la conselleria competent en matèria
d’hisenda.
[INDUST] Departament competent en matèria d’indústria.
[IVIA]
Institut Valencià d’Investigacions Agràries.
[IVF]
Institut Valencià de Finançes.
[LIT]
Departament competent en matèria d’actuacions
en el litoral.
[MN]
Departament competent en matèria de medi natural.
Departament competent en matèria de mobilitat i
[MOB]
transport.
[MS]
Departament competent per al model social valencià.
[OTP]
Departament competent en matèria d’ordenació
del territori i paisatge.
[PCIENT] Departament competent en matèria de política
científica.
[P INC]
Departament competent en matèria de prevenció
d’incendis forestals.
[RES]
Departament competent en matèria de residus.
[SR EMER] Departament competent en matèria de seguretat
i resposta a les emergències.
[SALUT]
Departament competent en matèria de sanitat i
salut pública.
[TIC]
Departament competent en matèria de tecnologies
de la informació i les comunicacions.
[TRIB]
Departament competent en matèria de tributs.
[TUR]
Departament competent en matèria de turisme.
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08
Platja Tavernes (València).

Acrònims

BES Oficina
CC:
CCAA:
CDE
CE
CEACV
CEAM
CER
CMNUCC:
COP:
CV:
EE
EEA
EECCEL:
ER:
EMAS
ENAC:
ERU
ETCV
ETS
EUROSTAT
GEH:
IEE.CV
IPCC:
JRC
LIC
LOTUP
ODS

Distintiu de qualitat per a oficines. Benestar en
espais sostenibles.
Canvi climàtic.
Comunitats Autònomes.
Comerç de drets d'emissió.
Comissió Europea.
Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana.
Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani.
Certificat de reducció d'emissions.
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre
el Canvi Climàtic.
Conferència de les parts de la CMNUCC.
Comunitat Valenciana.
Eficiència energètica.
European Environment Agency.
Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia
Neta.
Energies renovables.
Sistema Europeu de Gestió i Auditoria
Ambiental.
Entitat Nacional d'Acreditació.
Unitat de reducció de les emissions.
Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.
Emission Trading Scheme. Comerç de drets
d'emissió gasos d’efecte hivernacle.
Oficina Europea d'Estadística.
Gasos d'efecte hivernacle.
Informe d'avaluació de l'edifici.
Grup Intergovernamental d'Experts sobre el
Canvi Climàtic.
Joint Research Centre - Centre comú
d'investigació de la Comissió Europea.
Lloc d'importància comunitària.
Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme y
Paisatge.
Objectius de desenvolupament sostenible.
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OECC:
OMM
OMT
PACER
PATAE

Oficina Espanyola del Canvi Climàtic.
Organització Meteorològica Mundial.
Organització Mundial del Turisme.
Pla d'actuació comercial en entorns rurals.
Pla d’acció territorial de les àrees metropolitanes
d'Alacant i Elx.
PAT-CASTELLÓ Pla d’acció territorial de l’Àrea Funcional de
Castelló.
PATEVAL
Pla d'acció territorial metropolità de València.
PATIVEL
Pla d'acció territorial de la Infraestructura Verda
del Litoral.
PATRICOVA
Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc
d'inundació en la Comunitat Valenciana.
PATSECOVA Pla d'Acció Territorial sectorial del comerç de
la Comunitat Valenciana.
PdC
Perfil de qualitat.
PEMAR
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus.
PESETA:
Informe del centre comú d'Investigació de la
Comissió Europea.
PGE
Pla de Gestió Energètica.
PIB
Producte interior brut.
PIR97
Pla Integral de Residus 1997.
PIRCV
Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana.
PNACC:
Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic.
PNUMA
Programa de Nacions Unides per al Medi
Ambient.
PVPE
Pla Valencià de Producció Ecològica.
RENADE
Registre nacional de drets d'emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
SCC
Cost Social del Carboni.
SGE
Sistemes de gestió energètica.
TIC
Tecnologies de la informació i les
comunicacions.
UE:
Unió Europea.
UV
Ultravioleta.
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