
 

SINDICATURA DE COMPTES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 
 
 
 
 
AUDITORIA OPERATIVA DE L’ESTRATÈGIA 
VALENCIANA DE CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 
2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUM. Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

 

RESUM 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de l’any 2021 l’auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i 
Energia 2030 (d’ara en avant, l’EVCCE30 o l’Estratègia). 

L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar amb criteris d’auditoria operativa: 

• El disseny i la governança de l’EVCCE30. 

• L’anàlisi, per la seua relació amb la mateixa estratègia, de la Declaració d’Emergència 
Climàtica aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019 i l’Avantprojecte de Llei del 
Canvi Climàtic i Transició Ecològica. 

• L’execució i gestió de les mesures que es relacionen en l’EVCCE30. 

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents, a més de les 
xifres clau incloses en l’apartat específic de l’Informe: 

• Els objectius definits per l’estratègia valenciana davant el canvi climàtic estan alineats, 
en termes generals, amb els compromisos adquirits per la Unió Europea i pel Govern 
d’Espanya. A pesar de la inexistència d’informes de seguiment en l’àmbit autonòmic, 
els resultats dels indicadors globals en 2019 i la tendència de magnituds com el consum 
d’energia primària i la participació de les energies renovables sobre el consum final 
brut d’energia semblen anticipar que la Comunitat Valenciana podria no aconseguir els 
ambiciosos objectius europeus i nacionals al final del període planificat (2030), si bé 
encara hi ha marge per a aconseguir-los. Per a minimitzar aquest risc, cal que la 
Generalitat Valenciana impulse les fases següents, que han de succeir-se a la formulació 
de l’Estratègia: elaborar els plans, programar les actuacions i avaluar els resultats 
obtinguts.  

• El marc de governabilitat en matèria de clima i energia de la Generalitat Valenciana no 
ha facilitat la implementació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 
Tot i això, la Comunitat Valenciana ha dut a terme més mesures de bona governabilitat 
climàtica que en altres comunitats autònomes i s’ha situat en sisé lloc en el rànquing 
per comunitats. 

• L’escàs temps transcorregut des de la posada en marxa efectiva de l’EVCCE30 
representa una limitació significativa per a poder avaluar el grau d’implementació de 
les mesures previstes. Encara no hi ha informes de seguiment que mostren els resultats 
observats a conseqüència de les mesures de mitigació i adaptació dutes a terme, per 
la qual cosa la Direcció General de Canvi Climàtic no coneix, en el moment d’elaborar 
el nostre informe, en quina mesura s’havia aplicat l’Estratègia, ni els efectes que aquesta 
aplicació pot haver tingut. En termes quantitatius, l’Administració autonòmica havia dut 
a terme almenys una actuació en pràcticament la totalitat de les mesures (96,4%) de 
mitigació i adaptació previstes en l’Estratègia i analitzades per la Sindicatura. No 
obstant això, i pel fet que l’EVCCE30 no inclou les fites i objectius concrets que 
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s’esperen aconseguir amb cada mesura ni l’estimació del cost econòmic d’implementar 
cada una, no es pot obtindre el grau d’execució real de l’Estratègia, així com si les 
mesures previstes s’han implementat íntegrament. A més, els plans sectorials vigents 
no són transversals. 

• La Comunitat Valenciana no ha progressat de manera significativa en la implementació 
de fonts energètiques renovables dins del seu territori i s’observen diferències notables 
respecte a la resta d’Espanya i a la Unió Europea. L’Estratègia es basa en increments 
extraordinaris de la potència instal·lada en instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica a partir de fonts renovables (bàsicament solar fotovoltaica i eòlica), però no hi 
ha un pla detallat per a dotar-se de les infraestructures necessàries. L’Estratègia 
fonamenta la consecució dels objectius en la teoria del desenvolupament sostenible i 
no preveu cap escenari alternatiu que tinga en compte els límits del creixement, de 
manera que ignora mesures específiques que encaminen la societat i l’economia a un 
possible dèficit d’energia disponible en el futur. 

Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, cal comentar que la 
Generalitat Valenciana, per a completar el marc estratègic, ha d’aprovar urgentment la Llei 
de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana i el Pla Valencià Integrat 
d’Energia i Canvi Climàtic (PVIECC). 

A més, en pròximes revisions de l’Estratègia és necessari incorporar mesures addicionals i 
més ambicioses encaminades a modelitzar la conducta social dels consumidors, amb 
l’objectiu de reduir el consum energètic en el seu dia a dia i maximitzar els resultats de les 
mesures previstes en millores d’eficiència energètica. L’Estratègia haurà de posar l’accent 
en l’adopció de mesures que contribuïsquen a reconduir també els sectors productius i els 
serveis públics, perquè un escenari futur de decreixement implicarà menors ingressos 
públics i la necessitat de redissenyar i prioritzar alguns serveis essencials. També resulta 
necessari incorporar qüestions específiques que contribuïsquen a millorar la resiliència 
comunitària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 



 

 

 

 

 

 

Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi 
Climàtic i Energia 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana 

 
 

  



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

2 

ÍNDEX (amb hipervincles) 

1. Xifres clau 3 
2. Objectius i abast de l’auditoria 4 
3. Conclusions 7 
4. Recomanacions 14 
Apèndix 1. Anàlisi de l’entorn 18 
Apèndix 2. Enfocament metodològic 31 
Apèndix 3. Observacions sobre la gestió de l’Estratègia 
Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 33 
Glossari de termes 95 
Índex d’abreviacions 99 
Annex I. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 
Annex II. Mesures previstes en l’EVCCE30 l’execució de les 
quals s’ha avaluat i mètodes d’anàlisi utilitzats 
Annex III. Nombre i import de les actuacions sobre les 
despeses de les quals han informat els gestors, destinades a 
implementar les mesures de mitigació 
Annex IV. Caràcter transversal de les mesures de mitigació 
Annex V. El canvi climàtic, la transició energètica i els límits de 
la naturalesa 
Tràmit d’al·legacions 132 
Aprovació de l’Informe 133 
Annex VI. Al·legacions presentades 
Annex VII. Informe sobre les al·legacions presentades 
 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
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1. XIFRES CLAU 

 

 

 Documents estratègics 
sobre canvi climàtic 
entre 2008 i 2018 

Informes de seguiment 
que es basen en 
indicadors: es desconeix 
la contribució de les 
estratègies 

Punts sobre un màxim 
de 10 en termes de bona 
governabilitat climàtica 

milions d’euros és la despesa pressupostària de què han informat 
les direccions generals consultades en mesures de mitigació i 
adaptació previstes en l’estratègia vigent (des de 2018). 

Participació d’energies renovables sobre el consum brut d’energia 
final en 2019: per davall de l’objectiu inicialment previst per la 
Unió Europea per a l’any 2020 (20%)  

Reducció del consum d’energia primària en 2019 sobre la 
projecció realitzada en l’any base: per davall de l’objectiu 
inicialment previst per la Unió Europea per a l’any 2020 (20%) 

Indicadors definits en l’estratègia vigent: únicament s’han 
comunicat els resultats de 9 a la DG de Canvi Climàtic 

Lloc de les energies renovables en el rànquing de les fonts 
d’energia primària després del petroli, gas natural i energia 
nuclear a la Comunitat Valenciana (3r lloc a Espanya i a la Unió 
Europea) 

proporció de les mesures de mitigació i adaptació definides en 
l’estratègia actual que ja estan iniciades (percentatge sobre les  
55 mesures analitzades per la Sindicatura) 

Sobre l’objectiu previst en l’estratègia actual d’incrementar la 
potència elèctrica instal·lada amb tecnologia solar fotovoltaica o 
eòlica (increment de 16 MW entre 2015 i 2019 davant de l’objectiu 
de 5.455 MW per a 2030) 

Proporció d’energia elèctrica generada l’any 2019 a partir de fonts 
renovables a la Comunitat Valenciana (37,5% a Espanya) 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que 
d’acord amb l’ordenament jurídic siguen convenients per a assegurar adequadament el 
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència, 
exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra 
banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre 
altres qüestions, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia en 
l’assoliment dels objectius previstos. 

D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes va acordar incloure en el programa anual d’actuació de l’any 2021 l’auditoria 
operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, d’ara en avant EVCCE30 
o l’Estratègia.  

L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar amb criteris d’auditoria operativa: 

 El disseny i la governança de l’EVCCE30. 

 L’anàlisi, per la seua relació amb la mateixa estratègia, de la Declaració d’Emergència 
Climàtica aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019 i l’Avantprojecte de Llei del 
Canvi Climàtic i Transició Ecològica.1 

 L’execució i la gestió de les mesures que es detallen en l’EVCCE30. 

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquests criteris s’han definit els següents objectius 
concrets, formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1: L’estratègia d’actuació de la Comunitat Valenciana davant el canvi climàtic 
està alineada amb els principis i objectius bàsics establits per la Unió Europea i assumits 
pel Govern d’Espanya? 

Objectiu 2: El marc de governabilitat contribueix a una aplicació eficaç de les mesures 
previstes en l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030? 

Objectiu 3: S’ha aconseguit un grau d’execució significatiu de les mesures previstes en 
l’Estratègia? 

                                                            
1 El document de l’Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat 
Valenciana es va sotmetre a informació pública al setembre de 2020. Es troba disponible en 
https://agroambient.gva.es/va/web/cambio-climatico/llei-de-canvi-climatic-i-transicio-ecologica-
de-la-comunitat-valenciana. 
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Objectiu 4: L’Estratègia preveu de manera específica la necessitat d’escometre una 
transició energètica que contribuïsca a incrementar la resiliència davant escenaris de 
menor energia disponible per capita? 

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, se n’ha desglossat cada un en 
diversos subobjectius i per a cada un d’aquests s’han definit els criteris d’auditoria, que es 
resumeixen en l’annex I. 

L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a 
cada un dels objectius esmentats adés. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar 
la gestió de l’estratègia d’actuació de la Comunitat Valenciana davant el canvi climàtic. 

L’Informe inclou també tres apèndixs: 

 En l’apèndix 1 es descriu l’entorn relacionat amb l’estratègia fiscalitzada. 

 L’apèndix 2 resumeix el nostre enfocament metodològic. 

 L’apèndix 3 recull les nostres observacions que es formulen per a cada un dels objectius 
i subobjectius, que suporten les conclusions. 

Queden exclosos expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa els aspectes 
següents: 

 La fiscalització de l’adjudicació dels diferents expedients de contractació licitats per la 
Generalitat Valenciana en relació amb les mesures relacionades amb el canvi climàtic.  

 La fiscalització de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana relacionades amb 
les mesures enumerades en l’Estratègia. 

 La fiscalització de les partides pressupostàries que han servit de referència per a les 
anàlisis oportunes en l’entorn de l’auditoria operativa. 

 El càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (d’ara en avant, GEH) 
directes i indirectes, així com de les altres magnituds amb què s’han calculat els 
indicadors d’eficiència energètica a què fa referència l’EVCCE30. 

L’estratègia d’actuació de la Comunitat Valenciana davant el canvi climàtic es recull 
inicialment en els documents “Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 2008-2012” i 
“Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 2013-2020”, els dos disponibles per a la 
consulta en el web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica. 

L’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 és la resposta que donen els 
governants a la situació descrita en la mateixa introducció del document: “el sistema no ha 
donat els resultats que s’esperaven i el grau d’execució de l’Estratègia ha sigut baix. Per 
això, i amb la finalitat de complir els objectius establits en l’Acord de París (que es detallen 
més avant) i els compromisos adquirits per la Unió Europea per a 2030 i 2050, la Comissió 
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de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana va acordar 
iniciar el procés de revisió de l’Estratègia 2013-2020”. 

El primer esborrany de l’EVCCE30 es va publicar en el web de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica al gener de 2018, 
encara que el seu desenvolupament i aplicació pràctica es fixa com a objectiu per primera 
vegada en els pressupostos de 2020, a partir de la creació de la Direcció General de Canvi 
Climàtic. Fins a l’actualitat el Consell no ha aprovat formalment l’EVCC30. 

L’objectiu del nostre treball és establir si, en la data d’elaborar el nostre informe (any 2021), 
s’ha posat en marxa l’Estratègia, i en cas afirmatiu, determinar-ne el grau d’execució. 
Addicionalment, i atés que l’EVCCE30 és el resultat de revisar les estratègies prèvies, el 
nostre treball també ha de donar a conéixer quins han sigut els seus resultats. 

Si bé la tasca de coordinació del treball d’aquesta auditoria es va assignar a la Direcció 
General de Canvi Climàtic, l’àmbit subjectiu de l’examen realitzat arriba a les conselleries (i 
en particular a les direccions generals) i entitats que d’acord amb l’EVCCE302 haurien 
d’estar actuant per a implementar les mesures relacionades amb les àrees següents: canvi 
climàtic; energia i indústria; agricultura, ramaderia i pesca; biodiversitat, forestal i 
desertificació; recursos hídrics i mobilitat. El nostre abast representa l’anàlisi del 62,5% de 
les mesures que conté l’Estratègia (vegeu l’annex II).  

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques d’auditoria aprovades 
pel Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”, 
que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants de les normes 
aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, les normes 
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa s’ha realitzat prèviament una anàlisi de 
l’entorn relacionat amb la matèria. Per a això, s’ha consultat i analitzat la documentació que 
s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit, referida bàsicament a la legislació aplicable, 
informació econòmica pressupostària, enquestes i estadístiques oficials, informes d’òrgans 
de control, estudis d’associacions i organitzacions especialitzades i articles d’opinió. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball als coordinadors i altre personal 
adscrit a les direccions generals objecte de l’abast subjectiu d’aquest informe, especialment 
a la Direcció General de Canvi Climàtic, i al personal de l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE). 

  

                                                            
2 Matisat per l’Informe de 2018 d’assignació de mesures de l’EVCCE30 de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural publicat en el seu web. 
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3. CONCLUSIONS 

3.1. EN RELACIÓ AMB L’ALINEACIÓ DE L’ESTRATÈGIA VALENCIANA 
DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC AMB ELS COMPROMISOS EUROPEUS I 
ESTATALS 

Els objectius definits per l’estratègia valenciana davant el canvi climàtic estan alineats, a 
grans trets, amb els compromisos adquirits per la Unió 
Europea i pel Govern d’Espanya. A pesar de la 
inexistència d’informes de seguiment en l’àmbit 
autonòmic, els resultats dels indicadors globals en 2019 
i la tendència de magnituds com el consum d’energia 
primària i la participació de les energies renovables 
sobre el consum final brut d’energia semblen anticipar 
que la Comunitat Valenciana podria no aconseguir els 
ambiciosos objectius europeus i nacionals al final del 

període planificat (2030), si bé encara hi ha marge per a això. Per a minimitzar aquest 
risc, cal que la Generalitat Valenciana impulse les fases següents, que han de succeir-se 
a la formulació de l’Estratègia: elaborar els plans, programar les actuacions i avaluar els 
resultats obtinguts. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents:  

1. La planificació estratègica de la Comunitat Valenciana davant el canvi climàtic és la 
formada per la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Consell i les tres 
estratègies elaborades fins a l’actualitat. L’última és l’EVCCE30, vigent en la data de 
preparació d’aquest informe. 

L’EVCCE30 va ser elaborada abans del marc actual d’actuació en matèria de clima i 
energia de la Unió Europea per a 20303 i, per tant, requereix una actualització. A més, 
encara no s’han desenvolupat alguns dels possibles instruments necessaris per a 
sustentar i planificar el compliment efectiu dels compromisos assumits. Aquests 
instruments podrien ser les estratègies d’adaptació i de descarbonització a llarg termini 
i els plans d’energia i clima, necessaris per a establir les bases i presentar el full de ruta 
perquè, en concordança amb Europa, la Comunitat Valenciana es convertisca en una 
societat neutra en carboni, resilient al canvi climàtic i sostenible en l’ús de recursos 
(vegeu el subobjectiu 1.1). 

2. Prèviament a l’elaboració de l’EVCCE30, la Generalitat Valenciana havia aprovat dues 
estratègies davant el canvi climàtic: la de 2008-2012 i la de 2013-2020, aquesta última 
per a complir els objectius europeus vigents en aquest període,4 que eren reduir el 20% 
d’emissions de GEH (10% dels sectors difusos), augmentar un 20% l’eficiència 

                                                            
3 Disponible en https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-
energy-framework_es. 
4 Objectius establits en el Paquet d’Energia i Canvi Climàtic 2013-2020. 

“Hi ha marge per a 
impulsar les fases 
següents que han de 
succeir a l’Estratègia 
per a aconseguir els 
ambiciosos 
objectius…” 
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energètica i aconseguir la quota del 20% de consum final brut d’energia procedent de 
fonts renovables. 

En relació amb aquests plans estratègics, no coneixem les mesures que es van aplicar, 
quins van ser els seus efectes i la possible contribució als objectius europeus a causa 
de la falta d’informes de seguiment. No obstant això, a partir de les dades energètiques 
publicades per l’IVACE, hem obtingut alguns indicadors que ens permeten concloure 
que la Comunitat Valenciana va millorar5 en eficiència energètica en el període 2007-
2019, en disminuir la intensitat energètica final en un 18,3%, i va complir l’objectiu 
marcat per la Unió Europea de reduir un 10% les emissions de GEH dels sectors difusos 
respecte a l’any base 2005. No obstant això, la reducció en un 14,8% del consum 
d’energia primària en 2019 sobre la projecció de l’any base 2007 i la quota del 12,4% 
de participació d’energies renovables sobre el consum final brut d’energia estan molt 
allunyades dels objectius europeus, que eren del 20% (vegeu el subobjectiu 1.1). 

3. L’actual marc de clima i energia de la Unió Europea, que comprén el període 2020-
2030, aspira a objectius més ambiciosos que els anteriors. Per mitjà del Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima (PNIEC)6 i la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i 
Transició Energètica,7 s’han traslladat aquests objectius al conjunt de l’Estat espanyol, 
en concordança amb els europeus. L’EVCCE30 ha assumit també els objectius generals 
europeus (vegeu el subobjectiu 1.2).  

4. En la taula següent resumim els objectius europeus, espanyols (establits en el PNIEC) i 
de l’EVCCE30: 

   

                                                            
5 Aquesta millora, mesurada en termes de reducció d’intensitat energètica, pot ser deguda a dos 
factors, concurrents al mateix temps: canvis estructurals en l’economia (en disminuir el pes relatiu de 
sectors intensius en consum d’energia, com la indústria) i millores d’eficiència dels processos 
productius. No disposem d’informació suficient per a desagregar els dos efectes. 
6 El Consell de Ministres, en la seua reunió del dia 16 de març de 2021, va aprovar l’acord pel qual 
s’adopta la versió final del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030. 
7 Publicada en el BOE número 121, de 21 de maig de 2021. 
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Quadre 1. Resum dels objectius europeus, espanyols (establits en el PNIEC) i de 
l’EVCCE308 

Objectius fins a 2030 

Unió Europea: 
Paquet de Clima i 

Energia9 
Espanya: 

PNIEC 

Comunitat 
Valenciana: 

EVCCE30 
Descarbonitzar el sistema energètic: 
disminuir un % de GEH 

55% 23% 40% (1) 

Participació de les energies renovables en el 
consum final brut d’energia 

32% 42% 32% 

Millorar l’eficiència energètica (2) 32,5% 39,5% 32,5% 
Disminuir el grau de dependència energètica 
de l’exterior 

- 61% - 

(1) El compromís de reducció del 40% s’estableix en la Declaració d’Emergència Climàtica de la GV. 
(2) La Directiva d’Eficiència Energètica (directives 2012/27/UE i 2018/2002/UE) estableix un marc comú de 

mesures per al foment de l’eficiència energètica dins de la Unió Europea amb l’objectiu d’assegurar la 
consecució de l’objectiu principal de millora de l’eficiència en un 20% en 2020 i un 32,5% en 2030. Dins 
d’aquest marc normatiu comú, correspon a cada estat membre la fixació d’un objectiu nacional orientatiu 
d’eficiència energètica, basat en el consum d’energia primària o final, en l’estalvi d’energia primària o final 
o en la intensitat energètica. De manera coherent amb les planificacions anteriors, Espanya ha optat per 
fixar l’objectiu orientatiu d’eficiència energètica a 2030 en termes de consum d’energia primària. L’EVCCE30, 
addicionalment a l’objectiu de millora d’eficiència energètica (32,5%), també estableix aconseguir una 
reducció en el consum d’energia primària del 35,4% per a l’any 2030. Vegeu la il·lustració 4. 

Font: Elaboració pròpia 

Una vegada definits els objectius, han de recollir-se les mesures necessàries per al seu 
compliment. El PNIEC concreta per a cada una els aspectes següents: la descripció, els 
objectius precisos, els mecanismes d’actuació (inclòs el finançament), les inversions 
necessàries i, finalment, les administracions i departaments responsables per a dur-se 
a terme. Aquests aspectes clau per a una execució real encara no s’han desenvolupat 
en el marc valencià de clima i energia, i això dificulta enormement que l’Estratègia puga 
implementar-se de manera efectiva. 

Pel que fa a aquests aspectes clau, n’hem sol·licitat el detall i el full de ruta per a 
aconseguir l’objectiu d’arribar a una quota del 32% en el consum final amb energies 
renovables en 2030, sense que en la data de redacció d’aquest informe ens hagen 
facilitat aquesta informació (vegeu el subobjectiu 1.2). 

5. Les estratègies d’adaptació europea i nacional recullen la necessitat de planificació a 
què ens hem referit en els paràgrafs anteriors juntament amb l’obligat seguiment de 
l’execució de les mesures a través d’indicadors de compliment i avaluació. 

                                                            
8 Una vegada que s’elabore i aprove el Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic (PVIEC), es 
podrà realitzar una comparació més precisa dels objectius globals. A falta d’aquest pla, considerem 
oportú fer una comparació entre els instruments vigents de més rellevància en els tres àmbits 
(europeu, nacional i autonòmic). 
9 12 de desembre de 2008 - Paquet de mesures sobre energia i clima: elements del compromís final 
acordat pel Consell Europeu. 
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Fins a l’actualitat, no s’ha publicat cap informe de seguiment de l’EVCCE30. Tot i que 
l’Estratègia no ha concretat objectius intermedis en el període objecte de planificació, 
l’evolució de les dades energètiques de la Comunitat Valenciana entre 2014 i 2019 
augura que els objectius previstos per a 2030 seran difícilment assolibles, si bé l’horitzó 
temporal concedeix marge perquè les actuacions puguen donar resultats que encara 
no són visibles (vegeu el subobjectiu 1.2).  

3.2. EN RELACIÓ AMB EL MARC DE GOVERNABILITAT CLIMÀTICA PER A 
LA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

El marc de governabilitat en matèria de clima i energia de la Generalitat Valenciana no 
ha facilitat la implementació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 
A pesar d’això, la Comunitat Valenciana ha dut a terme més mesures de bona 
governabilitat climàtica que altres comunitats autònomes, i se situa en sisé lloc en el 
rànquing per comunitats. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. El procés de revisió estratègic es va iniciar l’any 2016, després de l’Acord de París. 
L’aprovació de l’Estratègia per part del Consell representaria un senyal inequívoc de 
l’actual compromís polític dels governants sobre la importància de la lluita contra 
l’emergència climàtica. No obstant això, l’EVCCE30 no ha sigut formalment aprovada 
pel Consell. 

2. La contribució efectiva als compromisos europeus i la situació d’emergència climàtica 
demanen una organització funcional que dinamitze i simplifique l’acció conjunta que 
requereix el procés d’implementació de les mesures que es plantegen, moltes vegades 
difícils d’assumir per part de la ciutadania i, per tant, conflictives per als responsables 
polítics. En la nostra opinió, a més de la falta d’aprovació pel Consell, tres aspectes 
estan dificultant el procediment de presa de decisions necessari per a l’execució 
efectiva de les mesures de l’EVCCE30: 

 la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat 
Valenciana (creada per mitjà del Decret 3/2013, de 4 de gener, del Consell) és un 
òrgan col·legiat que es va constituir sense disposar de capacitat executiva; 

 la Direcció General de Canvi Climàtic requereix un major reforçament que impulse 
l’acció de coordinació interdepartamental; 

 les competències d’energia, la pedra angular per a afrontar l’objectiu europeu de 
descarbonització, recauen en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, excepte la corresponent a sostenibilitat energètica 
residencial, que recau en la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. No 
obstant això, la Direcció General de Transició Ecològica, dependent de la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, exerceix les funcions en matèria d’investigació energètica i innovació, i 
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d’elaboració, gestió, impuls i execució d’actuacions encaminades a la 
descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables. 

3. Considerem que, des de la redacció inicial de l’EVCCE30 fins a la data de preparació 
d’aquest informe, els mitjans materials i humans han sigut insuficients per al 
desenvolupament i execució de les mesures relacionades amb la coordinació de la lluita 
contra el canvi climàtic.  

4. La Generalitat Valenciana no ha desenvolupat un inventari propi d’emissions GEH que 
li permeta registrar les emissions en el seu territori i, per tant, obtindre un major detall 
de la informació oferida per l’Inventari Nacional de Gasos amb Efecte d’Hivernacle. 
L’inventari d’emissions constitueix un instrument essencial de cara a avaluar la qualitat 
ambiental, establir estratègies de reducció pertinents i valorar-ne l’eficàcia. 

5. El grau d’implementació de les mesures de bona governabilitat climàtica de la 
Generalitat Valenciana se situa en 4,5 punts (sobre un màxim de 10) i el situa en sisé 
lloc, juntament amb Aragó, les Canàries, Navarra i La Rioja, en el rànquing per 
comunitats autònomes (vegeu el subobjectiu 2.1). 

6. L’Estratègia sí que preveu un seguiment a través d’indicadors que responguen als seus 
objectius generals, visió i missió i permeten mesurar el grau de desenvolupament 
aconseguit. L’EVCCE30 assenyalava que els indicadors i variables de seguiment 
s’incorporarien en una aplicació informàtica o repositori coordinat amb els 
departaments responsables de l’establiment de les mesures i actuacions, amb l’objectiu 
de permetre “un seguiment àgil d’aquesta i la publicació de les dades més rellevants 
en el web de la Generalitat”. En la data d’elaborar el nostre informe, no existeix aquest 
repositori únic que reculla la totalitat d’indicadors i els resultats observats (vegeu el 
subobjectiu 2.3). 

L’Estratègia defineix un sistema de seguiment basat en 282 indicadors. No obstant això, 
en l’actualitat aquest sistema està parcialment desenvolupat, amb la minva consegüent 
en la seua utilitat. Sobre la base del treball que hem realitzat, tan sols hi ha disponibilitat 
d’informació en el 45,1% dels indicadors dissenyats. L’efectivitat del seguiment és 
encara menor, perquè les diferents direccions generals implicades en la implementació 
tan sols han comunicat a la Direcció General de Canvi Climàtic els resultats de nou 
indicadors (vegeu el subobjectiu 2.3).  

3.3. EN RELACIÓ AMB EL GRAU D’IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES 
PREVISTES EN L’ESTRATÈGIA VALENCIANA DE CANVI CLIMÀTIC 

L’escàs temps transcorregut des de la posada en marxa efectiva de l’EVCCE30 representa 
una limitació significativa per a poder avaluar el grau 
d’implementació de les mesures previstes. Encara no hi 
ha informes de seguiment que reflectisquen els resultats 
observats a conseqüència de les mesures de mitigació i 
adaptació dutes a terme, per la qual cosa la Direcció 
General de Canvi Climàtic no coneix, en el moment 

“No hi ha informes de 
seguiment que 
reflectisquen els 
resultats observats” 
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d’elaborar el nostre informe, en quina mesura s’havia aplicat l’Estratègia, ni els efectes 
que aquesta aplicació pot haver tingut. En termes quantitatius, l’Administració 
autonòmica havia dut a terme almenys una actuació en pràcticament la totalitat de les 
mesures (96,4%) de mitigació i adaptació previstes en l’Estratègia i analitzades per la 
Sindicatura. No obstant això, i atés que l’EVCCE30 no inclou les fites i objectius concrets 
que s’esperen aconseguir amb cada mesura ni l’estimació del cost econòmic 
d’implementar-ne cada una, no es pot obtindre el grau d’execució real de l’Estratègia, 
així com si les mesures previstes s’han implementat íntegrament. A més, els plans 
sectorials vigents no són transversals. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. Les mesures previstes en l’Estratègia no estan acompanyades de les metes concretes 
que es pretén aconseguir. Si bé l’Estratègia fixa uns objectius globals, hi ha una 
indefinició clara de les fites i objectius precisos: les mesures no concreten ni què es vol 
aconseguir ni quant es desitja aconseguir ni quan es pretén aconseguir. L’Estratègia 
tampoc quantifica el cost econòmic d’execució de les mesures previstes. Tot això 
representa una limitació a l’abast per a emetre qualsevol opinió sobre l’avaluació del 
compliment de l’Estratègia. 

2. Els diferents gestors han informat que la despesa pressupostària produïda en mesures 
de mitigació ascendeix almenys a 227,7 milions d’euros, i a 24,2 milions d’euros en 
mesures d’adaptació (des de 2018). Aquestes quanties no representen la totalitat de la 
despesa pública, ja que les diferents unitats responsables no han pogut obtindre la 
informació economicopressupostària associada a totes les actuacions realitzades. 

3. Hem analitzat el 70% de les mesures de mitigació previstes en l’Estratègia. Segons la 
informació recopilada en el transcurs del nostre treball, l’Administració autonòmica ha 
realitzat, entre gener de 2018 i maig de 2021, almenys una actuació en 34 de les 35 
mesures analitzades. 

4. Hem analitzat el 64,5% de les mesures d’adaptació previstes en l’EVCCE30. Al maig de 
2021, s’havien realitzat actuacions en 19 de les 20 mesures analitzades. 

5. Encara que un percentatge alt d’actuacions s’ha dut a terme, parcialment o totalment, 
a través de plans sectorials (80,6%), en tots els casos aquests plans els ha desenvolupat 
una sola direcció general o entitat, sense que en cap cas un mateix pla sectorial reculla 
les actuacions que han de dur a terme diversos departaments o àmbits de treball que 
han d’estar involucrats. 
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3.4. EN RELACIÓ AMB LA RESILIÈNCIA DAVANT ESCENARIS DE MENOR 
ENERGIA DISPONIBLE 

La Comunitat Valenciana no ha progressat de manera significativa en la implementació 
de fonts energètiques renovables dins del seu territori, i s’observen diferències notables 

respecte a la resta d’Espanya i a la Unió Europea. 
L’Estratègia està basada en increments extraordinaris 
de la potència instal·lada en instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts renovables 
(bàsicament solar fotovoltaica i eòlica), però no existeix 
un pla detallat per a dotar de les infraestructures 

necessàries. L’Estratègia fonamenta la consecució dels objectius en el desenvolupament 
sostenible, i no preveu cap escenari alternatiu que tinga en compte la probable 
escassetat de recursos naturals necessaris, de manera que s’ignoren mesures 
específiques que preparen la societat i l’economia davant un possible dèficit d’energia 
disponible en el futur. En l’EVCCE30 es preveu la transició energètica simplement com 
un instrument per a mitigar el canvi climàtic, obviant les limitacions inherents a la 
disminució de l’energia procedent dels combustibles fòssils, així com la dificultat 
d’implantar sistemes de captació d’energia que depenen de minerals escassos. Per tant, 
en l’Estratègia no es preveu la disminució de la producció i el consum de béns i serveis, 
com demanen els científics. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. Les energies renovables ocupen el tercer lloc en el rànquing de les fonts d’energia 
primària, tant a la Unió Europea com a Espanya (després del petroli i el gas natural). No 
obstant això, a la Comunitat Valenciana les energies renovables ocupen el quart lloc, 
després de l’energia nuclear (vegeu el subobjectiu 4.1). 

2. En 2019, el 7,4% dels 11.101 ktep consumits d’energia primària a la Comunitat 
Valenciana tenia l’origen en renovables, un percentatge que pràcticament s’ha 
mantingut inalterable en el període 2011-2019 (vegeu el subobjectiu 4.1). 

3. A 31 de desembre de 2019, el parc generador d’energia elèctrica de la Comunitat 
Valenciana disposa d’una potència instal·lada de 8.223 MW. En el conjunt d’Espanya, el 
parc generador d’energia elèctrica és cada vegada més renovable i menys dependent 
de tecnologies contaminants, perquè la potència instal·lada renovable10 (50,1%) supera 
lleugerament la no renovable. Aquesta proporció és únicament del 27,6% a la 
Comunitat Valenciana. 

Quant a la producció anual d’energia elèctrica, la generació renovable durant 2019 a la 
Comunitat Valenciana va ser del 19,5%, pràcticament la meitat en termes percentuals 
que en tot el territori nacional, que va arribar al 37,5% (vegeu el subobjectiu 4.1). 

                                                            
10 No considerem renovable la potència instal·lada en les centrals de bombament (vegeu en el quadre 
20 la potència a la Comunitat Valenciana per mitjà de la tecnologia de turbinació o bombament). 

“No es preveu cap 
escenari alternatiu al 
desenvolupament 
sostenible” 
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4. Durant els últims cinc anys a penes hi ha hagut variacions en la potència instal·lada de 
fonts renovables a la Comunitat Valenciana. Per contra, a Espanya han entrat en servei 
més parcs de generació eòlica, solar fotovoltaica i d’altres renovables, que incrementen 
la seua potència instal·lada en un 12,0%, 87,6% i 17,4%, respectivament (vegeu el 
subobjectiu 4.1). 

5. En el període 2015-2019, la Comunitat Valenciana ha incrementat la potència elèctrica 
instal·lada amb tecnologia eòlica o solar fotovoltaica en 16 MW, a penes un 0,3% dels 
increments pretesos per l’EECV30 (que eren 3.306 MW amb eòlica i 2.149 MW amb 
solar fotovoltaica). Vegeu el subobjectiu 4.3. 

6. L’Agència Internacional d’Energia (AIE) va publicar un informe el 2021 en el qual 
identifica els minerals i metalls clau que podrien generar problemes de 
subministrament i colls de botella en una transició energètica neta. Les plantes solars 
fotovoltaiques, els parcs eòlics i els vehicles elèctrics generalment requereixen més 
minerals per a construir-se que les seues contraparts basades en combustibles fòssils. 
Alguns científics assenyalen que la criticitat de les matèries primeres ha d’estar en 
l’agenda de totes les administracions, ja que no hi haurà transició energètica si no hi 
ha transició material (vegeu l’annex V). 

7. L’ECCV30, com la resta d’estratègies del nostre entorn, no preveu ni com a hipòtesi de 
treball el que alguns científics assenyalen com la vertadera eixida que contribuïsca a 
afrontar el problema del canvi climàtic: la necessitat del “decreixement” econòmic. Cap 
de les mesures previstes en l’EECV30 està encaminada a reduir el consum energètic per 
via de la disminució de l’activitat, sinó per mitjà de la millora de l’eficiència energètica 
(vegeu el subobjectiu 4.2). 

8. Per a poder complir els objectius tan alts en matèria de renovables, l’Estratègia indica 
que és necessari fer un esforç considerable en aquelles tecnologies que puguen aportar 
valors significatius per a aquest compliment; en concret, en l’àrea elèctrica, l’eòlica i la 
fotovoltaica, i en l’àrea tèrmica, la biomassa (sobretot industrial), el biogàs, l’aerotèrmia 
i, en menor grau, la solar tèrmica. No obstant això, en la nostra opinió, les estimacions 
contingudes en l’ECCV30 són excessivament ambigües, ja que no tenen un suport sòlid 
per mitjà de plans sectorials específics o per no disposar d’un marc legislatiu adequat 
(vegeu el subobjectiu 4.3). 

4. RECOMANACIONS 

1. Per a completar el marc estratègic, la Generalitat Valenciana ha d’aprovar urgentment 
la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana i el Pla 
Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic (PVIECC). Aquests instruments, que 
considerem fonamentals en relació amb la lluita contra el canvi climàtic, han de recollir 
la necessitat de: 

 Elaborar plans que faciliten la implementació coordinada i coherent de les mesures 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per exemple, cal comptar amb una 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

15 

estratègia de transició justa, que servisca com a guia d’acció per a optimitzar els 
beneficis i minimitzar els riscos econòmics i sobre l’ocupació. També és convenient 
definir una estratègia de digitalització per a la descarbonització de l’economia, que 
permeta obtindre informació suficient i de qualitat per al plantejament, 
implementació i seguiment d’objectius amb els principis d’eficiència, eficàcia i 
economia. 

 Definir fites i objectius concrets, específics i mesurables referits a cada una de les 
mesures d’adaptació i mitigació: respondre a la pregunta de què o quant es vol 
aconseguir per a cada mesura. 

 Emetre informes de seguiment dels objectius marcats, on els indicadors facen 
referència tant al compliment com a l’avaluació de les mesures, en termes 
d’eficiència i eficàcia. 

 Dotar de major participació en la planificació estratègica les direccions generals o 
entitats que són clau en l’acompliment posterior de les mesures d’actuació. 

 Integrar la resiliència davant el canvi climàtic en els marcs pressupostaris, 
fonamentalment en inversions en infraestructures i assegurances que podrien 
minimitzar els riscos i pèrdues pels previsibles desastres climàtics. 

 Preveure processos flexibles que permeten la integració periòdica de la millor 
ciència disponible. 

 Estimar els costos de planificar, preparar, promoure i aplicar les mesures que es 
preveuen implementar, així com els beneficis associats a aquestes. 

 Considerar un escenari alternatiu al desenvolupament sostenible, en el qual la 
millora d’eficiència energètica vaja acompanyada de la disminució del consum, 
amb la finalitat de mantindre un cert nivell de benestar amb una reducció de 
l’impacte mediambiental. 

2. Per a millorar la governabilitat climàtica, recomanem que: 

 La Generalitat Valenciana desenvolupe un inventari propi d’emissions GEH, que li 
permeta registrar les emissions al seu territori i, per tant, obtindre un major detall 
de la informació oferida per l’Inventari Nacional de Gasos amb Efecte d’Hivernacle. 

 El Consell avalue la conveniència de modificar-ne l’estructura funcional. D’una 
banda, totes les competències en matèria d’energia podrien concentrar-se en una 
sola direcció general, per a contribuir a la transformació energètica i facilitar 
l’impuls de les energies renovables, que constitueix la pedra angular de la 
descarbonització de l’economia. I, d’altra banda, per a reforçar el paper de l’acció 
política de lluita contra el canvi climàtic, aquesta competència podria assignar-se 
directament a la Presidència de la Generalitat i dotar així de major impuls l’acció 
interdepartamental. 
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3. En pròximes revisions de l’Estratègia, és necessari incorporar mesures addicionals i més 
ambicioses encaminades a modelitzar la conducta social dels consumidors, amb 
l’objectiu de reduir el consum energètic en el seu dia a dia i maximitzar els resultats de 
les mesures previstes en millores d’eficiència energètica. L’Estratègia haurà de posar 
l’accent en l’adopció de mesures que contribuïsquen a reconduir també els sectors 
productius i els serveis públics, perquè un escenari futur de decreixement implicaria 
menors ingressos públics i la necessitat de redissenyar i prioritzar alguns serveis 
essencials. En definitiva, considerem necessari que es potencien les mesures 
relacionades amb els aspectes clau següents: 

 Sensibilització i dinamització de la ciutadania i dels agents implicats en la transició 
energètica i climàtica: aprofundir en la conscienciació dels ciutadans i sectors públic 
i privat sobre la necessitat d’abordar el canvi climàtic i la transició energètica i 
difondre les eines, tecnologies o pràctiques per a reduir el consum d’energies 
fòssils i incrementar l’aportació d’energies renovables. La ciutadania és la que més 
pot estimular l’adopció de polítiques i potenciar una major responsabilitat social i 
ambiental de les empreses. 

 Suport als sectors productius afectats. La transició energètica en l’àmbit nacional i 
europeu generarà nombroses oportunitats de desenvolupament econòmic i 
ocupació, si bé en alguns casos es produiran impactes negatius, que seran 
especialment significatius en aquelles zones on el pes de les energies fòssils en 
l’economia local és rellevant. Per això, durant el procés de canvi és necessari 
acompanyar els sectors econòmics més afectats i donar suport a l’adaptació 
d’empreses i persones a la nova situació. 

 Integració del canvi climàtic en l’àmbit educatiu. La transició ecològica és una 
profunda transformació a llarg termini que requereix un canvi social basat en la 
conscienciació, la sensibilització i el compromís informat en matèria de 
sostenibilitat, eficiència i energies renovables. 

 Fomentar i donar suport al càlcul de la petjada de carboni i la seua reducció. Les 
empreses són agents imprescindibles per a aconseguir la transformació cap a una 
societat baixa en carboni per la seua capacitat d’acció. El càlcul de la petjada de 
carboni suposa el primer pas per a poder conéixer les fonts d’emissions de CO2 
d’una empresa, d’un producte o d’un servei, ja que permet identificar les mesures 
més eficients que cal implementar per a reduir les emissions i contribuir a definir 
una estratègia d’acció davant el canvi climàtic.  

4. Recomanem que, en relació amb la transició energètica, i per a contribuir a augmentar 
la resiliència comunitària, l’Administració autonòmica preveja aquestes qüestions en el 
marc de la planificació estratègica: 

 Jerarquitzar el desenvolupament de les renovables apostant primer per 
l’autoconsum, tant individual com col·lectiu o de proximitat, afavorint les 
comunitats energètiques locals i la posada en marxa d’iniciatives de grandària més 
reduïda, amb major integració i menor afecció en el territori. 
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 Donar suport a iniciatives d’hibridació entre fonts, principalment eòlica i 
fotovoltaica, que permeten complementar la disponibilitat de recursos entre les 
dues fonts. 

 Elaborar un pla detallat d’infraestructures per a materialitzar les inversions 
necessàries que milloren la xarxa de distribució. 

 Enfortir la dimensió sobre investigació, innovació i competitivitat per a fomentar 
les inversions que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica. 

 



 

 

 

 
 
 

APÈNDIX 1 
Anàlisi de l’entorn 
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1. CONCEPTES BÀSICS 

Per canvi climàtic11 s’entén un “canvi de clima atribuït directament o indirectament a 
l’activitat humana que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la 
variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables”. 

Ja l’any 2001 el Tercer informe d’avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
Canvi Climàtic12 (IPCC) assenyalava que s’estan acumulant nombroses evidències de 
l’existència del canvi climàtic i dels impactes que se’n deriven. La temperatura ha augmentat 
aproximadament una mitjana de 0,6 °C en el segle XX. El nivell del mar ha crescut de 10 a 
12 centímetres i els investigadors consideren que això és degut a l’expansió d’oceans, cada 
vegada més calents.  

La síntesi del Cinqué informe d’avaluació de l’IPCC, publicat al novembre de 2014, conclou 
que “la influència humana en el sistema climàtic és clara i va en augment, i els seus impactes 
s’observen en tots els continents. Si no s’hi posa fre, el canvi climàtic farà que augmente la 
probabilitat d’impactes greus, generalitzats i irreversibles en les persones i els ecosistemes. 
No obstant això, hi ha opcions per a l’adaptació al canvi climàtic (reducció de les 
conseqüències negatives del canvi climàtic), i amb activitats de mitigació (reducció de 
gasos amb efecte d’hivernacle) rigoroses es pot aconseguir que els impactes del canvi 
climàtic es mantinguen en un nivell controlable, a fi de crear un futur més clar i sostenible”. 

A l’agost de 2021, l’IPCC va fer pública la contribució al Sisé informe del Grup de Treball I, 
que conté missatges contundents respecte a la “responsabilitat inequívoca” de l’activitat 
humana en la crisi climàtica actual i avisa que “el canvi climàtic és ara i ací”, que “ningú està 
a recer de les seues conseqüències” i que “està empitjorant”. Així mateix, es queixa que “el 
món escolta, però no actua prou”. 

Hi ha alguns fets sobre els quals els científics incideixen i que són d’enorme utilitat per a 
entendre millor l’arrel i l’escala del canvi climàtic: 

 la concentració de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en l’atmosfera terrestre està 
directament relacionada amb la temperatura mitjana mundial de la Terra; 

 aquesta concentració ha anat augmentant progressivament des de la revolució 
industrial i, amb aquesta, la temperatura del planeta; 

                                                            
11 IPCC, 2013: “Glosario” [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del 
Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático. 
12 En 1988 es crea el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), òrgan científic 
que examina i analitza la bibliografia científica més recent i realitza avaluacions periòdiques de l’estat 
del coneixement sobre el canvi climàtic. 
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 el GEH més abundant, al voltant de dos terços de tots els tipus de gasos, és el diòxid 
de carboni13 (CO2); 

 la principal causa del calfament global són les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle produïdes per la combustió d’hidrocarburs fòssils (petroli, carbó i gas 
natural). 

L’Organització de Nacions Unides (ONU) assenyala14 que “els gasos amb efecte d’hivernacle 
es produeixen de manera natural i són essencials per a la supervivència dels éssers humans 
i de milions d’altres éssers vius ja que, en impedir que part de la calor del sol es propague 
cap a l’espai, fan la Terra habitable. Després de més d’un segle i mig d’industrialització, 
desforestació i agricultura a gran escala, les quantitats de gasos amb efecte d’hivernacle en 
l’atmosfera s’han incrementat en nivells mai abans vistos en tres milions d’anys. A mesura 
que la població, les economies i el nivell de vida –amb l’increment del consum associat– 
creixen, també ho fa el nivell acumulat d’emissions d’aquest tipus de gasos”. 

Segons dades de l’Institut Goddard d’Estudis Espacials, que pertany a l’Administració 
Nacional d’Aeronàutica i l’Espai (NASA, per les seues sigles en anglés, National Aeronautics 
and Space Administration), la temperatura mitjana de la Terra ha augmentat prop d’1,2 
graus centígrads des de 1880. 

                                                            
13 Fins i tot sent el més important quantitativament, el CO2 no és l’únic contribuent al calfament global 
present en l’atmosfera. El conjunt d’altres gasos com ara el metà, l’òxid nitrós (N2O), l’ozó, els 
clorofluorocarbonis (CFC) i els hidrofluorocarbonis (HFC), l’hexafluorur de sofre (SF6), etc., influeixen 
en una proporció d’entre el 30 i el 50%. Encara que aquests gasos són presents en menors quantitats, 
el seu potencial de calfament (global warming potential) és molt superior al CO2, entorn de 100 a 
10.000 vegades major. 
14 https://www.un.org/es/global-issues/climate-change. 
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Gràfic 1. Evolució de la variació de la temperatura mitjana anual basada en dades 
terrestres i oceàniques respecte a 1880 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’Institut Goddard d’Estudis Espacials, disponibles en 
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 

El canvi climàtic associat al ràpid augment de la temperatura del nostre planeta respecte 
als nivells preindustrials constitueix un dels majors desafiaments globals a què s’enfronta 
la humanitat en el seu conjunt, amb conseqüències potencialment devastadores per a les 
generacions futures. 

2. LA REALITAT DELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC. LA NECESSITAT 
D’ACTUAR ARA 

D’acord amb l’Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic de la Unió Europea (UE),15 el canvi 
climàtic està ocorrent hui, així que hem de construir un demà més resilient. 

Encara que es detingueren totes les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, es 
continuarien produint impactes climàtics que ja ocorren. Aquests continuaran durant 
dècades, fins i tot si els esforços mundials i europeus per a reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle resulten eficaços. 

Hi ha un consens mundial cada vegada més ampli sobre la importància de l’adaptació, 
però múltiples informes destaquen la falta de preparació. És important a causa del “triple 
dividend” de l’adaptació: evitar futures pèrdues humanes, naturals i materials; generar 
beneficis econòmics per mitjà de la reducció de riscos, l’augment de la productivitat i 
l’estímul de la innovació, i els beneficis socials, ambientals i culturals. 

                                                            
15 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu 
i al Comité de les Regions: “Forjar una Europa resilient al canvi climàtic - La nova estratègia 
d’adaptació al canvi climàtic de la UE”. Brussel·les, 24.2.2021. 
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Segons l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts16 sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC), els científics estan observant canvis en el clima de la Terra en totes les regions i en 
el sistema climàtic en conjunt. Molts dels canvis observats en el clima no tenen precedents 
en milers, sinó en centenars de milers d’anys, i alguns dels canvis que ja s’estan produint, 
com l’augment continu del nivell del mar, no es podran revertir fins d’ací a diversos segles 
o mil·lennis. 

No obstant això, i segons s’assenyala en aquest informe, “una reducció substancial i 
sostinguda de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i d’altres gasos amb efecte 
d’hivernacle permetria limitar el canvi climàtic. Encara que les millores en la qualitat de l’aire 
serien ràpides, podrien passar entre 20 i 30 anys fins que les temperatures mundials 
s’estabilitzaren”. 

3. POLÍTIQUES, PLANS I PROGRAMES INTERNACIONALS17 

El principal acord internacional sobre acció pel clima és la Convenció Marc de les Nacions 
Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) posada en marxa pel Protocol de Kyoto. Aquesta 
convenció marc se celebra anualment, i actualment està ratificada per 197 països. Tant 
Espanya com la resta d’estats membres de la UE participen activament en aquest procés de 
negociació internacional a través de les reunions anuals de les parts de la Convenció, d’ara 
en avant COP (Conferència de les Parts). 

En la 21a conferència a París (COP 21, 2015), les parts van aconseguir un acord històric amb 
l’objectiu de combatre el canvi climàtic i accelerar i intensificar les inversions necessàries 
per a un futur sostenible amb baixes emissions en carboni. El principal objectiu és situar 
l’augment de la temperatura mundial en aquest segle per davall dels 2 °C respecte als 
nivells preindustrials i prosseguir amb els esforços per a limitar encara més l’augment de la 
temperatura a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials.18 

A més, un resultat clau és l’Acord de París, que estableix les bases sobre aspectes tan 
importants com l’establiment d’un mecanisme per a contribuir a la mitigació d’emissions i 
la creació d’un marc de transparència millorada que preveu taules i formats per a 
comptabilitzar i informar sobre els objectius i les emissions. 

Al novembre de 2021 es va celebrar a Glasgow la 26a conferència (COP 26, 2021). Entre les 
deliberacions, destaca l’aspecte del finançament. Hi hagué consens en la necessitat de 
continuar augmentant el suport als països en desenvolupament i es va reafirmar el deure 
de complir la promesa d’aportar 100.000 milions de dòlars anuals dels països 
desenvolupats als països en desenvolupament. 

                                                            
16 Informe del Grup de Treball I de l’IPCC, denominat “Canvi Climàtic 2021. Bases físiques”. Va ser 
aprovat pels països membres el 6 d’agost de 2021. Aquest informe suposa el primer lliurament del 
Sisé informe d’avaluació de l’IPCC, que es completarà en 2022. 
17 Font d’informació: https://www.adaptecca.es/. 
18 Art. 2.1.a de l’Acord de París.  
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Quant a la mitigació, es va identificar clarament la bretxa persistent en les emissions i els 
països van acordar col·lectivament treballar per a reduir aquesta bretxa i garantir que el 
món continue avançant durant aquesta dècada, de manera que l’augment de la 
temperatura mitjana es limite a 1,5 graus. S’anima els països a reforçar les seues reduccions 
d’emissions i a alinear els seus compromisos nacionals d’acció climàtica amb l’Acord de 
París. 

4. POLÍTIQUES, PLANS I PROGRAMES DE LA UNIÓ EUROPEA 

Després de la signatura de l’Acord de París sobre canvi climàtic en 2015 es produeix una 
acceleració en la planificació del procés de descarbonitzar l’economia mundial amb el 
propòsit de transformar els models energètics tradicionals en models energètics baixos en 
carboni (vegeu el quadre 4 de l’objectiu 1 en l’apèndix 3, que resumeix els compromisos 
internacionals i europeus). 

El marc d’actuació en matèria de clima i energia fins a l’any 2030 preveu una sèrie de metes 
i objectius per a tota la UE durant el període 2021-2030, i per a això els dirigents de la UE 
van acordar que el 30% de la despesa total prevista en els pressupostos de la UE per a 
2021-202719 es destinara a temes relacionats amb el canvi climàtic. 

Sistema de governança 

Per a avançar cap als objectius climàtics i energètics de 2030 i complir els seus compromisos 
internacionals segons l’Acord de París, la UE ha adoptat una sèrie de normes integrades de 
seguiment i notificació, entre les quals es troba el Reglament (UE) 2018/1999, del Parlament 
Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, sobre la governança de la Unió de 
l’Energia i de l’Acció pel Clima, que estableix, entre altres objectius, l’obligació d’adoptar 
plans nacionals integrats d’energia i clima per al període 2021-2030.  

Aquests plans han d’actualitzar-se periòdicament i al seu torn han de ser objecte 
d’avaluació posterior, a través d’informes sobre el grau d’implementació de les mesures 
proposades en els plans.  

Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic (2021) 

Com a part del marc d’actuació en matèria de clima i energia fins a l’any 2030, en 2021 es 
publica la nova Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic europea,20 que busca preparar els 
27 estats membres davant els efectes inevitables del canvi climàtic (mesures d’adaptació) i 
oferir una resposta davant la creixent vulnerabilitat davant d’una crisi que ja estem vivint. 

                                                            
19 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/. 
20 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu 
i al Comité de les Regions: “Forjar una Europa resilient al canvi climàtic - La nova estratègia 
d’adaptació al canvi climàtic de la UE”. Brussel·les, 24.2.2021. 
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Aquesta estratègia també projecta reforçar els mecanismes de planificació, seguiment i 
avaluació de les diferents polítiques mediambientals necessàries per a dur a terme una 
bona gestió. 

5. POLÍTIQUES, PLANS I PROGRAMES D’ESPANYA 

En l’àmbit nacional, els instruments de planificació essencials en la lluita contra el canvi 
climàtic són l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini 2050 (ELP), el Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) i 
la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. 

Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini 2050 

Planteja la senda per a la consecució de la neutralitat climàtica en 2050 a Espanya, en 
coherència amb el treball que s’està desenvolupant en el conjunt de la UE i d’acord amb el 
Pacte Verd Europeu (comunicació de la Comissió Europea COM/2019/640/final). 

Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima és l’instrument de planificació que presenta el full 
de ruta en matèria d’energia per a la pròxima dècada (fins a 2030), dissenyada en 
coherència amb la neutralitat d’emissions en 2050 i des d’un punt de vista cost eficient 
(vegeu el subobjectiu 3.1). 

Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) 

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, va aprovar el 22 de setembre de 2020 el segon Pla Nacional d’Adaptació al 
Canvi Climàtic per al període 2021-2030, que incorpora els nous compromisos 
internacionals i inclou el coneixement més recent sobre els riscos derivats del canvi climàtic, 
aprofitant l’experiència obtinguda en el desenvolupament del primer PNACC. 

Es tracta d’una guia per a incorporar l’adaptació a les polítiques sectorials. Es concreta i 
s’assenta a través de la seua integració en els plans i programes elaborats des de les 
administracions públiques, així com en les normes que regulen l’activitat en cada àmbit 
sectorial. 

Es defineixen díhuit àmbits de treball, en els quals s’enquadren les línies d’acció de caràcter 
sectorial que es defineixen en el Pla. 

Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica 

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, té com a objecte 
(recollit en l’article 1) assegurar el compliment, per part d’Espanya, dels objectius de l’Acord 
de París, facilitar la descarbonització de l’economia espanyola, la seua transició a un model 
circular i promoure l’adaptació i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible 
que genere ocupació decent i contribuïsca a la reducció de les desigualtats (vegeu el 
subobjectiu 3.1). 
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6. L’ESTRATÈGIA VALENCIANA DE CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 2030 
Naturalesa del document 

La Direcció General de Canvi Climàtic ens ha assenyalat que l’Estratègia Valenciana de Canvi 
Climàtic i Energia 2030 no és un pla d’acció, sinó que és un document que destaca les 
mesures i actuacions que ja s’estan executant en els diferents departaments del Consell, a 
través de les seues actuacions generals, tant si venen d’un pla estratègic propi com 
simplement d’alguna mesura duta a terme en les direccions generals. És a dir, que 
l’EVCCE30 unifica en un mateix document les mesures i actuacions que ja s’estan duent a 
terme en les conselleries i que tenen repercussió sobre el canvi climàtic.  

Segons els gestors, la idea principal és traslladar a tots els departaments del Consell la 
importància del canvi climàtic i aconseguir que des de tots es treballe tenint en compte la 
perspectiva climàtica. En cap moment es va preveure la possibilitat d’incloure un detall del 
cost econòmic d’execució de les mesures previstes, ja que no era l’objecte d’aquest 
document. 

Antecedents i context normatiu  

En 2007 el Consell va començar a incorporar el canvi climàtic com una de les prioritats 
estratègiques d’actuació i es va crear la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques 
de Prevenció davant el Canvi Climàtic, substituïda en 2013 per l’actual Comissió de 
Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, 
CCPCCCV). 

Amb anterioritat a l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 es van aprovar 
dues estratègies de canvi climàtic, la de 2008-201221 i la de 2013-202022. Aquesta última 
establia una bateria d’indicadors que no es van posar en marxa mai. 

Després de l’Acord de París al desembre de 2015, la Comissió de Coordinació de Polítiques 
de Canvi Climàtic encarrega revisar i elaborar la nova Estratègia Valenciana de Canvi 
Climàtic i Energia 2030. En el quadre següent resumim les principals fites de la seua 
tramitació: 

   

                                                            
21 Aprovada el 2 de desembre de 2008 per la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques de 
Prevenció davant el Canvi Climàtic. 
22 Aprovada el 22 de febrer de 2013 pel Consell. 
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Quadre 2. Tramitació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 

Data Fita 
Gener 2017 Es presenta el primer esborrany preliminar al Consell Assessor i 

de Participació del Medi Ambient (CAPMA), òrgan assessor i via 
de participació d’institucions i entitats públiques i privades en 
matèria de medi ambient 

Gener - desembre 2017 Procés participatiu 
Gener 2018 Es publica per primera vegada l’esborrany en el web de la 

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica 

Maig 2018 Es presenta davant la Comissió de Coordinació de Polítiques de 
Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 

Novembre 2018 Se sol·licita per primera vegada l’estat zero dels indicadors per 
mitjà d’escrits a les direccions generals que han incorporat 
mesures en l’Estratègia 

Gener 2019 L’IVACE revisa a l’alça els objectius a 2030, en matèria de 
renovables i eficiència energètica, amb la finalitat d’adaptar-los al 
nou marc normatiu 

Abril 2019 L’EVCCE30 està maquetada i disponible en el web de la 
Conselleria, però el Consell no l’aprova formalment 

Juliol 2019 Després de les eleccions autonòmiques, es crea la nova Direcció 
General del Canvi Climàtic 

Setembre - octubre 2019 Es duen a terme reunions amb totes les direccions generals i els 
departaments implicats en l’Estratègia, amb la finalitat de revisar 
la informació continguda en el document 

Octubre - novembre 2019 Període d’informació pública de l’EVCCE30 
Gener - juny 2020 Es realitza una nova revisió de l’EVCCE30 incorporant al·legacions i 

informació rebuda d’altres departaments  
Novembre 2020 L’Estratègia està preparada perquè el Consell l’aprove, però no 

s’adopta formalment cap acord 

Font: Informe de situació sobre el procés d’elaboració i aprovació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i 
Energia 2030 facilitat per la Direcció General de Canvi Climàtic (16 d’abril de 2021) 

Després de la reorganització de departaments, a l’estiu de 2019, es crea la nova Direcció 
General de Canvi Climàtic que, entre altres funcions, té encomanades les activitats de 
coordinació, seguiment i avaluació de l’EVCCE30. 

El 6 de setembre de 2019, el Consell va aprovar la Declaració d’Emergència Climàtica, en la 
qual la Generalitat Valenciana es compromet, entre altres aspectes, a:  

 “impulsar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima, per a avançar en la descarbonització i amb l’objectiu de 
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reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l’energia23 provinga 
de fonts netes en 2050”, i  

 “fer el seguiment i avaluació dels diferents indicadors de l’Estratègia Valenciana de 
Canvi Climàtic i Energia 2030 i del compliment dels seus objectius”. 

En el període de tramitació, fins a dues ocasions (abril de 2019 i novembre de 2020) 
l’Estratègia estava llesta per a ser aprovada pel Consell, però finalment es va decidir esperar 
a causa dels esdeveniments dels últims mesos relacionats amb les noves estratègies 
d’adaptació europea i nacional, que implicaven que alguns dels objectius inclosos es 
quedaren desfasats en aquell moment. 

En el marc d’aquesta estratègia, de l’Acord del Botànic II24 (juny de 2019) i de la Declaració 
d’Emergència Climàtica del Consell, s’està elaborant la Llei de Canvi Climàtic i Transició 
Ecològica de la Comunitat Valenciana, que elevarà a rang de llei algunes de les mesures 
contingudes en l’EVCCE30 i que està en fase d’avantprojecte, pendent d’aprovació pel 
Consell. 

Altres dels instruments clau per a implementar de forma adequada l’Estratègia és el Pla 
Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic (PVIECC), l’elaboració del qual està en procés 
de licitació. 

Cronograma de les estratègies a escala europea, nacional i autonòmica 

De manera esquemàtica, representem en un cronograma temporal les diferents estratègies 
impulsades a Europa, a Espanya i a la Comunitat Valenciana: 

 

                                                            
23 Hem reproduït literalment l’objectiu recollit en la Declaració d’Emergència Climàtica. En la nostra 
opinió, pensem que pot existir una errata en aquesta definició, i que la vertadera intenció siga 
aconseguir que el 100% de l’energia elèctrica provinga de fonts renovables, atesa la impossibilitat 
que el 100% de tot el consum d’energia primària procedisca d’aquestes fonts (molts dels sectors 
econòmics continuaran utilitzant, encara que en una menor mesura que en l’actualitat, combustibles 
fòssils, sense que s’albire la superació dels límits tècnics actuals de les energies renovables relacionats, 
per exemple, amb l’emmagatzematge). 
24 En l’eix 1 es recull expressament que s’impulsarà la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el 
marc del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima. 
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Il·lustració 1. Plans i estratègies estatals i de la Comunitat Valenciana en el Marc de Clima i Energia 2013-2020 i 2020-2030 de la Unió Europea 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La Unió Europea ha adquirit el compromís de ser climàticament neutra en 2050. 
Nota: Per a elaborar el cronograma hem considerat l’abast temporal de l’Estratègia. En la data de redacció d’aquest informe hi ha l’Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició 
Ecològica de la Comunitat Valenciana.  

Font: Elaboració pròpia
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Contingut de l’EVCCE30 

Els objectius generals es divideixen en tres nivells: la mitigació, l’adaptació i la investigació, 
sensibilització i cooperació, amb un enfocament integrat de polítiques de mitigació i 
adaptació. 

Il·lustració 2. Objectius generals de l’EVCCE30 

 

Font: Figura 18 de l’EVCCE30 

Per a complir els objectius establits, l’EVCCE30 fixa 88 mesures estructurades de la manera 
següent:  
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Quadre 3. Mesures definides en l’EVCCE30 

Sector Núm. de mesura Total mesures 
Mesures de mitigació  50 

Sector públic 1a a 4a 4 
Energia 5a a 12a 8 
Petjada de carboni 13a 1 
Sectors difusos:25   

Mobilitat i transport 14a a 16a 3 
Agricultura i ramaderia 17a a 24a 8 
Residencial, comercial i institucional 25a a 32a 8 
Gasos fluorats 33a 1 
Indústria fora del comerç de drets d’emissió 34a a 35a 2 

Residus 36a a 40a 5 
Biodiversitat forestal 41a a 47a 7 
Salut 48a a 50a 3 

Mesures d’adaptació  31 
Salut 51a a 56a 6 
Resposta a les emergències 57a 1 
Agricultura i ramaderia 58a a 66a 9 
Biodiversitat i forestal 67a a 71a 5 
Recursos hídrics 72a a 78a 7 
Zones costaneres 79a 1 
Paisatge 80a 1 
Àmbit social 81a 1 

Mesures d’investigació, sensibilització i cooperació  7 
Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica 82a a 84a 3 
Sensibilització, capacitació i participació 85a a 87a 3 
Cooperació i desenvolupament sostenible 88a 1 

Total mesures  88 

Font: Informe sobre l’EVCCE30 publicat per la Conselleria

                                                            
25 Els “sectors difusos” són aquells sectors no coberts 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 per mitjà de les 
dades publicades en els inventaris nacionals d’emissions. 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 2 
Enfocament metodològic 
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APÈNDIX 2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb la 
secció 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, “Guia de fiscalització 
operativa”: 

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria 

Impactes mediambientals Integritat de la informació Transversalitat de les mesures 

Resistència al canvi Insuficiència d’innovacions 
tecnològiques Falta d’indicadors 

Descoordinació entre 
administracions Indefinició de fites i objectius Rigidesa de la intervenció 

pública 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 
Alineació de 

l’EVCCE30 amb les 
polítiques i mesures 

mediambientals 
europees i nacionals  

Marc de governança 
Grau d’execució de 

les mesures de 
l’EVCCE30 

Transició energètica i 
resiliència 

comunitària 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives 

Qüestionaris26 Anàlisi quantitativa: sèries 
temporals Benchmarking 

Revisió documental Anàlisi normativa Reunions amb personal tècnic 

                                                            
26 Dissenyats per la Sindicatura. Les contestacions a aquests qüestionaris, realitzades pels gestors i 
comprovades per la Sindicatura en els casos en què ha sigut possible i necessari, han sigut la base de 
l’objectiu 3 d’aquesta auditoria operativa. 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 3 
Observacions sobre la gestió de l’Estratègia Valenciana 

de Canvi Climàtic i Energia 2030 
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OBJECTIU 1: L’ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC ESTÀ ALINEADA AMB ELS 
PRINCIPIS I OBJECTIUS BÀSICS ESTABLITS PER LA UNIÓ EUROPEA I 
ASSUMITS PEL GOVERN D’ESPANYA? 

Els objectius definits per l’estratègia d’actuació de la Comunitat Valenciana davant el 
canvi climàtic estan alineats, a grans trets, amb els compromisos adquirits per la Unió 
Europea i pel Govern d’Espanya. A pesar de la inexistència d’informes de seguiment en 
l’àmbit autonòmic, els resultats dels indicadors globals en 2019 i la tendència de 
magnituds com el consum d’energia primària i la participació de les energies renovables 
sobre el consum final brut d’energia semblen anticipar que la Comunitat Valenciana 
podria no aconseguir els ambiciosos objectius europeus i nacionals al final del període 
planificat (2030), si bé encara hi ha marge per a això. Per a minimitzar aquest risc, cal 
que la Generalitat Valenciana impulse les fases següents, que han de succeir-se a la 
formulació de l’Estratègia: elaborar els plans, programar les actuacions i avaluar els 
resultats obtinguts. 

Amb caràcter previ a respondre les nostres preguntes d’auditoria i per a facilitar la 
comprensió de les nostres observacions, cal subratllar que és Espanya, com a estat membre, 
qui forma part de l’acord de compliment conjunt de reducció d’emissions de la Unió 
Europea. Tal com indica la mateixa EVCCE30, els compromisos són nacionals, si bé en la 
mateixa Estratègia s’han fixat els objectius per a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de 
contribuir al seu compliment a escala estatal i europea. No ha d’obviar-se que gran part de 
les mesures necessàries són competència de l’Administració general de l’Estat i de 
l’Administració local. 

Per al període 2013-2020, la Unió Europea va comunicar que el seu objectiu quantificat de 
disminuir emissions era una reducció del 20% en 2020 en comparació amb els nivells de 
1990. Per al període 2021-2030, la Unió Europea, en virtut del Marc de Clima i Energia 2030, 
s’ha fixat un objectiu mínim de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a 
les emissions internes de la UE del 55% en 2030 respecte als nivells de 1990. Aquests 
objectius de reducció es divideixen entre dos subobjectius, equivalents a una fracció de 
l’esforç de reducció entre els sectors inclosos en la Directiva de Comerç d’Emissions (ETS, 
per la sigla en anglés de Emissions Trading System) i la resta dels sectors (no ETS), excloent-
ne els sectors relacionats amb l’ús de la terra, canvi d’ús de la terra i silvicultura (LULUCF, 
per la sigla en anglés de land use, land-use change and forestry), que tenen una regulació 
específica. 

El quadre següent inclou, d’una banda, els compromisos internacionals en virtut del 
Protocol de Kyoto, la CMNUCC i l’Acord de París, i d’altra banda, els compromisos de la UE 
en virtut del Paquet de Clima i Energia i el Marc de Clima i Energia. 
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Quadre 4. Resum dels objectius en l’àmbit internacional 

 

Compromisos internacionals Unió Europea 

Protocol de Kyoto CMNUCC 
Acord de 

París 

Paquet de Clima i Energia27 Marc de Clima i Energia 

EU ETS28 ESD29 EU ETS ESR30 LULUCF31 

Any o 
període de 
l’objectiu 

Primer 
període de 
compromís 
(2008-2012) 

Segon 
període de 
compromís 
(2013-2020) 

2020 2030 2013-2020 2021-2030 

Objectiu de 
reducció 
d’emissions 

8% 20% 20% Almenys 
55%32 

21% en 
relació amb 
2005 
emissions 
ETS 

Objectius 
anuals per 
estat membre. 
En 2020 -10% 
en relació 
amb 2005 
emissions no 
ETS 

43% en 
relació 
amb 2005 

30% en 
relació 
amb 2005 
(es 
trasllada a 
objectius 
nacionals 
vinculants) 

Objectiu “No 
dèbit” basat 
en una 
regulació 
específica per 
a aquests 
sectors 

Objectius 
addicionals 

- - - - Incrementar la quota 
d’energies renovables per 
damunt del 20% del consum 
final d’energia per a 2020 

Objectiu d’eficiència 
energètica d’almenys 2% per a 
2030 

Incrementar la quota d’energies renovables 
per damunt del 32% del consum final 
d’energia per a 2030 

Objectiu d’eficiència energètica d’almenys 
32,5% per a 2030 

Any base 1990 regles 
de flexibilitat 
del Protocol 
de Kyoto 

1990, però 
subjecte a 
les regles de 
flexibilitat. Es 
poden 
utilitzar 1995 
o 2000 com 
a any de 
referència 

1990 1990 1990 per a l’objectiu global de 
reducció d’emissions; 2005 per 
a energies renovables i 
objectiu d’eficiència 
energètica; així com objectius 
desglossats per a les emissions 
ETS i no ETS 

2005 Subjecte a 
regles de 
comptabilitat 

Font: Quart informe biennal d’Espanya. Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Desembre 
2019 

                                                            
27 12 de desembre de 2008 - Paquet de mesures sobre energia i clima: elements del compromís final 
acordat pel Consell Europeu. 
28 Sector subjecte a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
29 Sigles en anglés que signifiquen Effort Sharing Decision i fan referència a la Decisió 406/2009/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels estats membres per a 
reduir les seues emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a fi de complir els compromisos adquirits 
per la Comunitat fins a 2020. 
30 Sigles en anglés que signifiquen Effort Sharing Regulation i fan referència al Reglament Europeu 
sobre Reduccions Anuals Vinculants de les emissions de GEH. 
31 Sectors relacionats amb l’ús de la terra, canvi d’ús de la terra i silvicultura (LULUCF, per les sigles en 
anglés de land use, land-use change and forestry), que tenen una regulació específica. 
32 L’objectiu inicial, d’acord amb el Pacte Verd Europeu (comunicació de la Comissió 
COM/2019/640/final), va elevar la reducció de les emissions de GEH d’ací a 2030 al 55% respecte als 
nivells de 1990 (fixats en la comunicació de la Comissió COM 2020/562/final). 
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Subobjectiu 1.1: Les estratègies valencianes davant el canvi climàtic 
anteriors a l’EVCCE30 van contribuir al compliment dels compromisos 
europeus i nacionals de l’any 2020? 

L’únic informe de seguiment de les estratègies de canvi climàtic anteriors a l’actual 
EVCCE30 no ens permet concloure sobre la contribució efectiva al compliment dels 
compromisos nacionals i europeus del Paquet de Clima i Energia. No obstant això, les 
dades observades fins a 2019 semblen revelar que la contribució de la Comunitat 
Valenciana estaria per davall del compromís adquirit a escala nacional. Si bé les 
emissions dels sectors difusos a la Comunitat Valenciana s’han reduït (33,5%) en major 
proporció que en el conjunt d’Espanya (20,7%), la reducció (14,8%) del consum d’energia 
primària sobre la projecció de l’any base i el percentatge de participació d’energies 
renovables sobre el consum final brut d’energia (12,4%) disten molt dels objectius que 
pretenia la Unió Europea (20% de reducció del consum d’energia primària i 20% de 
participació de les renovables per a 2020). 

Com s’indica en el quadre 4 anterior, el Paquet de Clima i Energia de la Unió Europea 
plantejava per al període 2013-2020 tres objectius. El primer era la reducció del 20% de les 
emissions totals de GEH respecte dels nivells de 1990 per al conjunt d’Europa. Aquest 
objectiu general es va dividir en dos subobjectius, que ja no van ser comuns per a tot 
Europa, sinó específics per a cada país: un subobjectiu per als sectors regulats (o ETS) i un 
altre per als sectors difusos (o no ETS), excloent-ne l’ús de la terra, canvi d’ús de la terra i 
silvicultura (LULUCF).  

El Parlament Europeu33 va establir unes quotes de reducció d’emissions dels sectors difusos 
per països, prenent com a any base 2005. Els esforços de reducció se sustenten en els 
principis de solidaritat entre estats membres i en la necessitat d’aconseguir un creixement 
econòmic sostenible en tota la UE, tenint en compte el PIB relatiu per capita de cada país. 
Aquests dos subobjectius van ser, per al cas d’Espanya, la reducció del 21% del sector 
regulat (ETS) i del 10% de sectors difusos (no ETS) respecte a 2005. 

La Generalitat Valenciana havia aprovat dues estratègies, les estratègies valencianes davant 
el Canvi Climàtic 2008-2012 i 2013-2020, aquesta última aprovada pel Consell de la 
Generalitat Valenciana el 22 de febrer de 2013. 

En les dues estratègies s’establia entre els seus objectius “contribuir de manera eficaç al 
compliment dels compromisos assumits per Espanya en matèria de canvi climàtic” i la 
descripció d’una sèrie de mesures per a aconseguir aquests objectius. 

La Generalitat Valenciana no disposa d’informació per a conéixer quines mesures es van 
aplicar i quins van ser els efectes d’aquesta aplicació. L’únic informe de seguiment que s’ha 
realitzat d’aquestes estratègies es refereix només al primer any i mig d’aplicació de la del 

                                                            
33 Decisió 406/2009/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels 
estats membres per a reduir les seues emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a fi de complir els 
compromisos adquirits per la Comunitat fins a 2020. 
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període 2013-2020 i consisteix en una mera descripció de l’aplicació de les mesures 
proposades, sense el suport d’indicadors per a avaluar l’èxit o fracàs de la mesura. 

Per a avaluar l’efectivitat d’aquestes dues estratègies, a continuació analitzem les 
magnituds més rellevants en relació amb els objectius europeus. 

Objectiu de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Canvi Climàtic i l’obtinguda 
de l’inventari nacional, elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, hem pogut conéixer la situació de la Comunitat Valenciana en relació amb els 
objectius que s’havien marcat des de la Unió Europea per a l’exercici 2020 (vegeu el 
quadre 4): 

Gràfic 2. Evolució de les emissions de CO2-eq (kt) respecte a l’any base (1990) 

Font: Informe sobre emissions de GEH per comunitats autònomes a partir de l’inventari nacional - sèrie 1990-2019, 
elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic34 

Les emissions de CO2 a la Comunitat Valenciana van créixer per damunt de les emissions 
del conjunt d’Espanya, amb una variació superior al 80% entre 2006 i 2008 respecte a les 
                                                            
34 El sistema espanyol d’inventari (SEI) utilitza les fonts d’informació per sectors disponibles i la 
metodologia internacionalment acordada; les dades per comunitats autònomes són aproximades i 
suposen una desagregació del resultat nacional. 
L’enfocament de baix a dalt s’ha utilitzat sempre que s’ha disposat d’informació contrastada en els 
nivells més desagregats de manera que les fonts emissores que, per la seua dimensió i la 
caracterització dels seus processos, tenen més rellevància en l’estimació dels contaminants prioritaris 
s’han localitzat per mitjà de les coordenades corresponents i queden enquadrades de manera 
automàtica dins de la província i comunitat autònoma en la qual estan situades. Per a altres activitats 
o subsectors emissors no localitzats explícitament s’ha utilitzat l’enfocament de dalt a baix i la 
desagregació per comunitats autònomes s’ha realitzat a partir de les millors dades bàsiques 
disponibles. Per aquest motiu, s’ha de tindre en compte que l’estimació de les emissions per CA està 
condicionada, en la seua exactitud i precisió, per la disponibilitat d’informació de base desagregada 
a aquest nivell territorial.  
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seues emissions en 1990. L’informe de seguiment de l’Estratègia Valenciana 2013-2020 
explica aquest fet pel baix nivell de partida de les seues emissions i pel gran creixement 
econòmic i poblacional de la Comunitat Valenciana. A partir del 2008, coincidint amb la 
profunda crisi econòmica, les emissions van començar a descendir, i això va suposar un 
canvi de tendència en l’evolució respecte a 1990, que culmina en 2019 amb un increment 
del 37,2% a la Comunitat Valenciana davant de l’increment del 8,5% en el conjunt 
d’Espanya, ambdues dades lluny de l’objectiu de reducció global del 20% per al conjunt 
d’Europa. 

Com déiem en els paràgrafs anteriors, els objectius fixats per la Decisió 406/2009/CE per al 
conjunt de l’Estat espanyol van consistir en una reducció del 21% d’emissions ETS i del 10% 
d’emissions no ETS, prenent com a any base 2005.  

Els efectes de les mesures de les estratègies de canvi climàtic anteriors a l’EVCCE30 es 
poden veure reflectits en el gràfic següent, que relaciona les emissions dels sectors no ETS 
de la Comunitat Valenciana i de la resta d’Espanya, prenent com a any base el 2005. No 
hem representat l’evolució de les emissions del sector ETS perquè la Generalitat Valenciana 
no té competència directa sobre les emissions de la indústria regulada pel comerç de drets 
d’emissió:35 

  

                                                            
35 Del total de les emissions de la Comunitat Valenciana, el 37% són responsabilitat de 174 
instal·lacions que pertanyen a activitats que obligatòriament han de participar en el comerç de drets 
d’emissió (els sectors ETS). Els sectors d’activitat no afectats per l’obligació de participar en el comerç 
de drets d’emissió, coneguts com a sectors difusos (transport, edificació, resta d’activitats industrials, 
comerç, agricultura, gestió de residus, etc.), representen el 63% restant de les emissions. 
El comerç de drets d’emissió (ETS) és per a la Comissió Europea la pedra angular de la iniciativa de la 
Unió Europea per a reduir les seues emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es va regular per la 
Directiva 2003/87, incorporada a dret intern per mitjà de la Llei 1/2005, i es va modificar per mitjà de 
la Llei 13/2010. Només afecta determinats sectors industrials, fonamentalment generació d’energia 
elèctrica, ciment, ceràmica i plantes de cogeneració de més de 20 megawatts. Amb l’última 
modificació, a partir de 2013, va ser obligatori també per a l’aviació. 
Des de l’any 2005 les empreses afectades per aquesta obligació legal han d’obtindre una autorització 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de la comunitat autònoma respectiva, sol·licitar drets 
d’emissió al ministeri competent en matèria de medi ambient i presentar, per a l’aprovació a la 
comunitat autònoma, un informe anual verificat sobre les emissions que realment s’han realitzat l’any 
precedent. Un dret d’emissió equival al dret a emetre una tona de CO2.  
L’Administració ambiental de la comunitat autònoma valora l’informe i, si dona la seua conformitat, 
inscriu abans del 31 de març en el Registre Públic Europeu de Drets d’Emissió les emissions reals 
produïdes per cada centre d’activitat. Una vegada inscrites les emissions reals realitzades, cada 
empresa ha d’entregar abans del 30 d’abril de cada any un nombre de drets d’emissió equivalents a 
la dada d’emissions verificades (emissions realitzades de l’any anterior) inscrites per la comunitat 
autònoma en el registre públic esmentat. Les empreses que per la seua eficiència puguen vendre 
drets d’emissió sobrants obtindran amb aquesta venda el finançament necessari per a avançar en la 
reducció d’emissions. 
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Gràfic 3. Evolució de les emissions de CO2-eq (kt) dels sectors difusos respecte a l’any 
base (2005)  

Font: Informe sobre “Balanços d’energia i emissions de GEH a la Comunitat Valenciana: evolució i situació actual” 
elaborat per la Direcció General de Canvi Climàtic i balanços sectorials aplicació Llei 1/2005 elaborat pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

D’acord amb l’inventari nacional d’emissions i els balanços d’energia i emissions GEH de la 
Comunitat Valenciana, en aquesta regió s’han disminuït un 33,5% les emissions GEH dels 
sectors difusos des de 2005, 12,8 punts més que la totalitat de l’Estat, que va disminuir les 
seues emissions un 20,7%. 

Objectiu de millora de la intensitat energètica final 

La intensitat energètica és la relació existent entre la quantitat d’energia consumida i el 
volum de l’activitat econòmica; es calcula com el quocient entre el consum energètic final 
i el producte interior brut (PIB) i s’interpreta com “les unitats d’energia necessàries per a 
produir una unitat de riquesa”.36  

Una evolució decreixent d’aquest indicador indica un menor consum mitjà d’energia per a 
generar cada “unitat de riquesa”, i per tant es pot interpretar com un increment en 
l’eficiència energètica global del sistema analitzat. No obstant això, la intensitat energètica 
dels sectors econòmics difereix entre els uns i els altres: el sector industrial consumeix més 
energia per unitat de valor afegit brut que el sector serveis. Per tant, per a poder determinar 
clarament els guanys d’eficiència dels processos productius, cal aïllar l’impacte en el 
consum energètic global que és causat pels canvis en l’estructura productiva de l’economia 
(una disminució de l’aportació de la indústria al PIB regional37 juntament amb un increment 
del pes dels serveis suposaria un menor consum d’energia de forma agregada). És a dir, la 
reducció de la intensitat energètica hauria de segregar-se en dos factors: quina part és 
                                                            
36 Definició obtinguda de l’informe “Perfil ambiental d’Espanya”, elaborat per la Direcció General de 
Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. 
37 Entre 2007 i 2019, l’aportació de la indústria i de la construcció al valor afegit brut de la Comunitat 
Valenciana va passar del 31,5% al 25,8%. 
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deguda al canvi estructural de l’economia i quina part és deguda a millores d’eficiència dels 
processos productius. L’IVACE no publica les dades d’intensitat energètica desagregades 
per sectors econòmics, motiu pel qual no podem manifestar-nos sobre quin ha sigut el 
vertader guany d’eficiència dels processos productius. 

A partir de les dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019 publicades per l’IVACE, 
hem calculat l’evolució de la intensitat energètica final: 

Quadre 5. Evolució de la intensitat energètica final a la Comunitat Valenciana des de 
2007 (PIB a preus constants de 200738)  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
PIB (M€ const. 2007) 104.471 105.136 99.030 98.721 97.013 93.142 91.932 93.916 97.414 99.930 103.425 105.627 107.831 
Energia final (ktep) 10.001 9.555 8.512 8.408 8.166 7.715 7.567 7.680 7.910 8.125 8.267 8.416 8.438 
Energia final/PIB 
(tep/M€ const. 2007) 95,7 90,9 86,0 85,2 84,2 82,8 82,3 81,8 81,2 81,3 79,9 79,7 78,3 

% variació  -5,1% -5,4% -0,9% -1,2% -1,6% -0,6% -0,7% -0,7% 0,1% -1,7% -0,3% -1,8% 
% variació de 2007 a 2019            -18,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i informe “Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 
2019” elaborat per l’IVACE.  

Com es mostra en el quadre anterior, la intensitat energètica final ha patit un descens 
percentual del 18,3% entre 2007 i 2019. 

L’evolució dels últims cinc anys, amb una disminució interanual mitjana del 0,9%, està per 
davall d’un dels objectius previstos en el Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat 
Valenciana 2020 (PESCV20), que pretenia millorar la intensitat energètica final en un 1,5% 
interanual entre 2014 i 2020. 

Objectiu de millora de l’eficiència energètica: consum d’energia primària 

A més de l’objectiu de reducció de GEH, el Paquet de Clima i Energia va establir com a 
objectiu la millora de l’eficiència energètica en un 20%, entenent-se aquest objectiu com la 
reducció del 20% en el consum d’energia primària respecte a l’escenari de referència (és a 
dir, la variació entre el consum d’energia primària real en 2020 i el consum d’energia 
primària projectat en 2007 per a 2020).39 

El PESCV2020 també va establir com a objectiu reduir un 20% el consum d’energia primària 
en el 2020 a partir de la projecció de l’any base 2007. Segons les dades publicades per 
l’IVACE, la disminució fins al 2019 ha sigut del 14,8%, lluny de l’objectiu europeu. 

                                                            
38 Per a evitar la distorsió ocasionada pels efectes de la inflació en l’indicador d’intensitat energètica, 
el PIB ha de ser a preus constants. Per a la nostra anàlisi, hem actualitzat el PIB a preus constants de 
2007, que és el primer any del qual disposem de dades sobre energia final. En la informació publicada 
per l’IVACE, el PIB està referit a preus constants de 2005 (vegeu quadre 6 i gràfic 5). 
39 Definició de l’objectiu que es desprén de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica. 
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Quadre 6. Evolució del consum d’energia primària (inclosa la necessària per a generar 
el saldo elèctric) a la Comunitat Valenciana des de 2007 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Energia primària 
real (ktep) 13.595 13.104 11.785 11.892 11.427 11.091 10.769 11.161 11.381 11.796 11.810 12.132 11.944 
Energia primària 
projectada en 2007 
(ktep) 

 13.717 12.947 12.872 12.625 12.172 12.010 12.241 12.679 13.072 13.481 13.766 14.016 

% variació entre 
real i projectada 

 -4,5% -9,0% -7,6% -9,5% -8,9% -10,3% -8,8% -10,2% -9,8% -12,4% -11,9% -14,8% 

Font: Dades facilitades per l’IVACE 

Objectiu d’augmentar la participació d’energies renovables40 sobre el consum final brut 
d’energia 

Respecte a l’objectiu que la quota d’energies renovables aconseguisca un 20% sobre el 
consum d’energia final, en el gràfic següent es mostra l’evolució d’aquest indicador a la 
Comunitat Valenciana. Observem que, en 2019, últim any de què tenim dades, el 
percentatge de participació d’energies renovables sobre el consum final brut d’energia és 
d’un 12,4%, molt lluny del 20% que marcava l’objectiu europeu. 

   

                                                            
40 Com a energies renovables, les més representatives són la hidràulica, l’eòlica i la solar fotovoltaica. 
Tenen menys pes relatiu la solar tèrmica, la biomassa, el biogàs i els biocarburants. Vegeu el 
subobjectiu 4.1. 
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Gràfic 4. Evolució de la quota d’energies renovables sobre el consum final brut 
d’energia a la Comunitat Valenciana des de 2014 

Font: “Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019”, IVACE 

És important assenyalar que no totes les energies tenen la mateixa taxa de retorn 
energètic41 (TRE). La transició energètica requerirà no sols importants inversions 
monetàries, sinó també energètiques i de minerals (vegeu l’objectiu 4). Alguns científics42 
assenyalen que “aconseguir alts nivells de penetració de les energies renovables en el 
sistema elèctric global per a l’any 2060 d’acord amb la narrativa del creixement verd 
disminuiria la TRE de tot el sistema global de l’actual (relació 12:1 aproximadament) a entre 
3 i 5:1 per a mitjan segle. Això vol dir que en el moment més crític de la transició, només 
s’estarien obtenint tres unitats energètiques per cada unitat energètica invertida, davant de 
les dotze obtingudes actualment”. 

Subobjectiu 1.2: Els compromisos adquirits per la Comunitat Valenciana 
estan alineats amb el marc nacional i europeu d’actuació en matèria de 
clima i energia 2030? 

Els compromisos actuals, assumits en l’EVCCE30, sí que estan alineats amb el marc 
nacional i europeu en matèria de clima i energia, encara que l’evolució recent de les 
magnituds relacionades amb aquests compromisos fa tindre dubtes sobre si 
s’aconseguiran els objectius previstos. Per a aconseguir-los en 2030 és necessari un 
esforç que implique una major concreció (què, quan, quant i com) i que siguen 
mesurables. Els objectius han de detallar la seua assignació a òrgans administratius 
                                                            
41 Aquesta taxa és el quocient de la quantitat d’energia total que és capaç de produir una determinada 
tecnologia o font energètica entre la quantitat d’energia que és necessari invertir per a obtindre 
aquest flux d’energia. 
42 Iñigo Capellán-Pérez, Carlos de Castro, Luis Javier Miguel González. “Dynamic Energy Return on 
Energy Investment (EROI) and material requirements in scenarios of global transition to renewable 
energies”. Energy Strategy Reviews, volum 26. 2019. 
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concrets, la delimitació del marc temporal per a dur-los a terme i els mecanismes 
d’actuació (incloent-hi la inversió i el finançament) necessaris per executar-los. 

Els objectius europeus per a 2030 són els següents: 

1. Reducció d’emissions de GEH en tota la UE per a 2030 d’almenys un 55% respecte a 
1990. En 2050 es pretén aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica.43  

2. Augment de la quota d’energies renovables per damunt del 32% de consum final 
d’energia. 

3. Millora de l’eficiència energètica en un 32,5%.  

L’objectiu de reducció de GEH s’aplica a través del règim de comerç de drets d’emissió de 
la UE i el Reglament europeu sobre reduccions anuals vinculants de les emissions de GEH,44 
que estableix unes quotes de reducció per països (repartiment d’esforç) per al període 
2021-2030 de la majoria dels sectors no inclosos en el règim de comerç de drets d’emissió. 
En concret, Espanya té assignada una reducció del 26% en 2030, respecte als nivells 
de 2005. 

Cada un dels països membres ha de desenvolupar45 un pla integrat del clima i l’energia 
basat en un model comú. Els plans han de cobrir les cinc dimensions de l’energia: 
descarbonització (reducció de GEH i increment de quota d’energies renovables), seguretat 
energètica, eficiència energètica, mercat energètic i investigació, innovació i competitivitat.  

Espanya està alineada amb aquest compromís europeu per mitjà de les diferents eines de 
planificació: l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini 2050 (ELP), el Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) i 
la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Aquests instruments estableixen les bases, 
en concordança amb les europees, perquè Espanya es convertisca en una societat neutra 
en carboni, resilient al canvi climàtic i sostenible en l’ús de recursos.  

En un país descentralitzat com el nostre, també les comunitats autònomes han d’elaborar 
els plans o estratègies que permeten complir els principis i objectius adoptats per Europa.  

                                                            
43 La neutralitat climàtica en 2050 és un escenari en el qual les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle són completament absorbides pels embornals de carboni, de manera que es 
proporcionen zero emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2050. En el cas d’aquest 
document, les emissions es reduiran un 90% respecte a l’any 1990 i el 10% restant serà absorbit per 
embornals. 
44 Reglament (UE) 2018/842, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre 
reduccions anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per part dels estats 
membres entre 2021 i 2030 que contribuïsquen a l’acció pel clima, a fi de complir els compromisos 
contrets en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 525/2013. 
45 Segons estableix el Reglament (UE) 2018/1999, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
desembre de 2018, sobre la governança de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima. 
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En la data de redacció d’aquest informe, l’actual planificació estratègica valenciana davant 
el canvi climàtic es plasma en dos documents: l’EVCCE30, elaborada en 2018, i la Declaració 
d’Emergència Climàtica, presentada el 6 de setembre de 2019. En els apartats següents 
analitzem si aquests dos documents recullen els principis, objectius i línies d’actuació 
europeus. 

Respecte als objectius europeus 

L’EVCCE30 no estableix un objectiu quantificat de reducció de GEH. No obstant això, la 
Declaració d’Emergència Climàtica, aprovada al setembre de 2019 (vegeu el subobjectiu 
següent), sí que estableix com a objectiu la reducció del 40% de les emissions contaminants 
en 2030 (encara que no estableix distinció entre ETS i difusos ni tampoc l’any base de 
referència). 

Respecte als objectius relacionats amb l’energia, d’acord amb l’EVCCE30, la Comunitat 
Valenciana pretén que els objectius energètics s’adapten als establits per Europa, és a dir, 
augment de l’eficiència energètica almenys del 32,5% i la quota d’energia procedent de 
fonts renovables almenys del 32% del consum final brut d’energia. 

Alineació de l’EVCCE30 amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 i 
l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini 2050 

L’article 3.2 del Reglament (EU) 2018/1999 obliga a elaborar un pla integrat de clima i 
energia, i estableix que cada pla ha de contindre, entre altres aspectes: 

a) la descripció dels objectius generals, els objectius específics i les contribucions 
nacionals relatius a les dimensions de la Unió de l’Energia46 (seguretat energètica; 
mercat interior de l’energia; eficiència energètica; descarbonització i investigació, 
innovació i competitivitat),  

b) una descripció de les polítiques i mesures previstes en relació amb els objectius 
generals i específics, així com una visió de conjunt de la inversió necessària per a 
complir els objectius generals, els objectius específics i les contribucions corresponents. 

Tot i que en la data de redacció d’aquest informe el PVIECC encara no ha vist la llum 
(actualment en fase de licitació), a continuació analitzem en quina mesura l’EVCCE30 
concreta per a la Comunitat Valenciana els objectius i les línies d’actuació fixats a la UE i el 
PNIEC: 

  

                                                            
46 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu, 
al Comité de les Regions i al Banc Europeu d’Inversions: Estratègia Marc per a una Unió de l’Energia 
resilient amb una política climàtica prospectiva (COM/2015/080 final). 
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Quadre 7. Objectius pel PNIEC i l’EVCCE30 per a 2030 

Dimensió  Objectiu PNIEC EVCCE30 
Descarbonització Emissions GEH Emissions GEH respecte a 1990 23% 40% (1) 

Emissions GEH sectors difusos (respecte 
a 2005) 

39% - 

Emissions GEH sectors ETS (respecte a 
2005) 

61% - 

Renovables Presència de les energies renovables 
sobre el consum final d’energia 

42% 32% 

Energies renovables en la generació 
elèctrica 

74% 59,2% 

Increment de potència renovable  59 GW 7,8 GW (2) 
Eficiència 
energètica 

Eficiència 
energètica 

Millora de l’eficiència energètica 
respecte a projecció de 2007 

39,5% 32,5% 

Reducció de la intensitat energètica 
primària 

3,5% anual 
des de 2017 

Vegeu la 
il·lustració 3 

Reducció del consum d’energia primària 
respecte a projecció de 2007 

1,9% anual 
des de 2017 

Vegeu la 
il·lustració 4 

Seguretat 
energètica 

 Millora de la dependència energètica 
respecte a les importacions 

61% - 

Increment d’emmagatzematge amb 
presència equilibrada de les tecnologies 
renovables 

6 GW - 

(1) La Declaració d’Emergència Climàtica de la GV no especifica l’any base. 
(2) Passar de 2,3 GW en 2015 a 7,8 GW en 2030. L’EVCCE30 inclou addicionalment 1,5 GW de bombament com 

a renovables, que no hem considerat en aquest quadre. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels objectius de l’EVCCE30 

Respecte als objectius, cal destacar:  

 La Declaració d’Emergència Climàtica es compromet a una reducció del 40% 
d’emissions de GEH, encara que no distingeix entre sectors difusos i ETS, com s’ha fet 
en el PNIEC. El compromís d’emissió de GEH de tots els sectors està per damunt del 
compromís del PNIEC (40% de la Generalitat respecte al 23% de l’Estat), encara que no 
s’especifica l’any base, per la qual cosa la comparabilitat de l’objectiu és qüestionable. 

 La quota d’energies renovables respecte al balanç total d’energia elèctrica està per 
davall dels objectius nacionals. 

 El PNIEC assenyala l’evolució interanual de l’estalvi energètic i de la intensitat 
energètica per a arribar a l’objectiu del 39,5% d’eficiència energètica en 2030 (entés 
com aquella reducció percentual en el consum d’energia primària respecte a l’any 
previst en la normativa comunitària, 2007). No obstant això, l’EVCCE30 no estableix 
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objectius intermedis, sinó la situació de base (dada referida a 2014) i l’objectiu final 
desitjat (vegeu les il·lustracions 3 i 4).  

 No s’estableixen objectius relacionats amb la dimensió de la Unió de l’Energia (article 
3.2 del Reglament (EU) 2018/1999) de seguretat energètica, que inclou aspectes 
importants com la dependència energètica (reducció de les importacions), gestió de 
l’emmagatzematge i la resiliència energètica.  

Quant a les mesures per a l’assoliment dels objectius previstos, l’EVCCE30 recull les mesures 
de mitigació (1a a 50a), respecte a les quals s’assenyalen els aspectes més ressenyables en 
la seua comparació amb les mesures del PNIEC: 

 Cada una de les mesures que recull el PNIEC se subdivideix en els apartats de 
descripció, objectius concrets, mecanismes d’actuació (inclòs el finançament), 
inversions necessàries i administracions i departaments responsables per a dur-se a 
terme. Aquests són aspectes clau per a l’execució efectiva de les mesures i que no s’han 
previst en l’EVCCE30.47 

 Respecte al que s’ha apuntat en l’apartat anterior, hem sol·licitat el detall que hauria 
d’acompanyar l’objectiu de renovables al 32% en 2030, aspectes rellevants que 
permeten passar d’una mera declaració d’intencions a una mesura factible, com els 
mecanismes concrets d’actuació, inversions necessàries, finançament, administracions 
i departaments responsables, necessitats de personal i possible participació del sector 
privat. En la data de redacció d’aquest informe no han contestat aquesta sol·licitud. 

 El PNIEC preveu elaborar una estratègia a llarg termini de renovació d’edificis que no 
està prevista en l’EVCCE30.  

 El PNIEC recull algunes mesures transversals de promoció de les energies renovables, 
com ara la seua contractació pública, formació de professionals en el sector de les 
energies renovables, revisió i simplificació de procediments administratius, etc., que no 
estan previstes en l’EVCCE30.  

 L’EVCCE30 no estableix cap mesura per al compliment de l’obligació d’estalvi d’energia, 
tampoc pel que fa a dependències administratives.48 

Alineació de l’EVCCE30 amb les estratègies d’adaptació al canvi climàtic europea i 
nacional 

L’EVCCE30 hauria de reforçar-se amb alguns dels elements previstos en les estratègies 
d’adaptació al canvi climàtic europea i nacional, fonamentalment en els aspectes següents: 

 Els objectius han de ser concrets, específics (què, quan i com) i mesurables. Han de 
detallar la seua assignació a òrgans administratius concrets, la delimitació del marc 

                                                            
47 Sí que s’indica quines àrees estan implicades però no quines direccions generals i conselleries 
concretes. 
48 Encara que sí que recull una mesura d’administració pública eficient. 
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temporal per a dur-los a terme i els mecanismes d’actuació (inclòs el finançament) 
necessaris per a executar-los. 

 Els indicadors de seguiment han de referir-se a les mesures concretes de l’EVCCE30. És 
necessari distingir entre indicadors de compliment i d’avaluació, que permeten 
determinar el grau d’execució i avaluació en termes d’eficiència i eficàcia.  

 L’EVCCE30 ha de preveure la necessitat d’informes de seguiment dels objectius 
marcats.  

 Entre les mesures de l’EVCCE30 no es va preveure la integració de la resiliència davant 
el canvi climàtic en els marcs pressupostaris, fonamentalment en inversions en 
infraestructures i assegurances que podrien minimitzar els riscos i pèrdues pels 
previsibles desastres climàtics. 

 L’Estratègia hauria d’assegurar processos flexibles que permeten la integració periòdica 
de la millor ciència disponible. En aquest marc, els processos de seguiment i avaluació 
adquireixen un valor estratègic per a reorientar els objectius. 

 Les mesures que cal implementar haurien d’anar acompanyades d’una estimació de 
costos (de planificació, preparació, promoció i aplicació) i de beneficis associats. 

Com déiem en els paràgrafs anteriors, l’EVCCE30 no estableix l’obligació de realitzar un 
seguiment de l’execució de les seues mesures i, per tant, no disposem d’informació sobre 
l’evolució de les magnituds que aquesta proposa com a objectius.  

No obstant això, hem dut a terme una avaluació sobre els objectius globals que planteja 
l’Estratègia. En les il·lustracions següents resumim l’evolució prevista en l’EVCCE30 de les 
magnituds més rellevants:  

Il·lustració 3. Evolució i objectius en matèria de consum i intensitat energètica establits 
en l’EVCCE30 

Font: Figura 21 de l’EVCCE30 

Energia final: 

•2014: 7.680 ktep

•2030: 9.469 ktep

Energia primària: 

•2014: 11.161 ktep

•2030: 11.866 ktep

Intensitat energètica 
primària: 

•2014: 127,2 
tep/M€2005

•2030: 90 tep/M€2005

Intensitat energètica final: 

•2014: 87,5 tep/M€2005
•2030: 71,9 tep/M€2005
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Il·lustració 4. Evolució i objectius en matèria d’energies renovables (ER) i eficiència 
energètica en l’EVCCE3049 

 (1)  L’Estratègia inclou en aquesta proporció la generació elèctrica a partir de la tecnologia de turbinació o 
bombament (18,4%), motiu pel qual aquesta dada difereix significativament de la potència instal·lada que 
hem indicat en les nostres conclusions (27,6%). Vegeu el quadre 20. 

Font: Figura 20 de l’EVCCE30 

Partint d’aquests objectius globals, i encara que l’Estratègia no defineix objectius de variació 
interanual, hem elaborat els gràfics següents,50 que representen l’evolució en el període 
2014-201951 i la seua desviació respecte a l’escenari 203052 de la intensitat energètica final 
(vegeu la il·lustració 3), la quota d’energies renovables sobre el consum final d’energia i el 
consum d’energia primària (vegeu la il·lustració 4). 

  

                                                            
49 Consum d’energia primària (sobre projecció 2007): el consum d’energia primària en 2014 és un 9% 
inferior al que s’obtindria tenint en compte el PIB 2014 i el valor d’eficiència energètica de 2007. 
L’escenari per a 2030 és que siga un 35,4% inferior, tenint en compte la previsió del PIB a 2030.  
50 A partir de la publicació de les Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019 de l’IVACE. 
51 Últimes dades disponibles. 
52 Funció de progressió geomètrica de 2014 a 2030. 
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elèctrica 
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•2014: 44,3%

•2030: 71,6%

Partipació ER 
producció elèctrica:

•2014: 19,9%

•2030: 59,2%
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Gràfic 5. Evolució (2007-2019) i la seua projecció per a aconseguir l’objectiu d’intensitat 
energètica final de 71,9 en 2030 (tep/PIB M€ constants 2005). Comunitat Valenciana 

 

Font: EVCCE30 i informe “Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019” elaborat per l’IVACE  

Com ja hem explicat anteriorment, una menor intensitat energètica podria implicar una 
major eficiència energètica, encara que desconeixem quina part de l’efecte és deguda al 
canvi en l’estructura productiva. Amb data 2019, la intensitat energètica era 1,7 punts 
superior a la projecció per a aconseguir el 71,9 en 2030 que planteja l’EVCCE30. Això implica 
que, en la data de redacció d’aquest informe, l’evolució i la possible tendència d’aquesta 
magnitud no aconseguiria els objectius que l’Administració autonòmica va preveure en 
l’EVCCE30.  

Gràfic 6. Evolució (2014-2019) i la seua projecció per a aconseguir l’objectiu del 32% en 
la quota de participació de les energies renovables sobre el consum final brut d’energia 
en 2030. Comunitat Valenciana 

 

Font: EVCCE30 i informe “Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019” elaborat per l’IVACE 

82,3 

71,9 

84,0 

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Escenari EVCCE 30 Dades reals

Desviació negativa 
respecte a objectiu: 
1,7 punts

16,4%

32,0%

12,4%
10%

20%

30%

40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Escenari EVCCE 30 Dades reals

Desviació negativa
respecte a objectiu: 
4 punts



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

50 

En 2019, la quota de participació d’energies renovables estava 4 punts per davall de la 
projecció geomètrica de creixement anual per a aconseguir el 32% en 2030. Això implica 
que, en la data de redacció d’aquest informe, l’evolució actual d’aquesta magnitud no 
aconseguiria els objectius previstos en l’EVCCE30. 

Gràfic 7. Evolució (2014-2019) i la seua projecció per a aconseguir l’objectiu de reduir el 
consum d’energia primària, inclosa la necessària per a generar el saldo elèctric, en 
2030. Comunitat Valenciana 

 

Font: EVCCE30 i informe “Dades energètiques de la Comunitat Valenciana 2019” elaborat per l’IVACE 

La reducció del consum de primària en 2019 (considerant les necessitats del saldo elèctric) 
respecte a les projeccions a 2030 (model PRIMES 2007) va ser del 14,8% (vegeu el quadre 6), 
una dada lleugerament millor que la variació implícita de l’escenari EVCCE30 (13,8%), i per 
tant en línia per a aconseguir el compliment de l’objectiu del 35,4% de disminució de 
consum d’energia primària en 2030 sobre la projecció de l’any 2007. 

Subobjectiu 1.3: Les línies generals de l’Avantprojecte de Llei del Canvi 
Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana estan alineades 
amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició 
Energètica? 

Les línies generals de l’Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de 
la Comunitat Valenciana estan alineades amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica. 

En l’eix 1 de l’Acord del Botànic II (juny de 2019) es recull expressament que s’impulsarà la 
Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d’Energia i 
Clima. 
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A més, el Consell de la Generalitat Valenciana, a través de la Declaració d’Emergència 
Climàtica de setembre de 2019, es compromet a impulsar la Llei de Canvi Climàtic i Transició 
Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, per a avançar en la 
descarbonització i amb l’objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030. La 
redacció d’aquesta declaració implica el compromís del Consell amb part dels objectius 
establits per Europa i Espanya. No obstant això, es destaquen alguns aspectes que denoten 
llacunes importants respecte a aquests: 

 Entre els compromisos futurs descrits en la Declaració d’Emergència Climàtica de la 
Generalitat Valenciana no es recull el d’elaborar els plans i estratègies que 
desenvolupen les diferents polítiques mediambientals necessàries per a dur a terme 
una bona gestió. Aquests compromisos sí que formen part dels principis rectors de les 
estratègies d’adaptació europea i estatal.  

 Encara que l’EVCCE30 conté algunes mesures relacionades amb les cinc dimensions de 
la Unió de l’Energia (vegeu el subobjectiu anterior), no s’ha elaborat un pla autonòmic 
d’energia i clima, a pesar que l’article 38 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica, estableix que “a partir del 31 de desembre de 2021 les 
comunitats autònomes hauran d’informar en la Comissió de Coordinació de Polítiques 
de Canvi Climàtic de tots els seus plans d’energia i clima en vigor”. Al juliol de 2021, la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica va iniciar la licitació de l’expedient de contractació per a elaborar el Pla 
Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic (PVIECC). Al novembre de 2021, el 
procediment d’adjudicació no havia finalitzat (entre altres motius, es va suspendre 
provisionalment el procediment per la interposició d’un recurs especial davant el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals). 

Respecte a l’Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat 
Valenciana53 a què fa referència la Declaració d’Emergència Climàtica, en destaquem els 
aspectes significatius no inclosos en el seu articulat provisional i que haurien d’estar 
previstos d’acord amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició 
Energètica:54 

 No fa referència a una estratègia que marque la senda de descarbonització a llarg 
termini (2050).  

 La Llei 7/2021 dedica un article a la necessària “digitalització per a la descarbonització 
de l’economia”, i per a això preveu l’elaboració d’una estratègia que reculla la 
planificació d’aquesta digitalització. L’Avantprojecte no preveu aquest aspecte. És 
necessari invertir en sistemes que permeten l’obtenció d’informació suficient i de 

                                                            
53 Primer esborrany de document per a l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i 
Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana. 
54 Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. BOE núm. 121, de 21 de maig 
de 2021. 
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qualitat per al plantejament, implementació i seguiment d’objectius amb els principis 
constitucionals d’eficiència, eficàcia i economia (vegeu el subobjectiu 1.2). 

L’Avantprojecte sí que fixa alguns objectius quantificats, però no assumeix el compromís 
del seu compliment, sinó que diu que el futur Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic 
els haurà de preveure. El quadre següent resumeix els objectius de l’article 3 de la Llei 
7/2021 i el corresponent article 16 de l’Avantprojecte: 

Quadre 8. Comparació entre els objectius de la Llei 7/2021 i de l’Avantprojecte 

Article 3 de la Llei 7/2021 d’objectius de la Llei 
Art. 16 de l’Avantprojecte sobre contingut del PVIECC, 
que ha de preveure quotes quinquennals de: 

L’objectiu a mitjà termini és aconseguir una disminució 
d’emissions, almenys, del 23% respecte a 1990 l’any 2030 

Reducció d’emissions de GEH per a aconseguir 
progressivament, prenent com a base de càlcul l’any 1990, 
els objectius següents: almenys el 40% per a l’any 2030 i la 
neutralitat per a l’any 2050 

42% d’energies renovables sobre el consum total brut 
d’energia final 

Penetració d’energies renovables, per tecnologies, amb la 
finalitat d’aconseguir progressivament l’energia final 
consumida en el territori valencià, almenys, del 42% per a 
l’any 2030 

Millorar l’eficiència energètica disminuint el consum 
d’energia primària, almenys, en un 39,5%, respecte a la línia 
de base conforme a normativa comunitària 

Estalvi i eficiència energètica per a aconseguir una reducció 
en el consum primari, almenys, del 35,4% per a l’any 2030 

Generació elèctrica renovable en 2030, 74% del total Que en 2030 hi haja capacitat per a generar, almenys, el 
70% de l’energia elèctrica produïda en el territori de la CV 

Font: Elaboració pròpia 

L’Avantprojecte preveu una sola estratègia que recull tant les mesures d’adaptació 
(recollides a nivell nacional en el PNACC) com les mesures de mitigació (PNIEC). 

OBJECTIU 2: EL MARC DE GOVERNABILITAT CONTRIBUEIX A UNA 
APLICACIÓ EFICAÇ DE LES MESURES PREVISTES EN L’ESTRATÈGIA 
VALENCIANA DE CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 2030? 

Tal com hem assenyalat en l’apartat 6 de l’apèndix 1, el procés de revisió de l’estratègia 
d’actuació davant el canvi climàtic es va iniciar l’any 2016, després de l’adopció de l’Acord 
de París. El procés de revisió hauria d’haver culminat amb l’aprovació de l’Estratègia per 
part del Consell, perquè això hauria representat un senyal inequívoc de l’actual compromís 
polític dels governants sobre la importància de la lluita contra l’emergència climàtica. No 
obstant això, l’EVCCE30 no ha sigut formalment aprovada pel Consell. 
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Subobjectiu 2.1: El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30? 

El marc de governabilitat en matèria de clima i energia de la Generalitat Valenciana no 
ha facilitat la implementació de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030.  

La lluita contra el canvi climàtic requereix el desenvolupament d’una política climàtica 
global que tracte de conciliar els interessos econòmics i mediambientals, que en moltes 
ocasions són contraposats. Com ja hem esmentat en altres apartats d’aquest informe, la 
dificultat es troba en la participació no sols dels governs estatals, autonòmics i locals, sinó 
també de tots els actors no governamentals que ajuden a la presa de consciència 
generalitzada per a emprendre accions locals.  

Aquest propòsit comporta el disseny d’una governança que afavorisca una acció conjunta 
per a la posada en pràctica de les polítiques i mesures transformadores que inclou 
l’EVCCE30, amb la finalitat última de fer de la transició energètica i la lluita contra el canvi 
climàtic una fortalesa per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. 

En aquesta línia, es considera necessari establir mecanismes institucionals que milloren 
l’eficàcia i l’eficiència de les accions que cal desenvolupar, afavorint la participació activa i 
col·laborativa dels diferents organismes institucionals i agents de la societat valenciana. 
Amb aquesta finalitat, és necessari un marc de diàleg fluid i permanent que propicie 
l’assoliment dels objectius marcats.  

D’acord amb el PNACC, per a aconseguir els objectius previstos és necessària una nova 
governança, que garantisca la coherència de l’acció climàtica i que comporta noves 
pràctiques per a les administracions públiques en la manera de legislar, de planificar, de 
pressupostar, de gestionar i d’informar.  

Lluny d’això, el primer repte al qual s’han enfrontat els nostres governants en la 
implementació de l’EVCCE30 és el d’obtindre la col·laboració necessària dels departaments 
directament implicats en l’execució de les mesures que s’hi preveuen.  

La raó fonamental ha sigut la falta de coordinació i, per tant, governabilitat adequada. En 
la nostra opinió, alguns dels fets concrets que poden haver contribuït a aquesta debilitat 
són:  

1. Per la seua especial implicació en les debilitats d’implementació de l’EVCCE30, posem 
l’accent principalment en tres aspectes de planificació recollits ja en l’apartat anterior 
(vegeu l’objectiu 1):  

 La concreció en la mateixa Estratègia d’aspectes com l’assignació de cada mesura 
a la direcció general responsable, la delimitació del marc temporal concret per a 
desenvolupar les línies d’acció definides, els mecanismes d’actuació, inclosa la 
inversió i finançament necessari per a dur-los a terme, i la identificació de les línies 
d’acció prioritàries dins de cada mesura són aspectes fonamentals per a una gestió 
eficient que no s’han recollit en l’EVCCE30.  
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 La necessitat d’elaborar plans sectorials concrets per a sustentar els objectius, que 
incloguen les actuacions a realitzar per tots òrgans administratius (direccions 
generals, entitats, etc.) que hagen de participar en la implementació de les mesures. 
Com indiquem en l’objectiu 3 d’aquest informe, cap dels plans sectorials preveu 
l’execució conjunta i coordinada de diverses direccions generals. 

 La falta de seguiment i avaluació, com ja hem observat en l’objectiu 1. 

2. L’absència d’un senyal de compromís fort i decidit per part del Consell, pel fet que no 
ha aprovat formalment l’EVCCE30. 

3. La Generalitat Valenciana no ha desenvolupat el marc normatiu necessari per a 
l’adopció de les mesures de l’Estratègia. L’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i 
Transició Energètica va estar en fase d’informació pública (al novembre de 2019), sense 
que tinguem constància en la data de realització d’aquest informe (gener de 2022) de 
quan se’n preveu la promulgació.  

4. La inexistència d’un pla autonòmic integrat de clima i energia (vegeu els subobjectius 
1.2 i 1.3).  

5. L’organització funcional de la Generalitat Valenciana dificulta que hi haja una visió 
compartida que permeta posar en pràctica les mesures transformadores de manera 
conjunta i coordinada i, conseqüentment, amb eficiència (vegeu el caràcter transversal 
de les mesures en l’annex IV).  

A continuació es detallen diversos exemples que denoten aquesta dificultat: 

 Segons s’estableix en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la 
Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, 
i les seues atribucions, les competències d’energia corresponen a la Direcció 
General d’Indústria, Energia i Mines (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball) excepte la de sostenibilitat energètica residencial, que 
recau en la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Això no obstant, el 
Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica 
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, encarrega a la 
Direcció General de Transició Ecològica (Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica) funcions en 
matèria d’investigació energètica i innovació i d’elaboració, gestió, impuls i 
execució d’actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, 
foment i ús de les energies renovables. 

 La lluita contra el canvi climàtic requereix dotar el màxim compromís polític 
possible i al més alt nivell. L’assignació d’aquesta competència a la Presidència de 
la Generalitat atorgaria a la Direcció General de Canvi Climàtic una major 
rellevància i dotar un major impuls a la necessària acció interdepartamental que ha 
de coordinar.  
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 La licitació del PVIECC s’ha dut a terme per la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquest 
instrument ha de desenvolupar i planificar, d’acord amb l’article 3.2 del Reglament 
(EU) 2018/1999 i en el marc de les competències de la Generalitat Valenciana, les 
cinc dimensions de la Unió de l’Energia (vegeu l’objectiu 3.1), la qual cosa hauria 
d’implicar la col·laboració de tots els departaments amb competències en energia. 

 L’EVCCE30, l’elaboració de la qual ha sigut dirigida per la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, és posterior al 
Pla d’Energia Sostenible Comunitat Valenciana 2020 (PESCV20), elaborat per 
l’IVACE (entitat dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball). Per tant, les mesures sobre energia plantejades en 
l’Estratègia haurien d’haver tingut en compte aquest pla, que culminava en 2020. 
No obstant això, no s’esmenta en tot el document.  

6. La Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 
(Decret 3/2013, de 4 de gener, del Consell) és un òrgan col·legiat amb reduïda capacitat 
executiva per a la lluita davant el canvi climàtic. La seua funció principal, “establir els 
fonaments per a abordar l’elaboració, execució i seguiment de l’Estratègia”, ha sigut 
redactada de forma tan ambigua que no sembla l’òrgan més apropiat per a posar en 
marxa decisions difícils derivades de la situació d’emergència climàtica actual. El seu 
sistema de votació55 tampoc facilita que les direccions generals més compromeses amb 
la reducció de GEH puguen tindre pes efectiu davant d’altres més vinculades a sectors 
d’activitat responsables d’aquestes emissions. 

7. En el quadre següent podem veure l’evolució del pressupost assignat a cada una de les 
direccions generals amb competències assignades de coordinació en la lluita contra el 
canvi climàtic, des que van ser creades en l’exercici 2020. 

  

                                                            
55 No estableix quines direccions generals han de tindre vocals en la comissió, sinó que ho deixa obert 
a aquelles que siguen competents en matèries com ara infraestructures públiques, projectes urbans 
i habitatge, planificació, etc. (díhuit matèries). S’adopten les decisions per majoria dels vots dels seus 
membres. 
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Quadre 9. Pressupost de les direccions generals. Període 2020-2021 (milers d’euros) 
 

Crèdits 2020 Crèdits 2021 
Inicials Definitius Inicials Definitius (1) 

DG del Canvi Climàtic 3.528 5.273 7.625 8.165 
DG de Transició Ecològica 4.074 349 5.510 5.450 
Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica 

422.685 433.582 467.113 489.136 

% sobre total pressupost Conselleria 1,8% 1,3% 2,8% 2,8% 

(1) Amb data d’agost de 2021. 

Font: Lleis de Pressupostos de la Generalitat 

Quant al personal dedicat a la coordinació i execució de l’EVCCE30, d’acord amb 
l’última relació de llocs de treball (RLT) aprovada,56 les direccions generals del Canvi 
Climàtic i Transició Ecològica tenen assignades tres i dues persones respectivament. 
Abans d’aquesta última RLT, treballava una persona en cada una de les direccions 
generals.  

Considerem que, almenys fins a la data d’aprovació d’aquesta última RLT, els mitjans 
materials i humans han sigut insuficients per al desenvolupament i execució de les 
mesures necessàries relacionades amb la coordinació de la lluita contra el canvi 
climàtic. 

8. La Generalitat Valenciana no ha desenvolupat un inventari propi d’emissions GEH que 
li permeta registrar les emissions en el seu territori i, per tant, obtindre una major 
precisió en la informació oferida per l’Inventari Nacional de Gasos amb Efecte 
d’Hivernacle. L’inventari d’emissions constitueix un instrument essencial de cara a 
avaluar la qualitat ambiental, establir estratègies de reducció pertinents i valorar la seua 
eficàcia.  

L’estudi i valoració d’emissions que realitza la Direcció General de Canvi Climàtic es 
basa en la informació proporcionada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic.57 

                                                            
56 Resolució de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per 
la qual s’aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 
57 El mateix Ministeri indica en el seu web que “es proporciona també una aproximació de les dades 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per comunitats autònomes”. Disponible en 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-
inventario-sei-/datos-adicionales.aspx. 
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Tres comunitats autònomes (Andalusia,58 Illes Balears59 i País Basc60) sí que publiquen 
en les pàgines institucionals respectives un inventari propi, elaborat a partir d’un 
conjunt de procediments de mesurament o estimació de les emissions gasoses de totes 
les activitats rellevants en el seu territori, i segons les seues pròpies notes 
metodològiques. 

A pesar de tots els aspectes anteriors que han de ser millorats, s’han dut a terme més 
actuacions en matèria de governabilitat contra el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana 
que en altres comunitats, com s’observa en el quadre i gràfic següents, que ordenen les 
comunitats autònomes en funció de la implementació dels aspectes esmentats en els 
paràgrafs anteriors. 

   

                                                            
58 Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/guest/landing-page-
%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/inventario-de-emisiones-a-la-atm-c3-
b3sfera-de-andaluc-c3-ada/20151?categoryVal=. 
59 Disponible en 
http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/inventario_emisiones_contaminantes_atmosfericos_en_las_isl
as_baleares-10452/. 
60 Disponible en http://www.euskadi.eus/web01-
a2ingkli/es/contenidos/documentacion/inventarios_gei/es_pub/index.shtml. 
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Quadre 10. Grau d’implementació de les actuacions de bona governabilitat climàtica. 
Per comunitats autònomes. Ordenades de major a menor grau d’implementació (grau 
màxim d’implementació: 10 punts) 

Comunitat 
autònoma 

Llei 
(1) 

Estratègia 
amb 

horitzó 
2030 
(2) 

Estratègia 
de clima i 
energia 

(3) 

Declaració 
emergència 

climàtica 
(4) 

Adhesió 
expressa 
objectius 
europeus 

(5) 

Inventari 
GEH 
propi 

(6) 

Obj. 
quantif. 

GEH 
(7) 

Nivell 
dep. 
(8) 

Organització 
(9) 

Grau 
implementació 

(10) 

Extremadura No Sí Sí Sí Sí No Sí 1r TD 8 

País Basc Tràmit Sí Sí Sí No Sí No 1r TD 7,5 

Illes Balears Sí No No Sí Sí Sí Sí 2n TD 7 

Andalusia Sí Sí No No Sí Sí Sí 2n DIST 6 

Castella-la 
Manxa 

No Sí No Sí No No No 1r TD 5 

Aragó Tràmit Sí No Sí Sí No No 2n DIST 4,5 

Canàries Tràmit No No Sí No No No 1r TD 4,5 

Comunitat 
Foral de 
Navarra 

Tràmit Sí No Sí Sí No Sí 3r DIST 4,5 

Comunitat 
Valenciana 

Tràmit Sí No Sí Sí No No 2n DIST 4,5 

La Rioja Tràmit No No Sí No No No 1r TD 4,5 

Cantàbria No Sí No Sí Sí No Sí 3r DIST 4 

Catalunya Sí No No Sí Sí No No 2n DIST 4 

Comunitat 
de Madrid 

No No No No No No No 2n TD 2 

 Principat 
d’Astúries 

Tràmit No No No No No No 2n DIST 1,5 

Galícia No No No No No No No 2n DIST 1 

Castella i 
Lleó 

No No No No No No No 3r DIST 0 

Regió de 
Múrcia 

No No No No No No No 3r DIST 0 

A continuació detallem els aclariments necessaris respecte als criteris que hem adoptat. Amb caràcter general, la 
puntuació atorgada és un 1 en el cas de resposta afirmativa, i un 0 en cas de resposta negativa.  
(1) Llei autonòmica reguladora d’aspectes relacionats amb el canvi climàtic i l’energia. Sí = 1, No = 0, Tràmit (en 

tràmit) = 0,5. 
(2) Pla estratègic que comprenga fins a l’any 2030. 
(3) Per a valorar positivament l’existència d’un pla de clima i energia, aquest ha de complir dos dels requisits que 

estableix l’article 3.2 del Reglament UE 2018/1999: 
1.  Descripció dels objectius en funció de les cinc dimensions de l’energia i existència de mesures en funció 

d’aquests objectius generals. 
2.  Que les polítiques i mesures previstes tinguen una valoració de la inversió. 

(4) Existència de declaració d’emergència climàtica publicada en la xarxa de la comunitat autònoma. 
(5) Manifestació expressa en el document estratègic o declaració d’emergència climàtica sobre que la comunitat 

autònoma s’adhereix als compromisos europeus. 
(6) Existència d’inventari de GEH propi de la comunitat autònoma (quan les dades inicials les obté la mateixa 

Administració autonòmica). 
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(7) Si la comunitat autònoma ha establit un compromís amb objectius quantificats d’emissions de GEH. 
(8) Competències en canvi climàtic:  

1r  Si la competència de la conselleria o departament és exclusivament de canvi climàtic, transició ecològica 
i sostenibilitat: 2 punts. 

2n  Competència a nivell de direcció general: 1 punt. 
3r  Competència a nivell de servei: 0 punts.  

(9) TD: Energia i canvi climàtic en una mateixa conselleria o departament: 1 punt. 
DIST: Energia i canvi climàtic en departaments diferents: 0 punts. 

(10) Grau d’implementació: suma de tots els punts segons les mesures que s’han adoptat. 

Font: Elaboració pròpia 

A partir del quadre anterior, hem elaborat el gràfic següent: 

Gràfic 8. Índex de compliment d’aspectes de governança en la data de redacció 
d’aquest informe. Per comunitat autònoma 

 

Font: Elaboració pròpia 

D’acord amb això, la Generalitat Valenciana hauria de prioritzar l’aprovació definitiva de la 
Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana i del PVIECC. Al seu 
torn, és necessari el desenvolupament d’un inventari propi d’emissions GEH que li permeta 
registrar les emissions en el seu territori, així com simplificar la seua organització funcional, 
de manera que es facilite la presa de decisions.  
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Subobjectiu 2.2: En l’àmbit competencial de la Generalitat Valenciana, 
s’han adaptat les normes per a incorporar els aspectes relatius al canvi 
climàtic? 

La implementació de les mesures de l’EVCCE30 hauria de comportar, a més de la integració 
en els plans i programes elaborats per les diferents direccions generals (l’execució dels 
quals es veurà en l’objectiu següent), l’adaptació de les normes que regulen la seua activitat.  

A través d’uns qüestionaris preparats a aquest efecte, hem preguntat als gestors sobre les 
normes que haurien d’haver sigut adaptades, però no hem obtingut resposta, per la qual 
cosa no podem manifestar-nos sobre aquest subobjectiu. 

No obstant això, sí que ens han comunicat que s’ha aprovat el Decret Llei 14/2020, de 7 
d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a 
l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la 
urgent reactivació econòmica que respon a l’objectiu de simplificar els procediments 
administratius necessaris per a posar en marxa els projectes d’energies renovables.  

Les lleis de contaminació lumínica i canvi climàtic de la Comunitat Valenciana estan en fase 
d’elaboració. 

Subobjectiu 2.3: La Comunitat Valenciana disposa d’instruments de 
referència per a la planificació i avaluació posterior del grau d’aplicació 
de l’estratègia? 

L’Estratègia defineix un sistema de seguiment basat en 282 indicadors. No obstant això, 
en l’actualitat aquest sistema està parcialment desenvolupat, amb la minva consegüent 
de la seua utilitat. Hi ha disponibilitat d’informació en el 45,1%61 dels indicadors 
dissenyats. L’efectivitat del seguiment és pràcticament nul·la, perquè les diferents 
direccions generals implicades en la implementació tan sols han comunicat a la Direcció 
General de Canvi Climàtic els resultats de nou indicadors. 

Amb la finalitat de garantir l’avaluació de l’Estratègia, l’Administració va definir un sistema 
de seguiment basat en indicadors, per a mesurar el grau de compliment de les mesures i 
actuacions incloses en el document estratègic. 

L’annex de l’EVCCE30 defineix un total d’onze indicadors globals que permetran tindre una 
visió general de l’avanç i compliment d’objectius de l’Estratègia i 271 d’específics (associats 
a cada sector de l’EVCCE30) que complementen els indicadors globals. Aquests indicadors 
específics se subdivideixen en mitigació, adaptació (tenen l’objectiu d’avaluar la 
implementació de mesures de mitigació o adaptació) i comuns, que avaluen l’R+D+I, la 
sensibilització de la societat i la cooperació i desenvolupament sostenible. 

                                                            
61 Percentatge obtingut a partir del treball realitzat sobre una mostra del 65,2% dels indicadors 
previstos en l’Estratègia. 
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El seu disseny i control és competència de cada un dels departaments involucrats en la 
definició de les mesures i actuacions de l’Estratègia. 

Segons indicava el mateix document estratègic, aquests indicadors s’incorporaran a una 
aplicació informàtica coordinada amb tots els departaments. Aquest monitoratge 
garantirà una càrrega directa dels indicadors i permetrà portar un seguiment actualitzat 
de les accions establides en l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia i la publicació 
de les dades més rellevants en el web de la Generalitat. En la data de realització del nostre 
treball, la Direcció General de Canvi Climàtic no disposa d’aquesta aplicació informàtica (o 
alternativament l’existència d’un únic repositori) que reculla la totalitat d’indicadors i els 
resultats observats, eina clau per a facilitar un seguiment estructurat, eficient, àgil i recurrent 
de l’Estratègia. 

Al juny de 2021, la Direcció General de Canvi Climàtic va reprendre62 el procediment de 
sol·licitud d’informació a les direccions generals implicades en la implementació de les 
mesures de l’estratègia per a obtindre la informació necessària i comptar amb dades de 
partida que permeten realitzar els futurs informes de seguiment, i per a això es va elaborar 
un informe que van denominar informe d’indicadors “estat 0”. El retard per a definir aquesta 
base inicial és molt significatiu (més de tres anys des de la publicació del primer esborrany 
de l’ECCV30), circumstància que minva l’efectivitat de l’EVCCE30. En la data d’elaboració del 
nostre informe, la Direcció General de Canvi Climàtic segueix amb el procés de recopilar la 
informació, a través d’un sistema de formularis adaptats a cada departament que se 
centralitzen en la direcció general per a l’agregació, estudi i anàlisi posteriors. 

Paral·lelament a aquestes actuacions, hem preguntat sobre els indicadors que es poden 
obtindre d’acord amb la informació disponible. En els qüestionaris remesos hem inclòs 184 
dels 282 indicadors de l’estratègia (un 65,2% del total).  

Dels 184 indicadors inclosos en els qüestionaris, ens han facilitat el resultat d’un o diversos 
dels anys 2018 a 2020 de 83 d’aquests, d’acord amb el detall següent: 

   

                                                            
62 Al novembre de 2018 es va sol·licitar per primera vegada l’estat zero dels indicadors per mitjà 
d’escrits a les direccions generals que han incorporat mesures en l’Estratègia (vegeu el quadre 2). 
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Quadre 11. Nombre d’indicadors inclosos en els qüestionaris i nombre d’indicadors 
sobre els resultats dels quals de 2018 a 2020 s’ha informats la Sindicatura 

Àrea 
Direcció general / 
Entitat 

Nombre 
d’indicadors 
inclosos en 
qüestionari 

Nombre 
d’indicadors 
contestats a 

la Sindicatura 

% 
d’indicadors 

contestats 

Nombre 
d’indicadors 

retuts a la 
DGCC 

% 
indicadors 

retuts 

Energia i indústria 
DG d’Indústria, 
Energia i Mines / 
IVACE 

44 25 56,8% 0 0,0% 

Agricultura, 
ramaderia i pesca 

DG Agricultura, 
Ramaderia i Pesca / 
DG Desenvolupament 
Rural 

69 8 11,6% 0 0,0% 

Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

DG de Prevenció 
d’Incendis Forestals 21 15 71,4% 0 0,0% 

DG de Medi Natural 26 14 53,8% 0 0,0% 
Recursos hídrics DG de l’Aigua 12 11 91,7% 0 0,0% 

Mobilitat 
DG Obres Públiques, 
Transport i Mobilitat 
Sostenible 

7 7 100,0% 6 85,7% 

Canvi climàtic DG de Canvi Climàtic 5 3 60,0% 3 60,0% 
Total indicadors    184 83 45,1% 9 4,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En destaca el baix grau d’indicadors que han contestat les direccions generals d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i de Desenvolupament Rural, i que justifiquen perquè en els dos casos 
les mesures associades a l’indicador no són de la seua competència. Aquesta justificació és 
fins a un cert punt incoherent perquè sí que han assumit com a pròpies algunes d’aquestes 
mesures (vegeu l’objectiu 3).  

La Direcció General d’Obres públiques, Transport i Mobilitat Sostenible és l’única que ha 
notificat els resultats (de sis dels seus set indicadors) a la Direcció General de Canvi Climàtic, 
per la qual cosa aquesta direcció general a penes té nou indicadors amb dades 
actualitzades, un aspecte que resta efectivitat al seguiment de l’Estratègia que ha de dur a 
terme. 

OBJECTIU 3: S’HA ACONSEGUIT UN GRAU D’EXECUCIÓ SIGNIFICATIU DE 
LES MESURES PREVISTES EN L’ESTRATÈGIA? 

En la nostra opinió, qualsevol Administració pública ha de complir els requisits següents en 
qualsevol planificació estratègica, per a dotar de rigor els plans i garantir-ne l’eficàcia:  

a) Comptar amb la participació dels sectors afectats i amb altres administracions 
públiques per a la coordinació de les actuacions. 

b) Fixar objectius estratègics concrets i quantificats. 

c) Definir les mesures o projectes que es duran a terme per a aconseguir els objectius 
estratègics. 
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d) Concretar les fites i objectius de les mesures definides, així com les dates previstes de 
consecució, que recullen la quantificació dels resultats esperats. 

e) Dissenyar els indicadors de resultats per a mesurar l’avanç de les fites i objectius. 

f) Emetre informes de gestió periòdics, en relació amb el seguiment del pla, que acrediten 
l’estat de situació en cada àmbit (component, mesura…) i que reculla l’evolució 
temporal de les fites i objectius. 

En el document EVCCE30 s’indica que “en el procés d’elaboració de l’estratègia s’ha 
comptat amb la participació del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient a 
través del grup de treball de canvi climàtic creat a aquest efecte (que compta amb 
representants d’associacions empresarials, sindicats, universitat, organitzacions ecologistes, 
el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies), en el qual s’han valorat les aportacions dels diferents departaments del Consell 
al llarg d’onze reunions”. Afig el document que “les mesures i actuacions que s’inclouen en 
la present 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 poden considerar-se independents”. 

Com a part d’aquest procés de participació cal assenyalar que hi hagué una fase 
d’al·legacions en la qual les direccions generals implicades van mostrar les seues 
observacions; unes van ser acceptades i altres no. 

L’Estratègia fixa uns objectius globals, alineats amb els fixats per la Unió Europea i per 
Espanya (vegeu el subobjectiu 1.2), i defineix dues clares línies d’actuació, la mitigació i 
l’adaptació. Per a cada una, es concreten mesures (vegeu l’annex II).  

No obstant això, una debilitat rellevant de l’actual Estratègia (així com de les dues anteriors) 
és que les mesures previstes no estan acompanyades de les metes concretes que es pretén 
aconseguir. Hi ha una indefinició clara de les fites i objectius precisos: les mesures no 
concreten ni què es vol aconseguir ni quant es desitja aconseguir ni quan es pretén 
aconseguir. L’Estratègia tampoc quantifica el cost econòmic d’execució de les mesures 
previstes. Tot això representa una limitació a l’abast per a emetre qualsevol opinió sobre 
l’avaluació del compliment de l’Estratègia. 

L’Estratègia sí que preveu un seguiment a través d’indicadors que responguen als objectius 
generals, la seua visió i la seua missió i permeten mesurar el grau de desenvolupament 
aconseguit. En la data d’elaboració del nostre informe, no existeix una aplicació informàtica 
o repositori únic i comú per a tots els departaments implicats que reculla la totalitat 
d’informació a què fan referència els indicadors previstos en l’Estratègia (vegeu el 
subobjectiu 2.3). 

L’escàs temps transcorregut des de la posada en marxa efectiva de l’EVCCE30 representa 
una limitació significativa per a poder avaluar el grau d’implementació de les mesures 
previstes. Encara no hi ha informes de seguiment que reflectisquen els resultats observats 
a conseqüència de les mesures de mitigació i adaptació dutes a terme, per la qual cosa la 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

64 

Direcció General de Canvi Climàtic no coneix, en el moment d’elaborar el nostre informe, 
en quina mesura s’havia aplicat l’Estratègia, ni els efectes que aquesta aplicació podria 
haver tingut en el canvi climàtic (vegeu el subobjectiu 1.2). 

Subobjectiu 3.1: S’han implementat les mesures relatives a la mitigació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució? 

Com que no està disponible un panell únic amb tots els indicadors previstos en l’Estratègia, 
que continga els últims resultats registrats, hem elaborat uns qüestionaris que ens 
permeten conéixer l’estat d’implementació de les mesures de l’EVCCE30, per a les àrees 
objecte de l’abast d’aquest informe. En aquests qüestionaris hem analitzat 35 mesures de 
mitigació, que suposen el 70% de les 50 mesures d’aquest caràcter previstes en l’Estratègia, 
segons el detall següent: 

Quadre 12. Mesures de mitigació sobre les quals s’ha sol·licitat informació 

Àrea Direcció general / Entitat 

Nombre de mesures de 
mitigació incloses en els 

qüestionaris (1) 
Energia i indústria DG d’Indústria, Energia i Mines / DG 

Transició Ecològica / IVACE 
19 

Canvi climàtic DG de Canvi Climàtic 2 
Mobilitat DG Obres Públiques, Transport i 

Mobilitat Sostenible 
4 

Agricultura, ramaderia i pesca DG d’Agricultura, Ramaderia i Pesca / 
DG Desenvolupament Rural  

11 

Biodiversitat, forestal i 
desertificació 

DG de Prevenció d’Incendis Forestals / 
DG de Medi Natural i d’Avaluació 
Ambiental 

8 

Total mesures mitigació incloses en els qüestionaris 44 

(1)  S’ha sol·licitat informació sobre 35 mesures, però el quadre en reflecteix 44 perquè nou de les mesures 
podrien implementar-se per diversos òrgans administratius amb competències en àrees diferents. Exemple: 
la mesura “Plans de mobilitat segura i sostenible” s’ha inclòs en el qüestionari d’energia (biocombustibles) i 
en el de mobilitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

A través dels qüestionaris, els gestors ens havien comunicat inicialment que s’havien 
realitzat una o diverses actuacions corresponents a 29 de les 35 mesures de mitigació.  

La descripció, referència i àrea de les mesures sobre les quals no s’havia comunicat cap 
actuació a través dels qüestionaris es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 13. Mesures de mitigació sobre les quals no s’havia dut a terme cap actuació 
segons els qüestionaris remesos per les direccions generals consultades 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, ramaderia 
i pesca 

M17 Promoure la “Iniciativa 4 per mil”63 
M18 Eficiència de la fertilització 
M20 Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia 
M24 Reduir la distància del transport de matèries primeres per a 

l’alimentació animal 
Biodiversitat, forestal i 
desertificació 

M45 Maximitzar el potencial dels aiguamolls 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En la fase d’al·legacions ens informa la Direcció General de Canvi Climàtic d’algunes 
actuacions addicionals que afecten 4 mesures més, per la qual cosa es conclou que en 34 
de les 35 mesures de mitigació analitzades sí que s’ha dut a terme o s’ha iniciat almenys 
una actuació64 (l’única mesura sobre la qual no tenim constància que s’haja iniciat és l’M24, 
‘Reduir la distància del transport de matèries primeres per a l’alimentació animal’). 

Respecte de les 29 mesures comunicades en els qüestionaris, els gestors ens han informat 
que s’han dut a terme (des de 2018 fins a maig de 2021) 126 actuacions d’acord amb el 
detall següent: 

  

                                                            
63 Iniciativa internacional consistent a aglutinar tots els actors del sector públic i privat per a donar a 
conéixer o establir accions concretes sobre l’emmagatzematge de carboni en els sòls i el tipus de 
pràctiques per a aconseguir-ho (https://4p1000.org/es). 
64 No hem considerat l’M01, “Incorporació criteris mediambientals en la contractació de la GV”, per 
no ser competència directa de cap de les direccions generals a les quals hem remés el qüestionari. 
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Quadre 14. Mesures de mitigació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació (segons 
els qüestionaris remesos65) i l’import d’execució (obligacions reconegudes de 2018 a 
maig de 2021) 

Àrea Referència Descripció de la mesura 

Totals 
Nombre 

d’actuacions  
Obligacions 

reconegudes 
Energia i indústria M03 Administració pública 

energèticament eficient 
6 7.504.072 

M09 Incrementar la potència instal·lada 
en els sistemes d’autoconsum 
d’energia elèctrica 

6 6.726.660 

M10 Fomentar l’ús de biomassa/biogàs 
per a usos tèrmics 

1 1.589.932 

M26 Eficiència energètica i la utilització 
d’energies renovables en edificis 

5 3.217.781 

M34 Millora de la competitivitat del 
teixit empresarial per mitjà de la 
millora de l’eficiència energètica 

1 3.413.939 

Canvi climàtic M13 Impulsar el càlcul, seguiment i 
reducció de la petjada de carboni 
en entitats públiques i privades 

2 1.948.509 

Mobilitat M04 Plans de mobilitat segura i 
sostenible 

15 2.198.557 

M15 Millora del repartiment modal 22 153.101.260 
M16 Actuacions sobre vehicles 6 1.708.580 

Agricultura, 
ramaderia i pesca 

M19 Agricultura i ramaderia 
ecològiques 

14 45.137.845 

M23 Explotacions ramaderes més 
eficients o de menor impacte 
ambiental 

1 25.000 

M28 Promoure el consum de productes 
de proximitat i d’agricultura 
ecològica 

3 688.505 

M39 Ús, en el sector agrari, de residus 
orgànics generats en altres 
activitats (economia circular) 

2 407.152 

Totals 13 
 

84 227.667.792 
Resta 
mesures/actuacions 16 

 

42 No disponible 
Totals 29 

 
126 227.667.792 

                                                            
65 No hem inclòs en aquest quadre les actuacions de les quatre mesures addicionals de què la Direcció 
General de Canvi Climàtic ens ha informat en al·legacions perquè no han precisat ni el nombre 
d’actuacions ni l’import de les obligacions reconegudes. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Com s’observa en el quadre anterior, els gestors ens han informat que han dut a terme o 
iniciat 42 actuacions sobre les quals no ens han pogut facilitar les despeses associades en 
el període objecte de la nostra fiscalització (gener de 2018 a maig de 2021), principalment 
a causa de dos motius: 

1. Perquè en desconeixen l’import i no han pogut obtindre’l (és el cas de les quinze 
actuacions dutes a terme per la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals). 

2. Perquè una mateixa actuació engloba diverses mesures de l’EVCCE30 i no s’ha pogut 
desglossar la despesa entre elles. Un exemple és la subvenció de l’IVACE d’autoconsum 
que tenia com a objectiu la participació en energies renovables, a la qual l’EVCCE30 
dedica una mesura per cada classe (eòlica, fotovoltaica, etc.). 

A causa del que s’ha descrit en els paràgrafs anteriors i al fet que l’EVCCE30 omet l’estimació 
del cost d’implementació de cada mesura (vegeu l’objectiu 1), no es pot obtindre el grau 
d’execució pressupostària de les mesures, entés aquest com la proporció entre els euros 
gastats (o invertits) i l’estimació del cost econòmic d’implementació. 

El detall del nombre d’actuacions i les obligacions reconegudes, per direcció general o 
entitat i pla sectorial afectat, es mostra a continuació:  

Quadre 15. Import de les actuacions sobre les despeses de les quals s’ha informat, 
destinades a implementar les mesures de mitigació (2018 - maig 2021). Per direcció 
general o entitat i per pla sectorial afectat 

Direcció general o entitat Pla sectorial afectat 
Nombre 

d’actuacions 
Obligacions 

reconegudes 
IVACE PESCV2020 11 19.456.049  

Pla Autoconsum E+ 5 6.726.660 
Transició Ecològica Sense pla sectorial 6 63.712 
Obres Públiques, Transport i 
Mobilitat Sostenible 

Pla de Mobilitat Ciutat 
Administrativa 9 d’Octubre 

14 113.100 
 

Sense pla sectorial 26 153.101.260 
Desenvolupament Rural Pla Valencià de Producció 

Ecològica 
19 46.233.502 

Agricultura, Ramaderia i 
Pesca 

Sense pla sectorial 1 25.000 

Canvi Climàtic Sense pla sectorial 2 1.948.509 
Totals 

 
84 227.667.792 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris (vegeu l’annex III) 
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Entre gener de 2018 i maig de 2021 l’IVACE ha dut a terme actuacions relacionades amb 
totes les mesures del sector energia i indústria de l’EVCCE30 a través de dos plans sectorials: 
el Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020) i el Pla 
Autoconsum E+. 

La mesura de mitigació amb major nombre d’actuacions i major import d’obligacions 
reconegudes ha sigut la M15, “Millora del repartiment modal”, que recull, entre altres, les 
actuacions executades per part d’FGV destinades a fomentar la xarxa ferroviària 
(104.785.410 euros d’obligacions reconegudes en el període 2018 - maig 2021) i l’actuació 
duta a terme directament per la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat 
Sostenible de creació de bitllet únic per import de 25.577.298 euros. 

En destaquen les actuacions de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el marc 
del I Pla Valencià de Producció Ecològica i la limitada activitat de la Direcció General 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

La Direcció General de Canvi Climàtic ha dut a terme dues actuacions encaminades a 
impulsar el càlcul, seguiment i reducció de la petjada de carboni en entitats públiques i 
privades (mesura 13 de mitigació). Les dues actuacions van consistir en la concessió de 
subvencions a entitats locals, on un dels requisits a tindre en compte per a atorgar-les era 
que l’ajuntament tinguera calculada la seua petjada de carboni. L’import total de les 
subvencions va ser d’1.948.509 euros.  

No ens han facilitat l’execució pressupostària de les vint actuacions dutes a terme en l’àrea 
de biodiversitat, forestal i desertificació. 

En el cas de recursos hídrics, totes les seues actuacions s’han orientat a l’adaptació (vegeu 
el subobjectiu 3.2). 

Encara que un percentatge alt d’actuacions s’ha dut a terme a través de plans sectorials 
(vegeu el gràfic 9), en tots els casos els ha desenvolupat una sola direcció general o entitat, 
sense que en cap cas un mateix pla sectorial reculla les actuacions a dur a terme per 
diversos d’aquests àmbits de treball. Això suposa una debilitat important en la governança, 
fonamentalment pel caràcter transversal de les mesures de mitigació (vegeu l’annex IV). 
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Gràfic 9. Mesures en les quals totes les actuacions s’han executat íntegrament en el marc 
d’un pla sectorial 

Nota: “Sí” significa que totes les accions realitzades sobre la mesura formen part d’un pla sectorial. “Parcialment” 
es refereix al fet que almenys una de les accions realitzades forma part d’un pla sectorial. “No” indica que cap de 
les accions realitzades forma part d’un pla sectorial. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En el quadre següent s’observa la transversalitat de les mesures, on indiquem per a cada 
àrea el nombre de mesures en què participa més d’una direcció general o entitat (segons 
l’EVCCE30 i l’informe d’assignació de mesures).66 

   

                                                            
66 En 2018 la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va 
elaborar i va publicar aquest informe, en el qual assignava cada una de les actuacions o mesures de 
l’EVCCE30 a una o diverses direccions generals o entitats. 

Sí, 41,4%

Parcialment,
51,7%

No, 6,9%
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Quadre 16. Transversalitat de les mesures 

Àrea 
Nombre de DG o entitats afectades  

Cap67 Una Dues Tres Total mesures68 
Energia i indústria 0 4 6 2 12 
Canvi climàtic 0 1 0 0 1 
Mobilitat 0 0 4 0 4 
Agricultura, ramaderia i pesca 4 6 0 0 10 
Biodiversitat, forestal i desertificació 1 3 3 0 7 
Totals 5 14 13 2 34 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris (vegeu l’annex IV) 

De les 29 mesures sobre les quals s’ha realitzat alguna actuació, s’han efectuat actuacions 
per més d’una direcció general o entitat en 15. Les direccions generals d’Indústria, Energia 
i Mines, Transició Energètica i IVACE han realitzat actuacions en les mesures M06 i M07, 
sense que ens conste que hi haja cap document (pla sectorial) que coordine aquestes 
actuacions.  

Respecte al tipus d’actuacions que s’han dut a terme, hem elaborat el gràfic següent, que 
mostra el percentatge d’actuacions que han sigut subvencions, inversions, contractes, etc. 
respecte al total de les actuacions. El gràfic no reflecteix la importància relativa en termes 
qualitatius de cada tipologia d’actuació, però resulta evident que els plans (que 
quantitativament representen poques actuacions) tenen un paper fonamental per a 
vehicular la lluita contra el canvi climàtic. 

   

                                                            
67 Mesures de mitigació sobre les quals cap de les direccions generals enquestades ha dut a terme 
cap actuació (vegeu el quadre 13). 
68 La diferència respecte a les 35 mesures que inicialment havíem seleccionat per a analitzar és que 
no hem considerat la mesura M01, “Incorporació criteris mediambientals en la contractació de la GV”, 
per no ser competència directa de cap de les direccions generals a les quals hem remés el qüestionari. 
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Gràfic 10. Tipus d’accions realitzades en l’execució de les mesures de mitigació  

 
(*) Funcions de gestió, control i campanyes d’informació realitzades pel personal propi de la Generalitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Subobjectiu 3.2: S’han implementat les mesures relatives a l’adaptació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució? 

Hem analitzat 20 mesures de mitigació, que suposen el 64,5% de les 31 mesures d’aquest 
caràcter previstes en l’Estratègia (vegeu l’annex II), segons el detall següent: 

Quadre 17. Mesures d’adaptació sobre les quals s’ha sol·licitat informació 

Àrea Direcció general / Entitat 

Nre. mesures 
d’adaptació 

incloses en els 
qüestionaris (1) 

Agricultura, ramaderia i 
pesca 

DG d’Agricultura, Ramaderia i Pesca / 
10 

DG Desenvolupament Rural 
Biodiversitat, forestal i 
desertificació 

DG de Prevenció d’Incendis Forestals / 
5 

DG de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental 
Recursos hídrics DG de l’Aigua 6 
Total mesures adaptació incloses en els qüestionaris 21 

(1) S’ha sol·licitat informació de vint mesures, encara que el quadre en reflecteix vint-i-una perquè una de les 
mesures podria implementar-se per diversos òrgans administratius amb competències en àrees diferents. El Pla 
de Modernització del Regadiu de la Comunitat Valenciana s’ha inclòs tant en el qüestionari de recursos hídrics 
com en el d’agricultura, ramaderia i pesca. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 
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Subvencions Inversions Altres (*) Contracte/conveni Adaptació normativa Elaboració pla
sectorial
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A través dels qüestionaris, els gestors ens havien comunicat inicialment que s’havien 
realitzat una o diverses actuacions corresponents a 7 de les 20 mesures d’adaptació. 

La descripció, referència i àrea de les mesures sobre les quals no s’havia comunicat cap 
actuació a través dels qüestionaris es mostra en el quadre següent: 

Quadre 18. Mesures d’adaptació sobre les quals no s’havia dut a terme cap actuació segons 
els qüestionaris remesos per les direccions generals consultades 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, 
ramaderia i pesca 

A58 Avaluació de la vulnerabilitat en el sector agrari 
A59 Incentius per a la conservació i utilització de la diversitat biològica 

en agricultura 
A60 Conservació de les varietats agràries valencianes 
A61 Adaptació dels cultius en les zones humides 
A62 Evitar l’abandó de sòl agrari 
A63 Evitar la degradació de sòl en cultius 
A64 Recursos zoogenètics que permeten l’adaptació al canvi climàtic 
A65 Adaptació de les instal·lacions ramaderes a les necessitats 

climàtiques compatibles amb el benestar animal 
A66 Malalties emergents conseqüència del canvi climàtic i erradicar-les 

Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

A68 Identificació i actuacions sobre els hàbitats i tàxons vulnerables de 
la CV  

A71 Pagaments per serveis forestals 
A77 Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes 

per temporals 
Recursos hídrics A78 Pla de Modernització del Regadiu de la Comunitat Valenciana 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En la fase d’al·legacions ens informa la Direcció General de Canvi Climàtic d’algunes 
actuacions addicionals que afecten 12 mesures més, per la qual cosa es conclou que en 19 
de les 20 mesures d’adaptació analitzades s’ha dut a terme o s’ha iniciat almenys una 
actuació (l’única mesura sobre la qual no tenim constància que s’haja iniciat és l’A77, 
‘Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes per temporals’). 

Respecte de les 7 mesures comunicades en els qüestionaris, els gestors ens han informat 
que s’han dut a terme (des de 2018 fins a maig de 2021) 87 actuacions d’acord amb el 
detall següent: 
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Quadre 19. Mesures d’adaptació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació (segons 
els qüestionaris remesos69) i l’import d’execució (obligacions reconegudes de 2018 a 
maig de 2021) 

   

Totals 
Àrea Referència Descripció de la mesura Actuacions Import 
Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

A67 Adaptació dels ecosistemes forestals 
al canvi climàtic 

1 - 

A69 Elaboració de plans i programes 
d’adaptació dels ecosistemes forestals 
davant el canvi climàtic 

1 - 

Recursos 
hídrics 

A72 Creació de l’Observatori de l’Aigua 6 267.208 
A73 Optimització de xarxes aigua 39 3.297.374 
A74 Revisió i actualització del Pla de 

Depuració i Pla de Reutilització 
d’Aigües Regenerades 

29 16.464.092 

A75 Incentivar obres de proveïment 
d’aigua, sanejament i contra 
inundacions 

2 1.058.371 

A76 Solucions a problemes de 
sobreexplotació de conca 

9 3.158.376 

Totals 7 
 

87 24.245.420 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Les dues mesures de l’àrea de biodiversitat, forestal i desertificació estan emmarcades dins 
d’un pla sectorial, el PATFOR (Pla d’Actuació Territorial Forestal de la Comunitat 
Valenciana). 

El 98,9% de les actuacions dutes a terme per la DG de l’Aigua corresponen a inversions, 
executades, la majoria, per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana (EPSAR). 

   

                                                            
69 No hem inclòs en aquest quadre les actuacions de les dotze mesures addicionals de què la Direcció 
General de Canvi Climàtic ens ha informat en al·legacions perquè no han precisat ni el nombre 
d’actuacions ni l’import de les obligacions reconegudes. 
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OBJECTIU 4: L’ESTRATÈGIA PREVEU DE MANERA ESPECÍFICA LA 
NECESSITAT D’ESCOMETRE UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA QUE 
CONTRIBUÏSCA A INCREMENTAR LA RESILIÈNCIA DAVANT ESCENARIS 
DE MENOR ENERGIA DISPONIBLE PER CAPITA? 

Subobjectiu 4.1: La Comunitat Valenciana ha progressat en la 
implementació de fonts energètiques renovables dins del seu territori? 

Un dels objectius generals de mitigació previstos en l’ECCV30 és promoure la transició a un 
sistema energètic baix en carboni basat en fonts d’energia renovables autòctones. 

En l’estructura de consum d’energia primària, el petroli continua ocupant el primer lloc amb 
major participació, tant a la Unió Europea com a Espanya i la Comunitat Valenciana, si bé 
la proporció en el conjunt d’estats membres és lleugerament inferior (32,8% davant del 
44,5% d’Espanya i el 37,4% de la Comunitat Valenciana).  

Les energies renovables ocupen el tercer lloc en el rànquing de les fonts d’energia primària, 
tant a la Unió Europea com a Espanya (després del petroli i el gas natural). No obstant això, 
a la Comunitat Valenciana, les energies renovables ocupen el quart lloc, després de 
l’energia nuclear. 

El saldo elèctric (diferència entre les importacions i exportacions d’electricitat) és 
especialment rellevant a la Comunitat Valenciana,70 perquè representa el 7,3% en el mix de 
consum d’energia primària, davant del 0,5% a Espanya.  

   

                                                            
70 En la metodologia d’elaboració de balanços energètics (AIE), la comptabilitat del saldo elèctric 
(important a la Comunitat Valenciana) es realitza sense tindre en compte l’energia primària necessària 
per a la generació d’aquesta electricitat. Per tant, l’existència o no de saldo elèctric desvirtua la 
comparació del consum primari entre diferents territoris. Per exemple, si les centrals elèctriques, 
situades a la Comunitat Valenciana, hagueren funcionat en 2019 les hores mitjanes típiques, no hi 
hauria hagut necessitat de saldo elèctric, però, així mateix, haurien augmentat les necessitats de 
consum d’energia primària. 
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Gràfic 11. Estructura energètica del total de consum d’energia primària. Any 2019 
(Comunitat Valenciana, Espanya i UE27) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació publicada per l’IVACE, DGPEM i EUROSTAT 

La situació actual indica que l’aposta per les fonts d’energia renovables a la Comunitat 
Valenciana no ha sigut prou efectiva per a reduir les diferències observades amb la resta 
d’Espanya i amb la Unió Europea. 

En els últims deu anys, l’avanç en energies renovables a la Comunitat Valenciana és 
clarament inferior a l’experimentat pel conjunt del país i de la Unió Europea. En 2019, el 
7,4% dels 11.101 ktep consumits d’energia primària a la Comunitat Valenciana tenia l’origen 
en renovables, un percentatge que pràcticament s’ha mantingut inalterable en el 
període 2011-2019. No obstant això, tant Espanya com la Unió Europea sí que han 
progressat significativament, perquè la proporció d’energies renovables ha augmentat 2,8 
i 4,7 punts percentuals respectivament. 
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Gràfic 12. Evolució de la proporció d’energies renovables sobre el total de consum 
d’energia  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació publicada per EUROSTAT, DGPEM i IVACE 

Aposta per l’electricitat en la transició energètica 

En tots els escenaris que es plantegen per a la transició energètica (horitzó 2030 o 2050), 
l’electricitat adquireix una gran importància. En l’informe New Energy Outlook 2019 (NEO 
2019), de l’empresa d’anàlisi de mercats Bloomberg New Energy Finance, s’estima que es 
produirà, a escala mundial, un increment interanual de la demanda elèctrica de l’1,5% des 
de 2018 a 2050, la qual cosa representarà un consum final entorn de 44.138 TWh, passant 
de representar el 19% del total de la demanda final en l’actualitat a poc menys del 50% en 
2050. Part d’aquest increment està motivat per la posada en marxa del vehicle elèctric, la 
demanda del qual se situa en un 9% de la demanda total d’electricitat segons l’informe 
NEO 2019. 

Tant el PNIEC com l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, d’acord amb 
l’informe NEO 2019, preveuen increments significatius en la demanda elèctrica en l’horitzó 
2030. Perquè aquest augment de la demanda contribuïsca de manera efectiva a la 
descarbonització s’han de donar dues premisses: 

 Desplaçament del consum de combustibles fòssils en els sectors econòmics finals a 
electricitat. Els sectors més proclius a aquest canvi són el transport amb la implantació 
dels vehicles elèctrics i el sector de l’edificació amb l’electrificació de gran part de la 
demanda tèrmica dels edificis. 

 Aconseguir una generació verda per mitjà de la integració en el sistema elèctric 
d’instal·lacions de generació que utilitzen les energies renovables. El PNIEC estima que 
en 2030 el 70% de la generació elèctrica es realitzarà usant energies renovables i 
l’Estratègia el 59,2%. Com que la generació amb energies renovables és molt 
dependent del clima, la seua producció resulta fins a un cert punt variable. Per això, 
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s’haurà de dotar el sistema elèctric de sistemes d’emmagatzematge: instal·lacions 
hidràuliques de bombament, emmagatzematge en plantes termosolars, bateries, etc. 

És important realitzar una anàlisi de la situació actual del sistema elèctric a la Comunitat 
Valenciana. Per a això s’analitzarà la potència instal·lada i posteriorment la producció neta 
de les instal·lacions. 

Potència instal·lada 

A 31 de desembre de 2019 el parc generador d’energia elèctrica de la Comunitat Valenciana 
disposa d’una potència instal·lada de 8.223 MW. En el conjunt d’Espanya, el parc generador 
d’energia elèctrica és cada vegada més renovable i menys dependent de tecnologies 
contaminants, perquè la potència instal·lada renovable (50,1%) supera lleugerament la no 
renovable. Aquesta proporció és únicament del 27,6% a la Comunitat Valenciana, on la 
generació no renovable a partir de turbinació o bombament (18,4%), d’energia nuclear 
(12,9%) i de cicle combinat (34,7%) representa uns percentatges més elevats que en el 
conjunt del país (3,0%, 6,4% i 23,8% respectivament).  

Com s’observa en el gràfic següent, l’estructura de les fonts renovables utilitzades per a la 
generació d’electricitat és similar entre la Comunitat Valenciana i Espanya, i l’energia eòlica 
és la més representativa entre les fonts renovables, seguida de la hidràulica i la solar 
fotovoltaica.  

Gràfic 13. Desglossament de la potència elèctrica instal·lada de fonts de generació 
renovable. Any 2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe del Sistema Elèctric Espanyol 2019 (Xarxa Elèctrica Espanyola) 

Durant els últims cinc anys a penes hi ha hagut variacions en la potència instal·lada a la 
Comunitat Valenciana. Per contra, a Espanya han entrat en servei més parcs de generació 
eòlica, solar fotovoltaica i d’altres renovables, que incrementen la seua potència instal·lada 
en un 12,0%, 87,6% i 17,4%, respectivament. 
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Quadre 20. Balanç de potència elèctrica instal·lada entre 2015 i 2019 a la Comunitat 
Valenciana. En MW 

Tecnologia 2015 2016 2017 2018 2019 
Hidràulica 642 642 642 642 642 
Eòlica 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 
Solar fotovoltaica 348 348 348 361 364 
Solar tèrmica 50 50 50 50 50 
Altres renovables 14 12 12 13 13 

Generació renovable 2.247 2.245 2.245 2.259 2.262 
Turbinació o bombament 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 

Nuclear 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 
Fuel + Gas 8 8 8 8 8 
Cicle combinat 2.854 2.854 2.854 2.854 2.854 
Cogeneració 530 513 503 503 460 
Residus no renovables 63 63 63 63 63 

Generació no renovable 6.031 6.014 6.004 6.004 5.961 
Potència total 8.278 8.259 8.249 8.263 8.223 

Font: Sistema Elèctric Espanyol 2019 (Xarxa Elèctrica Espanyola) 

Producció 

En el gràfic següent es mostra l’evolució de la producció elèctrica a la UE, Espanya i la 
Comunitat Valenciana, on s’observa el baix percentatge l’any 2019 de la Comunitat, entorn 
del 20% davant del 38% i 34% respectivament d’Espanya i la UE. 
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Gràfic 14. Evolució de la producció elèctrica de generació renovable71 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT i Informe del Sistema Elèctric Espanyol 2019 (Xarxa Elèctrica 
Espanyola) 

A 31 de desembre de 2019, segons el balanç de generació per tipus d’energia, les energies 
renovables arriben a la Comunitat Valenciana a una quota del 19,5% davant del 37,5% 
d’Espanya.  

   

                                                            
71 Inclou les fonts renovables següents: hidràulica, eòlica, solar fotovoltaica, solar tèrmica, residus 
renovables i altres renovables. 
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Quadre 21. Producció elèctrica: balanç d’energia elèctrica nacional. Generació per tipus 
de font 

  Espanya Comunitat Valenciana 
Tecnologia GWh % GWh % 

Hidràulica 24.719 9,5% 439 2,3% 
Eòlica 54.245 20,8% 2.574 13,6% 
Solar fotovoltaica 9.252 3,5% 541 2,9% 
Solar tèrmica 5.166 2,0% 88 0,5% 
Altres renovables 4.531 1,7% 36 0,2% 

Generació renovable 97.913 37,5% 3.678 19,5% 
Turbinació o bombament 1.646 0,6% 814 4,3% 
Nuclear 55.824 21,4% 8.056 42,7% 
Carbó 12.671 4,9% 0 0,0% 
Motors dièsel 2.836 1,1% 0 0,0% 
Turbina de gas 671 0,3% 0 0,0% 
Turbina de vapor 2.189 0,8% 0 0,0% 
Fuel + Gas 0 0,0% 0 0,0% 
Cicle combinat 55.242 21,2% 4.645 24,6% 
Cogeneració 29.615 11,4% 1.617 8,6% 
Residus no renovables 2.222 0,9% 60 0,3% 

Generació no renovable 162.916 62,5% 15.192 80,5% 
Total generació 260.829 100,0% 18.870 100,0% 

Font: Sistema Elèctric Espanyol 2019 (Xarxa Elèctrica Espanyola) 

Subobjectiu 4.2: S’han previst mesures específiques per a adaptar la 
societat i l’economia en un escenari amb menys energia disponible per 
capita? 

L’aposta per les energies renovables té, almenys, dues clares limitacions. En primer lloc, la 
variabilitat i intermitència de les condicions meteorològiques amb les consegüents 
interrupcions en la generació d’energia. En segon lloc, la utilització d’aquestes energies 
renovables requereix tindre dispositius que siguen capaços d’aprofitar-les energèticament 
(cèl·lules fotovoltaiques, aerogeneradors, bateries per a l’emmagatzematge d’excedents, 
etc.). I per a la construcció d’aquests dispositius s’usen energies no renovables i, a més, 
necessiten gran quantitat de minerals que no existeixen il·limitadament en la naturalesa. El 
límit dels recursos naturals representa una amenaça per a la transició energètica (vegeu 
l’annex V, en el qual resumim alguns conceptes clau que tota Administració pública ha de 
considerar en la planificació estratègica de lluita contra el canvi climàtic).  
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L’estratègia davant de l’escassetat energètica 

L’Agència Europea de Medi Ambient72 considera que “l’actual gran acceleració de la pèrdua 
de biodiversitat, el canvi climàtic, la contaminació i la pèrdua de capital natural està 
estretament relacionada amb les activitats i el creixement econòmic. Pot ser que no siga 
possible desvincular per complet el creixement econòmic i el consum de recursos. El Pacte 
Verd Europeu i altres iniciatives polítiques per a un futur sostenible requereixen no sols 
canvis tecnològics, sinó també canvis en el consum i les pràctiques socials”.  

El primer esborrany73 del resum per a polítics del Grup III de l’IPCC (Panel 
Intergovernamental del Canvi Climàtic), l’encarregat d’analitzar com reduir les emissions, 
mitigar i atenuar els impactes, indica que “en els escenaris que preveuen una reducció de 
la demanda energètica, els reptes de la mitigació es redueixen significativament, amb una 
menor dependència de l’eliminació de CO2, menor pressió sobre la terra i menors preus del 
carboni. Aquests escenaris no suposen una disminució del benestar, però sí una provisió 
de millors serveis”. En altres paraules, els científics que participen en el Grup III semblen 
posicionar-se per un escenari d’adaptació al decreixement. 

En aquesta mateixa línia, el Govern espanyol74 assenyala que “perquè Espanya es 
convertisca en una societat neutra en carboni, resilient al canvi climàtic i sostenible en l’ús 
de recursos no n’hi haurà prou amb transformar la manera en què produïm els béns i els 
transportem, sinó que també caldrà canviar la forma en què els consumim. Com ja hem 
vist, la humanitat ja ha depassat diversos dels límits biofísics del planeta i, si es manté en el 
curs actual, acabarà provocant una catàstrofe mediambiental sense precedents. La transició 
cap a una economia circular i els avanços tecnològics que es produiran en el futur ajudaran 
a evitar aquest col·lapse. No obstant això, no bastaran per ells mateixos. Serà igualment 
necessari reduir el consum de certes matèries primeres i productes. Això significa que, en 
les pròximes dècades, la població espanyola haurà de reduir la seua ingesta d’aliments 
d’origen animal, la quantitat de peces de roba que compra o el nombre de dispositius 
digitals i electrodomèstics nous que adquireix a l’any. També haurà de tornar-se més 
moderada en els seus desplaçaments (sobretot quan aquests es realitzen amb mitjans 
altament contaminants), i parar atenció a la petjada ambiental que el seu consum genera 
més enllà de les nostres fronteres”. 

L’ECCV30 és la primera estratègia autonòmica de canvi climàtic que s’alinea amb la política 
d’energia, seguint amb l’estratègia d’Espanya i amb les directrius europees. Els principis 
bàsics que defineixen les mesures i actuacions de l’ECCV30 són la reducció dels consums 
energètics a partir de la millora de l’eficiència energètica, el foment d’energies renovables, 
l’autoconsum energètic, l’ús de transport més net i l’impuls d’un equilibri territorial i el 

                                                            
72 Segons la comunicació publicada el 21 de gener de 2021 amb el títol “Creixement sense creixement 
econòmic” (disponible en https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-
growth/growth-without-economic-growth). 
73 Formarà part del Sisé informe d’avaluació, previst per a 2022. 
74 Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia del Govern d’Espanya, Ministeri de la Presidència 
(2021): España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. 
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paper dels embornals de carboni com a instrument de reducció de la concentració de les 
emissions de GEH. 

L’ECCV30 pretén “ser un instrument útil per a contribuir a establir 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’energies renovables seran elements naturals del sistema”. L’Estratègia 
assenyala que “això s’aconseguirà utilitzant polítiques noves, estratègies institucionals 
noves, millores tecnològiques i canvis en els comportaments dels ciutadans en totes les 
esferes de la societat. Per a això, és necessari que es produïsquen canvis significatius en el 
sistema productiu, en el comportament dels diferents actors socials (empreses, 
organitzacions, institucions...) i en comportaments individuals, així com que millore el grau 
de qualificació i competències en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic, canvis que 
impliquen necessàriament integrar efectivament la dimensió ambiental en totes les nostres 
accions, àrees d’activitat i àmbits de coneixement”. 

L’ECCV30 preveu mig centenar d’actuacions relacionades amb l’educació ambiental, que 
comprenen la informació, comunicació, sensibilització, formació i capacitació de la societat 
amb la finalitat de promoure la percepció social del canvi climàtic i els seus efectes: 

Quadre 22. Mesures sobre la sensibilització, capacitació i participació 

Mesures previstes Nombre d’actuacions definides 
Mesura 85. Millorar el coneixement i la 
percepció de la societat sobre el canvi 
climàtic. 

13 

Mesura 86. Promocionar 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. 

12 

Mesura 87. Difusió d’informació sobre 
possibles efectes derivats del canvi climàtic i 
com reduir-los i adaptar-se. 

25 

Font: ECCV30 

L’ECCV30, igual que les estratègies vigents en l’àmbit europeu, està basada en el 
desenvolupament sostenible.75 Aquest concepte, que va ser definit per primera vegada en 
                                                            
75 Cal citar l’existència de posicions antagòniques al creixement sostenible, com la mantinguda per 
James Lovelock, que en el seu llibre La venjança de la Terra (2007) assenyala que és massa tard per a 
seguir la via del desenvolupament sostenible i afirma que l’energia nuclear és l’única tecnologia 
energètica viable per a mitigar i revertir el canvi climàtic a curt i mitjà termini. No obstant això, 
l’avantatge que aporta l’energia nuclear (reducció de l’emissió de gasos) no justifica per ella mateixa 
que puga ser la solució global, perquè aquesta energia té molts desavantatges: la possible escassetat 
de l’urani, la perillositat i les conseqüències dels accidents produïts en les centrals nuclears, el 
tractament i l’emmagatzematge dels residus radioactius… 
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l’Informe Brundtland,76 es refereix al desenvolupament “que satisfà les necessitats de la 
generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer 
les seues pròpies necessitats”. 

L’ECCV30, igual que la resta d’estratègies del nostre entorn, no preveu el que alguns 
científics assenyalen com la vertadera eixida que contribuïsca a afrontar el problema del 
canvi climàtic: la necessitat del “decreixement” econòmic. Cap de les mesures previstes en 
l’EECV30 està encaminada a reduir el consum energètic per via de la disminució de 
l’activitat, sinó per mitjà de la millora de l’eficiència energètica. 

Els assoliments de la lluita contra el canvi climàtic només seran possibles si l’estratègia 
preveu al mateix temps tant accions individuals com col·lectives i institucionals, que 
permeten accelerar els processos de presa de consciència, canvi d’actituds i transformació 
de valors que posen la cura ambiental en el primer pla, no sols de l’activitat del sector públic 
i de l’economia, sinó de les accions individuals de la vida quotidiana de qualsevol ciutadà.  

Cal generar un context social adequat, ja que un individu sensibilitzat i compromés amb el 
medi ambient pot arribar a qüestionar-se si el seu esforç individual tindrà un impacte real 
si la resta de la societat no l’acompanya (per exemple, un individu que ha decidit restringir 
l’ús del seu vehicle privat, pot desincentivar-se si els individus al seu voltant o la resta de la 
societat en el seu conjunt no acompanya en el mateix esforç?). 

És convenient que, en l’estratègia, les polítiques ambientals i els programes de 
conscienciació ambiental adquirisquen un paper protagonista, perquè han de contribuir a 
dirigir l’acció col·lectiva, posant l’èmfasi en canvis socials necessaris per a crear un context 
apropiat, alineat amb les responsabilitats individuals, acompanyades fins i tot de la 
imposició de penalitzacions contundents tant a persones físiques com jurídiques que no 
s’alineen amb els canvis necessaris. 

Per exemple, una política pública basada a aprovar normativa reguladora de la fabricació 
de béns materials (automòbils, electrodomèstics, etc.) pot contribuir a millorar l’eficiència 
energètica individual de cada un dels béns. No obstant això, és possible que aquestes 
millores energètiques comporten l’anomenat efecte rebot, també conegut com a paradoxa 
de Jevons, un economista anglés del segle XIX que afirmava que a mesura que el 
perfeccionament tecnològic augmenta l’eficiència amb què s’usa un recurs, el més probable 
és que augmente el consum d’aquest recurs, més que no que disminuïsca. La paradoxa de 
Jevons implica que la introducció de tecnologies amb més eficiència tecnològica pot, al 
capdavall, augmentar el consum total d’energia. 

Segons un estudi77 dut a terme per investigadors de l’Institute for Advanced Research in 
Business and Economics (Inarbe), de la Universitat de Navarra, es compleix la paradoxa en 
                                                            
76 Capítol 2 de l’Informe de la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament Our 
Common Future (“El nostre futur comú”), presentat davant l’Assemblea General de Nacions Unides a 
l’agost de 1987. 
77 Pablo Arocena, Antonio Gómez, Sofía Peña: “La eficiencia energética, el efecto rebote y el 
crecimiento económico”. Papeles de Energía, núm. 2 (desembre 2016). Disponible en 
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PE/002art03.pdf. 
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el cas de l’economia espanyola, perquè per a un escenari base que simula una millora del 
10% en l’eficiència energètica en tots els sectors productius de l’economia, es posa de 
manifest que la reducció esperable en el consum d’energia seria significativament inferior 
al 5%. Per això, la millora d’eficiència hauria d’anar acompanyada de la disminució del 
consum, i que aquest es realitze, sempre que siga possible, utilitzant energies renovables. 
D’aquesta manera es podria mantindre un cert nivell de benestar amb una reducció 
significativa de l’impacte mediambiental motivat pels usos energètics. 

Els poders públics, per tant, han d’aplicar mesures per a mitigar l’efecte rebot. Entre els 
instruments i polítiques d’intervenció figuren78 polítiques que promoguen canvis en les 
conductes de consum dels consumidors, l’impuls a estils de vida sostenible, instruments 
fiscals, incentius a l’ecoinnovació tecnològica, mesures de fixació de preus dels serveis 
energètics per a internalitzar tots els costos de les externalitats ambientals rellevants o el 
desenvolupament de nous models de negoci basats en la prestació de serveis que siguen 
menys intensius en recursos. 

De la revisió de l’ECCV30 hem identificat algunes actuacions que contribueixen a modelitzar 
la conducta social. Com a exemple, esmentem que l’Estratègia preveu: 

 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. 

 Informar i formar els conductors a fi de fomentar hàbits de conducció eficient que 
permeten reduir les emissions. 

 Fomentar l’estalvi energètic en llars a través d’estratègies de conscienciació de la 
ciutadania amb mesures de canvi de comportament i mesures de baix cost sobre la 
base de les condicions climàtiques específiques del Mediterrani. 

 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 en les seues llars, comerços, centres educatius, institucions 
públiques, empreses i altres entitats. 

No obstant això, es recomana que la Generalitat Valenciana incorpore en pròximes revisions 
de l’Estratègia mesures addicionals i més ambicioses encaminades a modelitzar la conducta 
social dels consumidors, amb l’objectiu de reduir el consum energètic en el seu dia a dia i 
maximitzar els resultats de les mesures previstes en millores d’eficiència energètica.  

A més, l’Estratègia haurà de posar l’accent en l’adopció de mesures que contribuïsquen a 
reconduir també els sectors productius i els serveis públics, perquè un escenari futur de 

                                                            
78 D. Maxwell, P. Owen, L. McAndrew. K. Muehmel, A. Neubauer: “Addressing the Rebound Effect”. 
Informe per a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea (abril 2011). Disponible 
en https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/rebound_effect_report.pdf. 
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decreixement implicaria menors ingressos públics i la necessitat de redissenyar i prioritzar 
alguns serveis essencials. 

Subobjectiu 4.3: Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?  

L’Estratègia planteja una sèrie d’actuacions tendents a la millora de la promoció de les 
energies renovables, si bé assenyala que “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 
a escala autonòmica”. 

Per a poder complir els objectius tan alts en matèria de renovables, l’Estratègia indica que 
és necessari fer un esforç considerable en les tecnologies que puguen aportar valors 
significatius per a aquest compliment; en concret, en l’àrea elèctrica, l’eòlica i la fotovoltaica, 
i en l’àrea tèrmica, la biomassa (sobretot industrial), el biogàs, l’aerotèrmia i, en menor grau, 
la solar tèrmica.  

Les estimacions contingudes en l’ECCV30, que en la nostra opinió són ambigües79 perquè 
no tenen un suport sòlid per mitjà de plans sectorials específics o per no disposar d’un 
marc legislatiu adequat, es descriuen a continuació: 

 Energia eòlica: arribar fins a 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 en 2015. Aquesta estimació està fortament condicionada a la revisió del Pla 
Eòlic de la Comunitat Valenciana. així com al règim jurídic i retributiu que s’aplique a 
aquestes instal·lacions en un futur en la normativa estatal.  

 Energia solar fotovoltaica: amb la publicació del Reial Decret Llei 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, la qual cosa suposaria multiplicar per 
set la situació de partida.  

 Biomassa/biogàs elèctric: increment de 40 MW respecte a 2020, fonamentalment 
biogàs per a autoconsum en depuradores, aplicacions agrícoles, ramaderes i indústria 
agroalimentària. Això suposaria multiplicar per dos la seua participació. 

 Renovables tèrmiques: increment molt significatiu del consum de biomassa i biogàs, i 
penetració en el sector domèstic de l’aerotèrmia, passant a un consum de renovables 

                                                            
79 S’ha d’assenyalar que l’Estratègia justifica que “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…)”. 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

86 

tèrmiques de 1.350 ktep, la qual cosa suposa triplicar-ne el consum actual. Aquest 
increment tan considerable suposaria la instal·lació d’entorn de 300.000 m2 de panells 
d’energia solar tèrmica, la qual cosa representa duplicar la situació actual, triplicar les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i biogàs, i per a això 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 serveis i domèstic.  

Gràfic 15. Potència instal·lada actual i projectada. Per fonts d’energia renovable. En 
megawatts (MW) 

Font: EVCCE30 

En el període 2015-2019, la Comunitat Valenciana ha incrementat la potència elèctrica 
instal·lada amb tecnologia eòlica o solar fotovoltaica en 16 MW (vegeu el quadre 20), a 
penes un 0,3% dels increments pretesos per l’EECV30 (3.306 MW amb eòlica i 2.149 MW 
en solar fotovoltaica). 

Impactes mediambientals 

A l’hora d’avaluar i de comparar les diferents fonts energètiques que poden ser utilitzades 
per a la producció d’energia, és important tindre en compte les consideracions referides al 
seu impacte ambiental: l’esgotament progressiu dels recursos no renovables, les emissions 
a l’atmosfera, la contaminació de l’aigua i dels sòls, la generació de residus, la utilització del 
sòl, la pol·lució acústica, els impactes visuals sobre el paisatge… 

L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic i Direcció General de Política Energètica i Mines 
(Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) va publicar al gener de 2020 
l’avaluació ambiental estratègica del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-
2030.80 

                                                            
80 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/eae-pniec.aspx. 

2.119

50
351

1.194

26

2.139

50

2.500

4.500

80

Hidràulica Solar termoelèctrica/
termosolar

Solar fotovoltaica Eòlica Biomassa i biogàs

2015 2030



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

87 

Segons es desprén d’aquesta avaluació, el desplegament i integració de les energies 
renovables, que comprén el desenvolupament de les diferents tecnologies que sustenten 
la producció, distribució, transport i emmagatzematge d’energia renovable, juntament amb 
els mecanismes de gestió del subministrament en el sistema elèctric, comporta efectes 
significatius en el medi ambient. En tot cas, els impactes ambientals de les energies 
renovables no són de la mateixa magnitud que els procedents dels combustibles fòssils o 
de l’energia nuclear. 

De l’anàlisi d’aquesta avaluació s’obtenen les següents conclusions generals sobre els 
efectes negatius més rellevants i significatius derivats del desplegament i integració de les 
energies renovables previstes en l’ECCV30: 

 Deterioració temporal de la qualitat de l’aire per l’ús de la biomassa: l’ús de biomassa 
produeix l’emissió a l’atmosfera de gasos de combustió, amb alguns contaminants com 
ara partícules, monòxid de carboni i òxids de nitrogen. Aquest és un impacte moderat, 
amb incidència local, la magnitud del qual pot reduir-se amb una adequada selecció 
de les ubicacions i amb la incorporació de criteris de disseny de les instal·lacions i ús 
de combustible que minimitzen les emissions. 

 Deterioració temporal de la qualitat de l’aire per obres de noves instal·lacions 
renovables per a la generació elèctrica i desmantellament de centrals tèrmiques de 
carbó i nuclears: poden produir-se emissions a l’atmosfera de pols i altres contaminants 
amb incidència local vinculats a les obres de construcció de la nova infraestructura 
renovable i les seues instal·lacions auxiliars, així com al desmantellament de les centrals 
tèrmiques. Aquest és un impacte compatible, d’escassa persistència, que se circumscriu 
a l’entorn de les obres i que pot reduir-se a través de l’adopció de mesures 
convencionals durant la fase d’execució. 

 Ocupació, alteració del sòl i risc de processos erosius associats a noves instal·lacions i 
infraestructures: el desplegament d’energies renovables comporta una notable 
ocupació de sòl per a la construcció de noves instal·lacions i infraestructures, 
fonamentalment per a la generació elèctrica a partir d’energia eòlica i solar, que 
comporta l’alteració del sòl (encara que en aquest tipus d’instal·lacions l’ocupació pot 
considerar-se de baixa densitat) i l’augment del risc de processos erosius. D’altra banda, 
una inadequada elecció de l’emplaçament o una execució deficient de les obres pot 
comportar un risc d’afecció al patrimoni arqueològic. 

 Alteració dels hàbitats naturals i seminaturals amb especial incidència sobre el grup 
dels ocells i els quiròpters: l’ocupació del territori per a la instal·lació de les noves 
instal·lacions per a la generació elèctrica per mitjà d’energies renovables comporta 
alteracions d’hàbitats, amb potencial eliminació de vegetació i desplaçament de fauna 
associada, per les molèsties generades i per l’alteració dels espais vitals, de reproducció 
i descans. És especialment rellevant l’impacte de les instal·lacions eòliques i solars, a 
més de les xarxes de transport i distribució, sobre l’avifauna. Els aerogeneradors i les 
línies elèctriques causen mortalitat directa i lesions per col·lisió i electrocució. Poden 
constituir, a més, barreres per als desplaçaments dels ocells i les rutes de migratòries. 
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 Risc d’ocupació d’espais naturals protegits i de la Xarxa Natura 2000 per noves 
instal·lacions de generació elèctrica eòlica i solar, i per xarxes de transport i distribució: 
encara que el nivell de detall de l’Estratègia no ofereix localitzacions concretes per a la 
ubicació de les noves instal·lacions per a la generació elèctrica amb renovables (eòlica 
i solar) o per a les xarxes de transport i distribució, atesa la superfície necessària per a 
aconseguir la potència prevista i les interconnexions necessàries per a la seua integració 
en el sistema elèctric, no pot descartar-se el risc d’ocupació de superfícies protegides i 
superfícies de la Xarxa Natura 2000. 

 Modificació dels hàbitats marins amb especial incidència sobre l’avifauna, risc 
d’ocupació d’espais marins protegits: en el medi marí, algunes actuacions puntuals 
relacionades amb el desenvolupament d’energies renovables (eòlica marina) o 
interconnexions pot suposar l’alteració del medi (dinàmica litoral, abocaments) i la 
modificació dels hàbitats marins amb especial incidència sobre l’avifauna (increment 
de la mortalitat, efecte barrera, desplaçaments, etc.), així com el risc d’ocupació de 
superfícies marines protegides. 

 Alteració del paisatge rural per noves instal·lacions de generació elèctrica eòlica i solar, 
i per xarxes de transport i distribució: el paisatge constitueix un dels principals recursos 
afectats per l’aplicació de l’Estratègia, en relació amb el desplegament de les energies 
renovables, que comporta una ocupació territorial rellevant. Aquestes instal·lacions 
suposen una alteració paisatgística, molt variable segons la seua localització i la 
valoració subjectiva de l’observador. 

 Efectes associats a la generació de residus radioactius en el desmantellament de les 
centrals nuclears: quan finalitza la vida útil d’una central nuclear i es procedeix al 
desmantellament, s’han de gestionar grans quantitats de residus radioactius. No 
obstant això, la clausura de les centrals nuclears i d’altres instal·lacions del cicle del 
combustible nuclear requereix la gestió de residus radioactius amb major activitat, 
incloent-hi el combustible nuclear gastat que s’emmagatzema temporalment en les 
mateixes centrals nuclears, que hauran de traslladar-se a un futur centre 
d’emmagatzematge temporal centralitzat o bé a instal·lacions apropiades fora del 
territori nacional. En qualsevol cas, es procura minimitzar els riscos amb els estrictes 
protocols de seguretat que s’apliquen a totes les operacions que es desenvolupen en 
el procés de desmantellament de les centrals nuclears. 

Situació actual de les instal·lacions de generació fotovoltaica 

Anpier, l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, reclama a 
l’Administració de l’Estat (competent en la tramitació de parcs de més de 50 MW)81 i a les 
administracions locals i autonòmiques que articulen, amb caràcter d’urgència, totes les 
mesures que siguen necessàries, en l’àmbit de les competències respectives, per a limitar 
la dimensió dels nous projectes fotovoltaics i ordenar la distribució territorial d’aquests 

                                                            
81 Un megawatt (MW) equival a 1.000 quilowatts (kW). 
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projectes, per a avançar en la necessària implantació de generació fotovoltaica d’una 
manera més equilibrada. 

Segons indiquen des d’Anpier,82 s’ha entrat “en una espiral sense sentit des del punt de 
vista de les necessitats energètiques del país. Si el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 
establia l’objectiu d’incorporar 26.134 MW de fotovoltaica al nostre país entre 2021 i 2030, 
hui dia tenim una potència d’accés sol·licitada de 96.000 MW, 70.641 MW més de tot el que 
s’esperava”. 

Afig aquesta associació que “a Europa assistim a una revolució fotovoltaica millor 
dimensionada, distribuïda en petites i mitjanes potències, que s’integren millor en els 
entorns rurals i estan en propietat d’iniciatives locals”. 

Anpier assenyala que els parcs de grans dimensions són menys eficients, atés que han de 
transportar la producció, amb les pèrdues i costos corresponents. Anpier considera que 
l’alternativa més adequada és l’afavoriment d’instal·lacions xicotetes (d’entre 1 i 10 MW). 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha presentat una 
nova eina cartogràfica83 que zonifica el territori en funció dels previsibles impactes que 
puguen presentar per a la implantació de projectes d’energies renovables, en concret, 
d’eòlica i de solar fotovoltaica. Per a cada una d’aquestes tecnologies s’han elaborat sengles 
mapes que presenten una zonificació del territori tenint en compte els valors ambientals 
de les diferents àrees. 

L’objectiu és que siga una eina orientadora que servisca per a la presa de decisions dels 
responsables de planificació i promotors de projectes, facilitant la identificació, des del 
primer moment, dels valors ambientals o figures de protecció que puguen afectar les 
decisions d’ubicació o disseny d’aquests projectes. Això és d’una importància estratègica 
tenint en compte el desplegament de renovables requerit –uns 60.000 nous MW de 
potència renovable en eòlica i solar fotovoltaica a instal·lar en la pròxima dècada, d’acord 
amb la planificació del Pla Integrat Nacional d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030– per a 
aconseguir l’objectiu final de tindre un sistema elèctric 100% renovable abans de 2050. La 
disponibilitat de la informació de manera clara i transparent en una fase precoç permetrà 
que els projectes puguen tindre en compte els criteris adequats des de l’inici de la seua 
tramitació, facilitant-la. 

A la Comunitat Valenciana, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de 
tecnologia fotovoltaica tenen una potència mitjana instal·lada de 72 kW, molt inferior a la 
mitjana nacional. 

  

                                                            
82 https://anpier.org/2021/03/02/los-macroparques-toman-espana-frente-al-modelo-mas-
distribuido-de-europa/. 
83 La Generalitat Valenciana disposa del visor cartogràfic (https://visor.gva.es/visor/), on es poden 
visualitzar les instal·lacions renovables de la Comunitat Valenciana en tramitació així com la 
zonificació del pla eòlic. 
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Gràfic 16. Grandària mitjana de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica per 
mitjà de tecnologia fotovoltaica. Per potència instal·lada en kW. A 19 d’octubre de 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic). 

A la Comunitat Valenciana, les instal·lacions de menor grandària (potència inferior a 10 kW) 
i que són pròpies de l’autoconsum representen el 25,7% de totes les instal·lacions que 
utilitzen l’energia solar fotovoltaica. Igual que ocorre en les instal·lacions de grandària 
mitjana (entre 10 i 100 kW), la proporció a la Comunitat Valenciana és molt superior a 
l’agregat espanyol, on prevalen les instal·lacions de grans dimensions (més de 100 kW). 
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Gràfic 17. Proporció d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica per mitjà de 
tecnologia fotovoltaica. Per grandària segons la potència instal·lada en kW. A 19 
d’octubre de 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) 

Situació actual de les instal·lacions de generació eòlica 

L’energia eòlica té impactes en territoris amb biodiversitat visible (flora i fauna) en zones 
de molt baix nivell d’aprofitament agrícola ja que, en moltes zones, es tracta de bosc 
monoespecífic de molt baix valor en biodiversitat, amb una demanda de superfície molt 
menor que la de la solar fotovoltaica. 

L’impacte paisatgístic és molt superior per la modificació d’un entorn més exposat i visible 
per l’altitud, amb una clara influència paisatgista en alguns emplaçaments, així com pels 
impactes en els ocells. La grandària de cada màquina i la distància entre elles permeten 
mantindre l’aprofitament agrícola, encara que generalment els emplaçaments eòlics estan 
en zones menys aptes per al cultiu, perquè es tracta de bosc alt. 

A la Comunitat Valenciana hi ha 73 instal·lacions de producció d’electricitat a partir de 
l’energia eòlica, segons les dades disponibles en el web del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic. La potència mitjana instal·lada és de 25.497 kW. 
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Gràfic 18. Grandària mitjana de les instal·lacions eòliques de producció d’energia 
elèctrica. Per potència instal·lada en kW. A 19 d’octubre de 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) 

L’autoconsum amb energia eòlica és pràcticament anecdòtic a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana.84 Tan sols a les Illes Balears la “minieòlica” (eòlica inferior a 100 kW de potència) 
té una certa representativitat, perquè el 15,7% de les instal·lacions registrades tenen una 
potència inferior a 10 kW, i el 78,4%, entre 10 i 50 kW. 

Gràfic 19. Proporció de les instal·lacions eòliques de producció d’energia elèctrica. Per 
grandària segons la potència instal·lada en kW. A 19 d’octubre de 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) 

                                                            
84 Les actuacions d’autoconsum secundades des de l’IVACE són instal·lacions xicotetes en habitatges 
aïllats que no estan connectats a la xarxa de distribució. 
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Mesures adoptades en l’àmbit autonòmic 

Entre les mesures vigents i que la Comunitat Valenciana està adoptant per a contribuir a la 
resiliència comunitària, considerem oportú subratllar les actuacions següents: 

 Amb caràcter previ a l’Estratègia, l’IVACE va presentar al juliol de 2017 el Pla d’Energia 
Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020), que fixava tots els objectius 
i mesures en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i autoconsum a la 
Comunitat Valenciana fins a 2020. 

 Amb la finalitat de donar un impuls a l’aprofitament d’energies renovables, a l’agost de 
2020 va entrar en vigor el Decret Llei 14/2020, de 7 d’agost, pel qual s’introdueixen 
mesures de foment de les energies renovables a la Comunitat Valenciana. Aquesta 
norma conté novetats rellevants en matèria de tramitació administrativa de projectes 
d’instal·lacions fotovoltaiques i parcs eòlics que busquen, en general, reduir la càrrega 
burocràtica i facilitar la seua implantació. En l’article 9 d’aquest decret llei s’estableixen 
criteris específics per a la implantació de centrals fotovoltaiques en àrees sotmeses a 
protecció mediambiental. 

 El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va presentar, 
a l’abril de 2021, el Pla de Foment de les Comunitats Energètiques Locals (CEL), elaborat 
per l’IVACE. L’objectiu d’aquest pla és que per a 2030 el 100% dels municipis de la 
Comunitat Valenciana hagen implantat una comunitat energètica local per a 
desenvolupar els serveis d’autoconsum compartit, xarxes de calor, mobilitat elèctrica 
compartida o iniciatives de generació d’energia renovable i iniciatives d’eficiència 
energètica. 

 Al setembre de 2021, l’IVACE ha convocat ajudes (per un import conjunt de 42,7 milions 
d’euros) per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a 
l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de 
sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència Europeu. 

Si bé aquestes mesures de manera aïllada són positives per a incrementar la resiliència, el 
desenvolupament d’instal·lacions d’energia elèctrica amb fonts renovables ha de passar per 
la inclusió territorial i l’acceptació social i, en la mesura que siga possible, per la participació 
de la societat en la presa de decisions.  

En aquesta línia, la Fundació Renovables85 va publicar un document86 en què es recull la 
necessitat de trobar l’equilibri entre les instal·lacions centralitzades i la generació distribuïda 
i l’autoconsum, en la seua extensió més àmplia, posant l’accent en la necessitat de respectar 

                                                            
85 Organització privada de naturalesa fundacional, el patronat de la qual està integrat per persones 
procedents de molt diferents àmbits (empreses, associacions, organitzacions ecologistes, sindicats, 
investigació, etc.) que comparteixen la necessitat de promoure el canvi de model energètic. 
86 “Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión territorial”. 
Maig de 2021. Disponible en https://fundacionrenovables.org/documentos/. 
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el valor ambiental, afavorir la diversificació d’agents i fer partícips els municipis de la 
transició energètica.  

Per a completar la planificació estratègica actual, la Generalitat hauria d’avaluar la 
conveniència de reforçar-la incorporant-hi els aspectes següents: 

 jerarquitzar el desenvolupament de les renovables apostant primer per l’autoconsum, 
tant individual com col·lectiu o de proximitat, afavorint les comunitats energètiques 
locals i la posada en marxa d’iniciatives de grandària més reduïda, amb major integració 
i menor afecció en el territori; 

 donar suport a iniciatives d’hibridació entre fonts, principalment eòlica i fotovoltaica, 
que permeten complementar la disponibilitat de recurs entre les dues fonts (l’eòlica és 
més d’hivern i amb lleuger predomini nocturn i la fotovoltaica és diürna i més d’estiu); 

 elaborar un pla detallat d’infraestructures necessàries per a materialitzar les inversions 
necessàries que milloren la xarxa de distribució, i 

 enfortir la dimensió sobre investigació, innovació i competitivitat per a fomentar les 
inversions que contribuïsquen a la millora de l’eficiència energètica. 
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GLOSSARI DE TERMES 

Acord de París: Primer acord universal i jurídicament vinculant sobre el canvi climàtic, 
adoptat en la Conferència sobre el Clima de París (COP21) al desembre de 2015. 

Adaptació: És el procés d’ajust al clima real o previst i als seus efectes (IPCC AR5). No es 
tracta d’una resposta d’emergència única, sinó d’una sèrie de mesures proactives per a fer 
front al vincle entre el perill (per exemple, la sequera, l’augment del nivell de la mar), 
l’exposició (per exemple, escassetat d’aigua en l’hemisferi sud) i la vulnerabilitat (per 
exemple, la pobresa o la falta d’educació). Les complicacions (i el perill) sorgeixen arran dels 
punts d’inflexió (és a dir, llindars en el ritme del canvi climàtic), com la fosa del permafrost, 
la pèrdua de gel marí o l’extinció massiva dels boscos (Estratègia Europea de Canvi 
Climàtic). 

Canvi climàtic:87 És el canvi de clima atribuït directament o indirectament a l’activitat 
humana que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat 
natural del clima observada durant períodes de temps comparables. 

Cicle combinat: Les centrals tèrmiques de cicle combinat transformen l’energia tèrmica del 
gas natural en electricitat per mitjà del treball conjunt d’una turbina de gas i una altra de 
vapor. El procés implica la posada en marxa de dos cicles consecutius: el cicle de Brayton, 
que correspon a la turbina de gas convencional, i el cicle de Rankine, que opera amb la 
turbina de vapor. 

Cogeneració: Els sistemes d’intercanvi de cogeneració són sistemes de producció 
energètica en els quals s’obté simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica útil partint 
d’un únic combustible. 

Comerç de drets d’emissió: És un instrument de mercat a través del qual es crea un 
incentiu o desincentiu econòmic que persegueix un benefici mediambiental; en concret, 
que un conjunt de plantes industrials reduïsca, col·lectivament, les emissions de gasos 
contaminants a l’atmosfera. Les empreses són obligades a gestionar un nombre de crèdits, 
que representen el dret a emetre una quantitat determinada de residus. Les companyies 
que necessiten augmentar les emissions per damunt del seu límit han de comprar crèdits 
a altres companyies que contaminen per davall del límit que marca el nombre de crèdits 
que se li ha concedit. 

Comunitat energètica local: És una entitat jurídica basada en la participació oberta i 
voluntària, autònoma i efectivament controlada per socis o membres que estan situats en 
les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguen propietat d’aquesta entitat 
jurídica i que aquesta haja desenvolupat, amb socis o membres que siguen persones 
físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis, i amb la finalitat primordial de 
proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a 
les zones locals on operen, en compte de guanys financers. Per tant, aquestes comunitats 
                                                            
87 Article 1 de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). 
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poden basar-se en instal·lacions de qualsevol vector energètic, sempre que siga renovable 
(definició del terme comunitat d’energia renovable recollida en l’article 6 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del Sector Elèctric). 

Consum final brut d’energia: Els productes energètics subministrats amb finalitats 
energètiques a la indústria, el transport, les llars, els serveis, inclosos els serveis públics, 
l’agricultura, la silvicultura i la pesca, incloent-hi el consum d’electricitat i calor per la branca 
d’energia per a la producció d’electricitat i calor i incloses les pèrdues d’electricitat i calor 
en la distribució i el transport (definició recollida en la Directiva 2009/28/CE). 

Demanda energètica: És la quantitat d’energia gastada, en un període de temps, per un 
país o regió. La demanda energètica prové de recursos energètics i pot referir-se a energia 
primària o a energia final. 

Eficiència energètica: És la relació entre la producció d’un rendiment, servei, bé o energia 
i la despesa d’energia; Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica. 

Embornals: Segons la Convenció Marc de Canvi Climàtic, és qualsevol procés, activitat o 
mecanisme que absorbeix o elimina de l’atmosfera un dels gasos GEH 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 en 
forma de matèria vegetal. Aquesta captura de CO2 contribueix a reduir la concentració dels 
GEH de l’atmosfera i, per tant, a mitigar el canvi climàtic. 

Energia: Magnitud física que associem amb la capacitat que tenen els cossos per a produir 
treball mecànic, emetre llum, generar calor, etc. Per a obtindre-la s’ha de partir d’algun cos 
que en tinga i puga experimentar una transformació; d’aquests cossos se’n diu font 
d’energia. 

Energia final: És l’energia que els consumidors gasten en els seus equips professionals o 
domèstics: combustibles líquids, gasos, electricitat, carbó, energies renovables, etc. 
Procedeix de les fonts d’energia primària per transformació d’aquesta, en el cas de 
l’electricitat i els productes petrolífers, o consumida de manera directa sense transformació, 
com és el cas de la solar tèrmica, la biomassa per a ús tèrmic, etc.  

Energia primària: És l’energia provinent de recursos energètics i que no ha sigut sotmesa 
a cap procés de conversió. Atés que els processos de conversió sempre originen pèrdues, 
aquest concepte aplicat a un àmbit geogràfic representa l’energia que necessita en termes 
absoluts (consum interior brut). La comptabilització de l’energia provinent dels recursos 
energètics propis dona el que es coneix com a producció primària. 

Energia renovable: És l’obtinguda de fonts energètiques naturals i que no es poden 
esgotar a escala històrica humana (el sol, l’aigua, la biomassa, el vent). Es poden usar per a 
produir electricitat, com és el cas de la hidràulica, eòlica, solar fotovoltaica, biogàs, 
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biomassa, etc., o de manera directa, com és el cas de l’energia solar tèrmica, biomassa per 
a ús tèrmic, etc. 

Fites i objectius: Metes que cal aconseguir en moments determinats del temps, que 
permeten verificar que les mesures aconsegueixen la finalitat o els resultats per als quals es 
van definir. Per a complir la seua funció, les fites i objectius tenen associats indicadors 
(qualitatius o quantitatius) que mesuren el seu progrés i en determinen el compliment. 

Font energètica: Tot fenomen natural, artificial o jaciment que pot subministrar-nos 
energia. Excepte els combustibles nuclears i l’energia geotèrmica, qualsevol font d’energia 
depén de l’energia primària del sol. Els combustibles fòssils són energia solar 
emmagatzemada per processos bioquímics fa milions d’anys; la biomassa (llenya) depén 
de la fotosíntesi, que necessita llum solar; els vents, les marees i el corrent hidràulic marítim 
o fluvial són l’efecte del sol en el cicle de l’aigua o en el calfament de l’aire.  

Gas amb efecte d’hivernacle: Component gasós de l’atmosfera, natural o antropogènic, 
que absorbeix i emet radiació en determinades longituds d’ona de l’espectre de radiació 
terrestre emesa per la superfície de la Terra, per la mateixa atmosfera i pels núvols. Aquesta 
propietat ocasiona l’efecte d’hivernacle (definició continguda en el glossari de termes de la 
IPCC 2013). 

Indicadors: Mesuradors del progrés o avanç a través dels quals es determina el grau de 
compliment de les fites i objectius. 

Mesura: L’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 planteja la implementació 
de 88 mesures per a pal·liar el canvi climàtic. Les mesures estan estructurades en tres nivells: 
mitigació, adaptació i investigació, sensibilització i cooperació. Sobre cada una d’aquestes 
mesures es realitzen diverses actuacions per a la seua execució. 

Mitigació: Intervenció humana orientada a reduir les fonts o millorar els embornals 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (definició segons el Pla Nacional d’Adaptació 
al Canvi Climàtic 2021-2030). 

Neutralitat climàtica: És un escenari en el qual les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle són completament absorbides pels embornals de carboni i es proporciona zero 
emissions netes.  

Petjada de carboni: És un indicador ambiental que es conceptua com la suma absoluta de 
totes les emissions de GEH causades directament o indirectament per un individu, 
organització, esdeveniment o producte. Es pot entendre com la marca que es deixa sobre 
el medi ambient amb cada activitat que emet gasos amb efecte d’hivernacle. 

Protocol de Kyoto: Aprovat l’11 de desembre de 1997. A causa d’un complex procés de 
ratificació, va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005. Actualment, hi ha 192 parts en el 
Protocol de Kyoto. Posa en funcionament la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic i compromet els països industrialitzats a limitar i reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de conformitat amb les metes individuals acordades. 
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La mateixa Convenció només demana a aquests països que adopten polítiques i mesures 
de mitigació i que n’informen periòdicament. 

Recurs energètic: És la quantitat disponible d’energia de les fonts energètiques.  

Resiliència: És la capacitat per a adaptar-se a les situacions adverses amb resultats positius. 
El Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) defineix resiliència com 
la capacitat dels sistemes econòmics, socials i ambientals per a afrontar una pertorbació o 
impacte responent o reorganitzant-se de manera que conserven la seua funció essencial, 
identitat i estructura, al mateix temps que mantenen la seua capacitat d’adaptació, 
aprenentatge i transformació. 

Resiliència energètica: Preparació davant de possibles limitacions o interrupcions de 
subministrament de fonts energètiques. 

Sector regulat o sector ETS: Sector subjecte a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Sectors difusos o no ETS: Són sectors que comprenen les activitats no subjectes al comerç 
de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i que són menys intensius en l’ús de 
l’energia. Formen part d’aquesta categoria els sectors residencial, comercial i institucional, 
transport, agrícola i ramader, gestió de residus, gasos fluorats i indústria no subjecta al 
comerç d’emissions.  

Tecnologia de bombament o turbinació: La central hidroelèctrica de bombament disposa 
de dos embassaments a diferent altura, la qual cosa permet emmagatzemar l’aigua per als 
moments en què hi ha menys demanda i així poder aprofitar-se per a generar energia en 
les hores en què el consum creix. Quan aquesta demanda elèctrica és major, la central 
hidroelèctrica de bombament segueix el mateix funcionament que una central 
hidroelèctrica convencional: l’aigua que prèviament s’acumula en l’embassament superior 
tancat per una presa arriba a través d’una galeria de conducció a una canonada forçada, 
que la condueix fins a la sala de màquines de la central elèctrica. Durant aquest procés, 
l’aigua passa per la canonada forçada, en la qual adquireix energia cinètica que es 
transforma en energia mecànica rotatòria en la turbina hidràulica. Després, aquesta es 
converteix en energia elèctrica de mitjana tensió i alta intensitat en el generador. Quan 
aquest consum és menor és quan s’activa el mode bombament, en el qual s’acciona una 
bomba hidràulica que eleva l’aigua des de l’embassament inferior fins a l’embassament 
superior, a través de la canonada forçada i de la galeria de conducció. En aquest procés de 
bombament s’absorbeix energia elèctrica de la xarxa que queda emmagatzemada en forma 
d’energia potencial en l’embassament superior. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS  

CAPMA Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient  

CC Canvi climàtic 

CCPCCCV Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat 
Valenciana 

CMNUCC Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 

DG Direcció general 

DGPEM Direcció General de Política Energètica i Mines (Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic) 

ELP Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini 2050 

ER Energies renovables 

ESD Sigla en anglés de Effort Sharing Decision, que fa referència a la Decisió 
406/2009/CE,88 del Parlament Europeu 

ESR Sigla en anglés de Effort Sharing Regulation, que fa referència al Reglament 
europeu sobre reduccions anuals vinculants de les emissions de GEH89 

EU ETS Sigles en anglés de European Union - Emissions Trading System (règim de 
comerç de drets d’emissió de la Unió Europea) 

EVCCE30 Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 

GEH Gasos amb efecte d’hivernacle 

IPCC Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic 

IVACE Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

ktep Quilotones d’equivalent de petroli 

                                                            
88 Decisió 406/2009/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels 
estats membres per a reduir les seues emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a fi de complir els 
compromisos adquirits per la Comunitat fins a 2020. 
89 Reglament (UE) 2018/842, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre 
reduccions anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per part dels estats 
membres entre 2021 i 2030 que contribuïsquen a l’acció pel clima, a fi de complir els compromisos 
contrets en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 525/2013. 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

100 

LULUCF Sigla en anglés de land use, land-use change and forestry (l’ús de la terra, el canvi 
d’ús de la terra i la silvicultura) 

Mtep Milió de tones d’equivalent de petroli 

PNACC Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 

PNIEC  Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 

PVIECC Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic 

R+D+I Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica 

tep Tona equivalent de petroli 

UE Unió Europea 



 

 

 
 
 
ANNEX I 
Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 
1. L’estratègia d’actuació de la Comunitat 
Valenciana davant el canvi climàtic està alineada 
amb els principis i objectius bàsics establits per la 
Unió Europea i assumits pel Govern d’Espanya? 
 

1.1 Les estratègies valencianes davant el canvi climàtic anteriors 
a l’EVCCE30 van contribuir al compliment dels compromisos 
europeus i nacionals de l’any 2020? 

Evolució temporal dels objectius globals previstos en les 
estratègies 

1.2 Els compromisos per la Comunitat Valenciana estan alineats 
amb el marc nacional i europeu d’actuació en matèria de clima i 
energia 2030? 

Comparació dels objectius compartits pels plans europeu i 
nacional i l’EVCCE30 

1.3 Les línies generals de l’Avantprojecte de Llei del Canvi 
Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana estan 
alineades amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i 
Transició Energètica? 

Comparació dels objectius compartits pels textos normatius 

2. El marc de governabilitat contribueix a una 
aplicació eficaç de les mesures previstes en 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 
2030? 

2.1 El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en 
l’EVCCE30? 

Mesures de governabilitat aplicades a la Comunitat 
Valenciana 

2.2 En l’àmbit competencial de la Generalitat Valenciana, s’han 
adaptat les normes per a incorporar els aspectes relatius al canvi 
climàtic? 

Nombre de normes adaptades 

2.3 La Comunitat Valenciana disposa d’instruments de 
referència per a la planificació i avaluació posterior del grau 
d’aplicació de l’estratègia? 

Proporció d’indicadors que es nodreixen de fonts 
d’informació preparades per a això 

3. S’ha aconseguit un grau d’execució significatiu 
de les mesures previstes en l’Estratègia? 

3.1 S’han implementat les mesures relatives a la mitigació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau 
d’execució? 

Nombre de mesures sobre les quals s’han executat 
actuacions fins a maig de 2021 

3.2 S’han implementat les mesures relatives a l’adaptació i s’han 
emés informes de seguiment que recullen el seu grau 
d’execució? 

Nombre de mesures sobre les quals s’han executat 
actuacions fins a maig de 2021 
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4. L’Estratègia preveu de manera específica la 
necessitat d’escometre una transició energètica que 
contribuïsca a incrementar la resiliència davant 
escenaris de menor energia disponible per capita? 

4.1 La Comunitat Valenciana ha progressat en la implementació 
de fonts energètiques renovables dins del seu territori? 

Estructura energètica de la Comunitat Valenciana davant 
d’Espanya i davant de la Unió Europea 

4.2 S’han previst mesures específiques per a adaptar la societat i 
l’economia a un escenari amb menys energia disponible per 
capita? 

Nombre d’objectius i mesures previstes en l’Estratègia 

4.3 Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?  

Distribució dels diferents tipus i subtipus de sistema de 
captació d’energies renovables 



 

 

 
 
 
ANNEX II 
Mesures previstes en l’EVCCE30 l’execució de les quals s’ha 
avaluat i mètodes d’anàlisi utilitzats
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Com ja hem esmentat en apartats anteriors, les actuacions relacionades amb el canvi 
climàtic requereixen una política necessàriament transversal que suposa l’acció concertada 
de pràcticament totes les àrees i direccions generals de la Generalitat Valenciana. En aquest 
sentit, en 2018 la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural va elaborar un informe, publicat en el web de la Generalitat 
Valenciana, que assignava cada una de les actuacions o mesures de l’EVCCE30 a una o 
diverses direccions generals o entitats. 

Per a delimitar l’abast subjectiu d’aquesta auditoria, hem partit del criteri d’analitzar la 
implementació de les mesures de mitigació i adaptació de l’EVCCE30 que formen part de 
les àrees que s’enumeren en el quadre següent i que, d’acord amb l’informe d’assignació 
de mesures90 esmentat en el paràgraf anterior, corresponen a les direccions generals o 
entitats següents: 

Quadre 1. Àrees objecte d’abast d’auditoria 

Àrea Direccions generals o entitat 
Energia i indústria DG d’Indústria, Energia i Mines 

IVACE 
DG Transició Ecològica 

Agricultura, ramaderia i pesca DG d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
DG Desenvolupament Rural 

Biodiversitat, forestal i desertificació DG de Prevenció d’Incendis Forestals 
DG de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental 

Canvi climàtic DG de Canvi Climàtic 
Recursos hídrics DG de l’Aigua 
Mobilitat DG Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible 

Font: Elaboració pròpia 

Per a l’anàlisi de la implementació de les mesures pels òrgans de la Generalitat anteriorment 
esmentats i dels indicadors hem elaborat sis qüestionaris (un per cada àrea detallada en el 
quadre 1). 

Mesures 

El quadre següent relaciona les 88 mesures de l’EVCCE30, distingint entre mitigació, 
adaptació i investigació, sensibilització i cooperació, per a cada una de les àrees afectades: 

                                                            
90 Hem actualitzat l’assignació de mesures de l’EVCCE30 en funció dels ROF vigents en la data de 
redacció d’aquesta memòria.  
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Quadre 2. Mesures de mitigació analitzades i incloses en els qüestionaris. Per àrea 

MESURES DE MITIGACIÓ  Àrea  

Referència Descripció mesura 
Sector 
EVCCE30 

Energia i 
indústria 

Agricultura, 
ramaderia i 

pesca 

Biodiversitat, 
forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic 
Recursos 
hídrics Mobilitat 

Mesura 
prevista en 

un o diversos 
qüestionaris 

M01 Incorporació criteris mediambientals en la contractació de la GV SP Sí - - - - - Sí 

M02 Implantació del Pla de Transformació Digital SP - - - - - - No 

M03 Administració pública energèticament eficient SP Sí - - - - - Sí 

M04 Plans de mobilitat segura i sostenible SP Sí - - - - Sí Sí 

M05 Participació de l’energia eòlica sobre la producció d’energia elèctrica Energia  Sí - - - - - Sí 

M06 Participació de l’energia solar fotovoltaica sobre la producció d’energia elèctrica Energia Sí - - - - - Sí 

M07 Participació de l’energia hidràulica en la producció d’energia elèctrica Energia  Sí - - - - - Sí 

M08 Participació de biomassa/biogàs en la producció d’energia elèctrica Energia  Sí - - - - - Sí 

M09 Incrementar la potència instal·lada en els sistemes d’autoconsum d’energia 
elèctrica Energia  Sí - - - - - Sí 

M10 Fomentar l’ús de biomassa/biogàs per a usos tèrmics Energia  Sí - Sí - - - Sí 

M11 Incrementar la superfície de captació solar tèrmica en servei Energia  Sí - - - - - Sí 

M12 Incrementar el consum global d’energia geotèrmica i altres energies ambientals Energia  Sí - - - - - Sí 

M13 Impulsar el càlcul, seguiment i reducció de la petjada de carboni en entitats 
públiques i privades 

Petjada de 
carboni 

- - - Sí - - Sí 

M14 Nou model de mobilitat Mobilitat Sí - - - - Sí Sí 

M15 Millora del repartiment modal Mobilitat Sí - - - - Sí Sí 

M16 Actuacions sobre vehicles Mobilitat Sí - - - - Sí Sí 

M17 Promoure la “Iniciativa 4 per mil” ARP - Sí - - - - Sí 

M18 Eficiència de la fertilització ARP - Sí - - - - Sí 

M19 Agricultura i ramaderia ecològiques ARP - Sí - - - - Sí 
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MESURES DE MITIGACIÓ  Àrea  

Referència Descripció mesura 
Sector 
EVCCE30 

Energia i 
indústria 

Agricultura, 
ramaderia i 

pesca 

Biodiversitat, 
forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic 
Recursos 
hídrics Mobilitat 

Mesura 
prevista en 

un o diversos 
qüestionaris 

M20 Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia  ARP - Sí - - - - Sí 

M21 Eficiència energètica i el consum de l’aigua de les explotacions ramaderes ARP Sí Sí - - - - Sí 

M22 Eficiència energètica en l’àmbit agropecuari i pesquer ARP Sí Sí - - - - Sí 

M23 Explotacions ramaderes més eficients o de menor impacte ambiental ARP - Sí - - - - Sí 

M24 Reduir la distància del transport de matèries primeres per a l’alimentació animal ARP - Sí - - - - Sí 

M25 L’ocupació racional i sostenible del sòl per mitjà de l’ordenació territorial Residencial - - - - - - No 

M26 Eficiència energètica i la utilització d’energies renovables en edificis Residencial Sí - - - - - Sí 

M27 Implicar el petit comerç en la lluita contra el canvi climàtic Residencial - - - - - - No 

M28 Promoure el consum de productes de proximitat i d’agricultura ecològica Residencial - Sí - - - - Sí 

M29 Sostenibilitat ambiental com a eix de les estratègies turístiques Residencial - - - - - - No 

M30 Incentius per al turisme sostenible  Residencial - - - - - - No 

M31 Inversió i manteniment d’infraestructures i equipaments sostenibles Residencial - - - - - - No 

M32 Col·laboració amb les entitats locals Residencial - - Sí - - - Sí 

M33 Programa de control de gasos fluorats Gasos 
fluorats 

- - - - - - No 

M34 Millora de la competitivitat del teixit empresarial per mitjà de la millora de 
l’eficiència energètica 

Indústria Sí - - - - - Sí 

M35 Impuls de la cogeneració d’alta eficiència Indústria Sí - - - - - Sí 

M36 Reducció de la taxa de generació de residus municipals Residus - - - - - - No 

M37 Optimitzar la segregació en origen i recollida selectiva de residus domèstics 
existent Residus - - - - - - No 

M38 Incrementar la recuperació i aprofitament de residus domèstics mesclats Residus - - - - - - No 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

5 

MESURES DE MITIGACIÓ  Àrea  

Referència Descripció mesura 
Sector 
EVCCE30 

Energia i 
indústria 

Agricultura, 
ramaderia i 

pesca 

Biodiversitat, 
forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic 
Recursos 
hídrics Mobilitat 

Mesura 
prevista en 

un o diversos 
qüestionaris 

M39 Ús, en el sector agrari, de residus orgànics generats en altres activitats (economia 
circular) 

Residus - Sí - - - - Sí 

M40 Evitar l’emissió a l’atmosfera de biogàs generat en abocadors i aprofitar-lo com a 
energia 

Residus - - - - - - No 

M41 Inventaris de les capacitats de captació de CO2 per masses forestals i zones 
humides 

Embornals - - - Sí - - Sí 

M42 Increment i potenciació dels plans d’aforestació Embornals - - Sí - - - Sí 

M43 Incorporar la vegetació en els criteris de disseny del territori existent o 
compensació d’aquesta 

Embornals - - - - - - No 

M44 Restauració hidrologicoforestal Embornals - - Sí - - - Sí 

M45 Maximitzar el potencial dels aiguamolls Embornals - - Sí - - - Sí 

M46 Seguiment i mitigació dels efectes dels incendis forestals Embornals - Sí Sí - - - Sí 

M47 Foment d’instruments de planificació forestal Embornals - - Sí - - - Sí 

M48 Dietes equilibrades, sostenibles i saludables. Consum conscient Salut - - - - - - No 

M49 Accions mitigadores davant el canvi climàtic en centres de treball Salut - - - - - - No 

M50 Entorns verds urbans i periurbans en els municipis Salut - - - - - - No 
 Total mesures mitigació previstes en algun dels qüestionaris        35 

Font: Elaboració pròpia 
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Quadre 3. Mesures d’adaptació analitzades i incloses en els qüestionaris. Per àrea 

 MESURES D’ADAPTACIÓ   Àrea  

Mesura prevista en un 
o diversos 

qüestionaris Referència Descripció mesura Sector 
Energia i 
indústria 

Agricultura, 
ramaderia i 

pesca 

Biodiversitat, 
forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic 
Recursos 
hídrics Mobilitat 

A51 Manteniment de l’actual Sistema de Vigilància i Informació en Seguretat 
Alimentària 

Salut - - - - - - No 

A52 Vigilància sistemàtica de l’ús de plaguicides a la CV Salut - - - - - - No 

A53 Avaluar l’exposició risc de contaminants i residus de plaguicides Salut - - - - - - No 

A54 Eines d’informació sobre els riscos del CC en la salut de la població Salut - - - - - - No 

A55 Previndre els efectes en la salut derivats de la proliferació del mosquit 
tigre i altres 

Salut - - - - - - No 

A56 Prevenció sobre les poblacions més vulnerables davant el CC Salut - - - - - - No 

A57 Alertes i planificació en casos d’emergència Emergències - - - - - - No 

A58 Avaluació de la vulnerabilitat en el sector agrari ARP - Sí - - - - Sí 

A59 Incentius per a la conservació i utilització de la diversitat biològica en 
agricultura 

ARP - Sí - - - - Sí 

A60 Conservació de les varietats agràries valencianes ARP - Sí - - - - Sí 

A61 Adaptació dels cultius en les zones humides ARP - Sí - - - - Sí 

A62 Evitar l’abandó de sòl agrari ARP - Sí - - - - Sí 

A63 Evitar la degradació de sòl en cultius ARP - Sí - - - - Sí 

A64 Recursos zoogenètics que permeten l’adaptació al CC ARP - Sí - - - - Sí 

A65 Adaptació de les instal·lacions ramaderes a les necessitats climàtiques 
compatibles amb el benestar animal 

ARP - Sí - - - - Sí 

A66 Malalties emergents conseqüència del CC i erradicar-les ARP - Sí - - - - Sí 

A67 Adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic Forestal - - Sí - - - Sí 

A68 Identificació i actuacions sobre els hàbitats i tàxons vulnerables de la CV  Forestal - - Sí - - - Sí 
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 MESURES D’ADAPTACIÓ   Àrea  

Mesura prevista en un 
o diversos 

qüestionaris Referència Descripció mesura Sector 
Energia i 
indústria 

Agricultura, 
ramaderia i 

pesca 

Biodiversitat, 
forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic 
Recursos 
hídrics Mobilitat 

A69 Elaboració de plans i programes d’adaptació dels ecosistemes forestals 
davant el canvi climàtic 

Forestal - - Sí - - - Sí 

A70 Ordenació sostenible del medi ambient urbà i rural Forestal - - - - - - No 

A71 Pagaments per serveis forestals Forestal - - Sí - - - Sí 

A72 Creació de l’Observatori de l’Aigua R. hídrics - - - - Sí - Sí 

A73 Optimització de xarxes aigua R. hídrics - - - - Sí - Sí 

A74 Revisió i actualització del Pla de Depuració i Pla de Reutilització d’Aigües 
Regenerades 

R. hídrics Sí - - - Sí - Sí 

A75 Incentivar obres de proveïment d’aigua, sanejament i contra inundacions R. hídrics - - - - Sí - Sí 

A76 Solucions a problemes de sobreexplotació de conca R. hídrics - - - - Sí - Sí 

A77 Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes per 
temporals 

R. hídrics - - Sí - - - Sí 

A78 Pla de Modernització del Regadiu de la Comunitat Valenciana R. hídrics - Sí - - Sí - Sí 

A79 Identificar les àrees de costa més vulnerables, avaluar-ne el valor 
ambiental 

Costa - - - - - - No 

A80 Gestió i preservació dels diversos paisatges del territori  Paisatge - - - - - - No 

A81 Informar i sensibilitzar persones del canvi climàtic Social - - - - - - No  

Total mesures adaptació previstes en algun dels qüestionaris 20 

Font: Elaboració pròpia 
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Quadre 4. Percentatge de mesures analitzades respecte al total de mesures de 
l’estratègia 

 

Mitigació Adaptació 

Investigació, 
sensibilització i 

cooperació 
Total 

mesures 
Nombre de mesures 
analitzades 

35 20 0 55 

Total mesures de 
l’EVCCE30 

50 31 7 88 

% mesures analitzades 
respecte del total de 
mesures 

70,0% 64,5% 0% 62,5% 

Font: Elaboració pròpia 

 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

9 

 

Indicadors 

Quadre 5. Percentatge d’indicadors analitzats sobre el total 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Quadre 6. Relació d’indicadors globals: continguts en l’EVCCE30 i analitzats 

Indicadors globals Analitzats Total 
Emissions GEH per capita G-01 1 1 
Emissions GEH transport G-02 1 1 
% energies renovables sobre consum final brut d’energia G-03 1 1 
% energies renovables sobre producció elèctrica final G-04 1 1 
Intensitat energètica final G-05 1 1 
Dependència del petroli G-06 1 1 
Generació de residus G-07 0 1 
% residus municipals reciclats G-08 0 1 
Volum aigua reutilitzada G-09 1 1 
Nombre d’esdeveniments extrems relacionats amb factors climàtics 
registrats anualment G-10 

0 1 

Percentatge dels impostos ambientals respecte al total dels tributs 
cedits G-11 

0 1 

Total indicadors globals 7 11 

Font: Elaboració pròpia 

 

 
Analitzats Total 

% analitzats 
sobre total 

Indicadors globals (quadre 6) 7 11 63,6% 
Indicadors mitigació (quadre 7) 122 168 72,6% 
Indicadors adaptació (quadre 7) 27 59 45,8% 
Indicadors comuns (quadre 7) 28 44 63,6% 
Total 184 282 65,2% 
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Quadre 7. Classificació d’indicadors específics: continguts en l’EVCCE30 i analitzats 

Indicadors sobre mitigació (IM) Analitzats Total Indicadors sobre adaptació (IA) Analitzats Total Indicadors comuns (IC) Analitzats Total 
Sector públic - IM-1 11 12 Salut - IA-1 0 10 R+D+I - IC-1 15 17 
Energia - IM-2 19 25 Àrea de la resposta a les 

emergències - IA-2 
0 10 Sensibilització, capacitació i 

participació - IC-2 
13 26 

Petjada de carboni - IM-3 2 3 Agricultura i ramaderia - IA-3 6 6 Cooperació i desenvolupament 
sostenible - IC-3 

0 1 

Sectors difusos 
  

Biodiversitat i forestal - IA-4 8 8 
  

 
- Mobilitat i transport - IM-4 10 11 Recursos hídrics - IA-5 9 9 

  
 

- Agricultura i ramaderia - IM-5 32 32 Zones costaneres - IA-6 4 5 
  

 
- Residencial, comercial i institucional 

  
Paisatge - IA-7 0 1 

  
  

Territori - IM-6 0 4 Àmbit social - IA-8 0 10 
  

  
Habitatge - IM-7 4 4 

     
  

Comerç i consum - IM-8 11 14 
     

  
Turisme - IM-9 0 7 

     
 

- Indústria no ETS - IM-10 4 5 
     

 
- Residus - IM-11 0 18 

     

Embornals - IM-12 28 28 
     

Salut - IM-13 1 5 
     

Total indicadors mitigació 122 168 Total indicadors adaptació 27 59 Total indicadors comuns 28 44 
Font: Elaboració pròpia



 

 

 
 
 
ANNEX III 
Nombre i import de les actuacions sobre les despeses de les 
quals han informat els gestors, destinades a implementar les 
mesures de mitigació 
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Quadre 1. Nombre i import de les actuacions sobre les despeses de les quals s’ha 
informat, destinades a implementar les mesures de mitigació (2018 - maig 2021). Àrea 
energia i indústria 

Direcció general / Entitat IVACE 
Transició 
Ecològica 

Pla sectorial PESCV202091 PAE+92 - 
Referència Descripció de la mesura Nre. OR Nre. OR Nre. OR 

M03 Administració pública 
energèticament eficient 

1 7.440.360 - - 5 63.712 

M04 Plans de mobilitat segura i sostenible 1 2.085.457 - - - - 
M09 Incrementar la potència instal·lada en 

els sistemes d’autoconsum d’energia 
elèctrica 

- - 5 6.726.660 1 - 

M10 Fomentar l’ús de biomassa/biogàs 
per a usos tèrmics 

1 1.589.932 - - - - 

M15 Millora del repartiment modal 1 - - - - - 
M16 Actuacions sobre vehicles 1 1.708.580 - - - - 
M26 Eficiència energètica i la utilització 

d’energies renovables en edificis 
5 3.217.781 - - - - 

M34 Millora de la competitivitat del teixit 
empresarial per mitjà de la millora de 
l’eficiència energètica 

1 3.413.939 - - - - 

Totals 
 

11 19.456.049 5 6.726.660 6 63.712 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

  

                                                            
91 Pla d’Energia Sostenible Comunitat Valenciana 2020.  
92 Pla Autoconsum E+. 
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Quadre 2. Nombre i import de les actuacions sobre les despeses de les quals s’ha 
informat, destinades a implementar les mesures de mitigació (2018 - maig 2021). Àrea 
mobilitat 

Direcció general / Entitat 
Obres Públiques, Transport i Mobilitat 

Sostenible 
Pla sectorial PMCA9O93 - 

Referència Descripció de la mesura Nre. OR Nre. OR 
M04 Plans de mobilitat segura i sostenible 14 113.100 - - 
M15 Millora del repartiment modal (1) - - 21 153.101.260 
M16 Actuacions sobre vehicles - - 5 - 

Totals 
 

14 113.100 26 153.101.260 

(1) Alguna de les actuacions realitzades sobre la M15 sí que està emmarcada dins d’un pla sectorial (Pla Bàsic 
de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València), com ara la creació d’aparcabicis en estacions d’FGV, el 
foment de la creació o extensió de la xarxa d’itineraris ciclistes o la integració del sistema tarifari metropolità. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Quadre 3. Nombre i import de les actuacions sobre les despeses de les quals s’ha 
informat, destinades a implementar les mesures de mitigació (2018 - maig 2021). Àrea 
agricultura, ramaderia i pesca 

Direcció general / Entitat 

Agricultura, 
Ramaderia i 

Pesca 
Desenvolupament 

Rural 
Pla sectorial - IPVPE94 

Referència Descripció de la mesura Nre. OR Nre. OR 
M19 Agricultura i ramaderia ecològiques - - 14 45.137.845 
M23 Explotacions ramaderes més eficients o de menor 

impacte ambiental 
1 25.000 - - 

M28 Promoure el consum de productes de proximitat i 
d’agricultura ecològica 

- - 3 688.505 

M39 Ús, en el sector agrari, de residus orgànics generats 
en altres activitats (economia circular) 

- - 2 407.152 

Totals 
 

1 25.000 19 46.233.502 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

                                                            
93 Pla de Mobilitat Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. 
94 I Pla Valencià de Producció Ecològica, aprovat l’1 de juny de 2016 per la Direcció General de 
Desenvolupament Rural. 



 

 

 
 
 
ANNEX IV 
Caràcter transversal de les mesures de mitigació
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En el quadre següent es representen els òrgans administratius que, d’acord amb els qüestionaris, han realitzat alguna actuació relacionada amb cada 
una de les mesures. 

Quadre 1. Caràcter transversal de les mesures de mitigació entre òrgans administratius (en blanc, no s’ha realitzat cap actuació, i en gris, sí que 
s’ha realitzat alguna actuació sobre la mesura) 

 

MESURES DE MITIGACIÓ Energia i indústria 
Agricultura, ramaderia i 

pesca 
Biodiversitat, forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic Mobilitat 

Àrea Ref. Descripció mesura 

DG 
Indústria, 
Energia i 

Mines IVACE 

DG 
Transició 
Ecològica 

DG 
Agricultura, 
Ramaderia 

i Pesca 

DG 
Desenvo-
lupament 

Rural 

DG 
Prevenció 
Incendis 
Forestals 

DG Medi 
Natural i 
Avaluació 
Ambiental 

DG Canvi 
Climàtic 

DG Obres 
Públiques, 
Transport 
Mobilitat 
Sostenible 

Energia i 
indústria 

M05 Participació de l’energia eòlica sobre la producció d’energia elèctrica 
         

M06 Participació de l’energia solar fotovoltaica sobre la producció d’energia 
elèctrica 

         

M07 Participació de l’energia hidràulica en la producció d’energia elèctrica 
         

M08 Participació de biomassa/biogàs en la producció d’energia elèctrica 
         

M09 Incrementar la potència instal·lada en els sistemes d’autoconsum 
d’energia elèctrica 

         

M10 Fomentar l’ús de biomassa/biogàs per a usos tèrmics 
         

M11 Incrementar la superfície de captació solar tèrmica en servei 
         

M12 Incrementar el consum global d’energia geotèrmica i altres energies 
ambientals 

         

M34 Millora de la competitivitat del teixit empresarial per mitjà de la millora 
de l’eficiència energètica 

         

M35 Impuls de la cogeneració d’alta eficiència 
         

M03 Administració pública energèticament eficient 
         

M26 Eficiència energètica i la utilització d’energies renovables en edificis 
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MESURES DE MITIGACIÓ Energia i indústria 
Agricultura, ramaderia i 

pesca 
Biodiversitat, forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic Mobilitat 

Àrea Ref. Descripció mesura 

DG 
Indústria, 
Energia i 

Mines IVACE 

DG 
Transició 
Ecològica 

DG 
Agricultura, 
Ramaderia 

i Pesca 

DG 
Desenvo-
lupament 

Rural 

DG 
Prevenció 
Incendis 
Forestals 

DG Medi 
Natural i 
Avaluació 
Ambiental 

DG Canvi 
Climàtic 

DG Obres 
Públiques, 
Transport 
Mobilitat 
Sostenible 

Canvi climàtic M13 Impulsar el càlcul, seguiment i reducció de la petjada de carboni en 
entitats públiques i privades 

         

Mobilitat M14 Nou model de mobilitat 
         

M15 Millora del repartiment modal 
         

M16 Actuacions sobre vehicles 
         

M04 Plans de mobilitat segura i sostenible 
         

Agricultura, 
ramaderia i 
pesca 

M17 Promoure la “Iniciativa 4 per mil” 
         

M18 Eficiència de la fertilització 
         

M19 Agricultura i ramaderia ecològiques 
         

M20 Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia 
         

M21 Eficiència energètica i el consum de l’aigua de les explotacions 
ramaderes 

         

M22 Eficiència energètica en l’àmbit agropecuari i pesquer 
         

M23 Explotacions ramaderes més eficients o de menor impacte ambiental 
         

M24 Reduir la distància del transport de matèries primeres per a l’alimentació 
animal 

         

M28 Promoure el consum de productes de proximitat i d’agricultura 
ecològica 

         

M39 Ús, en el sector agrari, de residus orgànics generats en altres activitats 
(economia circular) 

         

M32 Col·laboració amb les entitats locals 
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MESURES DE MITIGACIÓ Energia i indústria 
Agricultura, ramaderia i 

pesca 
Biodiversitat, forestal i 

desertificació 
Canvi 

climàtic Mobilitat 

Àrea Ref. Descripció mesura 

DG 
Indústria, 
Energia i 

Mines IVACE 

DG 
Transició 
Ecològica 

DG 
Agricultura, 
Ramaderia 

i Pesca 

DG 
Desenvo-
lupament 

Rural 

DG 
Prevenció 
Incendis 
Forestals 

DG Medi 
Natural i 
Avaluació 
Ambiental 

DG Canvi 
Climàtic 

DG Obres 
Públiques, 
Transport 
Mobilitat 
Sostenible 

Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

M41 Inventaris de les capacitats de captació de CO2 per masses forestals i 
zones humides 

         

M42 Increment i potenciació dels plans d’aforestació 
         

M44 Restauració hidrologicoforestal 
         

M45 Maximitzar el potencial dels aiguamolls 
         

M46 Seguiment i mitigació dels efectes dels incendis forestals 
         

M47 Foment d’instruments de planificació forestal 
         

 
Font: Elaboració pròpia 

 



 

 

 
 
 
ANNEX V 
El canvi climàtic, la transició energètica i els límits de la 
naturalesa 
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El pic del petroli 

El concepte del pic del petroli el va desenvolupar per primera vegada un geòleg americà 
(Marion King Hubbert), que va establir la teoria que la producció dels pous petrolífers 
segueix una corba en forma de campana: la quantitat anual de petroli que s’extrau creix 
ràpidament els primers anys, però arriba un moment en què, per raons físiques, el pou 
envelleix i l’extracció es fa més lenta, sense que ni les inversions ni les millores tècniques 
puguen accelerar la producció de manera apreciable.  

Hubbert va constatar també que una corba similar regia els descobriments: al principi, les 
millores tecnològiques permeten que augmente la quantitat de jaciments descoberts, però 
una vegada trobades les bosses majors, els descobriments tendeixen a fer-se més i més 
xicotets. Hubbert va utilitzar aquestes dues dades per a predir la producció de petroli 
estatunidenc i en 1956 va concloure que el pic de producció de petroli dels Estats Units 
arribaria al voltant de 1970. 

Gràfic 1. Evolució de la producció de petroli als Estats Units. En milers de barrils diaris 

Font: British Petroleum Statistical Review of World Energy 2021 

La teoria de Hubbert segons la qual la producció de petroli dels Estats Units aconseguiria 
el punt màxim en 1970 va demostrar ser certa. Aquell any, aquest país va produir 11,29 
milions de barrils de petroli cru diaris i després va caure dràsticament. No obstant això, 
alguna cosa va passar que Hubbert no va predir. A final del segle XX la indústria petroliera 
americana va començar a utilitzar una nova tècnica coneguda com la fracturació hidràulica 
(fracking), que va impulsar novament la producció petroliera als Estats Units, i aquest país 
es va convertir en el principal productor de petroli del món (en 2020 va arribar a una quota 
mundial del 18,6%). No obstant això, la fracturació hidràulica que va disparar la producció 
de petroli als EUA ha sigut una bambolla financera que ha acabat en fracàs econòmic, 
ofegada pels deutes i les fallides. 

La comunitat científica i la indústria accepten àmpliament aquesta teoria: el petroli i altres 
combustibles fòssils són béns finits, no sols per la quantitat existent en el subsol, sinó també 
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per la capacitat tècnica i la rendibilitat de l’explotació de jaciments. El que més discrepàncies 
comporta és quan. 

Quadre 1. Producció mundial de petroli: quota anual en 2020 i any de la màxima 
producció. Per regió 

Regió Quota mundial 2020 Pic aconseguit en 
Orient Mitjà  31,3% 2016 
Amèrica del Nord 26,6% 2019 
Comunitat d’Estats Independents95 15,3% 2019 
Àsia-Pacífic 8,4% 2010 
Àfrica 7,8% 2008 
Llatinoamèrica 6,6% 2015 
Europa 4,0% 1999 
Total 100,0% 2019 

Font: British Petroleum Statistical Review of World Energy 2021 

A pesar que, en els últims 15 anys, el fracking i la posada en producció de jaciments difícils 
han aconseguit incrementar marginalment el volum de petroli produït, es necessita cada 
vegada més energia96 per a l’extracció. Des de 2005, la producció de petroli convencional 
no ha crescut i la producció global s’ha incrementat només gràcies al petroli no 
convencional de lutites97 (shale oil) dels Estats Units, de les aigües profundes i de les arenes 
bituminoses del Canadà. Aquests recursos tenen un cost de producció molt major que el 
petroli convencional.98 

   

                                                            
95 Inclou Rússia i les antigues repúbliques soviètiques. 
96 Segons diversos articles científics, la taxa de retorn energètic (TRE), que és el quocient entre 
l’energia obtinguda d’una font i l’energia invertida a extraure-la, del petroli no convencional (extret a 
través de fracturació hidràulica o d’arenes asfàltiques) és molt inferior a la del petroli convencional. 
Si la taxa de retorn energètic és baixa, la rendibilitat econòmica de les extraccions del petroli no 
convencional disminueix amb l’abandó consegüent per part de les companyies petrolieres. 
97 La lutita és una roca sedimentària clàstica de gra molt fi. En les lutites negres el color és degut a 
l’existència de matèria orgànica, generadora d’hidrocarburs. 
98 Lucca Ferrari: “Pico del petróleo y fin del crecimiento”. Article publicat en la revista América Latina 
en Movimiento, núm. 550: Energía y crisis civilizatoria (26/10/2020). 
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Gràfic 2. Evolució de la producció mundial de petroli. En milers de barrils diaris 

Font: British Petroleum Statistical Review of World Energy 2021 

L’escassetat dels minerals 

L’Agència Internacional d’Energia (AIE) va publicar un informe99 en el qual identifica els 
minerals i metalls clau que podrien generar problemes de subministrament i colls de botella 
en una transició energètica neta.  

Aquest informe indica que “un sistema d’energia impulsat per tecnologies d’energia neta 
difereix profundament d’un altre impulsat per recursos tradicionals d’hidrocarburs. Les 
plantes solars fotovoltaiques, els parcs eòlics i els vehicles elèctrics generalment 
requereixen més minerals per a construir-se que les seues contraparts basades en 
combustibles fòssils. Un automòbil elèctric típic requereix sis vegades més recursos 
minerals que un automòbil convencional i una planta eòlica terrestre requereix nou 
vegades més recursos minerals que una planta de gas. Des de 2010, la quantitat mitjana de 
minerals necessaris per a una nova unitat de capacitat de generació d’energia ha augmentat 
en un 50% a mesura que ha augmentat la participació de les energies renovables en noves 
inversions”. 

   

                                                            
99 IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, París. https://www.iea. 
org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions. 

79.628

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Total món Total món excepte EUA

COVID‐19



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. 

5 

Gràfic 3. Minerals utilitzats en tecnologies d’energies renovables en comparació amb 
altres fonts de generació d’energia. kg per MW 

Font: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/minerals-used-in-clean-energy-technologies-compared-to-
other-power-generation-sources 

L’AIE estableix una sèrie de recomanacions clau per a la seguretat dels minerals i analitza 
la quantitat de diferents materials utilitzats en determinades tecnologies (cotxes elèctrics, 
energia solar fotovoltaica, eòlica terrestre i marina, nuclear, carbó i gas natural). Aquestes 
recomanacions inclouen, entre altres, garantir una inversió adequada en fonts diversificades 
de nou subministrament, el foment de la innovació tecnològica o l’emmagatzematge 
estratègic. 

Aquesta agència apunta que un enorme augment en la demanda de minerals crítics 
planteja preguntes sobre si aquest creixement, en la majoria dels casos molt per damunt 
del ritme històric, pot assegurar-se, i si les conseqüències ambientals i socials associades 
amb la producció de minerals poden gestionar-se adequadament. Els repunts de preus en 
l’última part de 2020 i principi de 2021 poden haver proporcionat una vista prèvia del que 
podria succeir quan el món accelere cap a un camí de descarbonització. 

En l’escenari de desenvolupament sostenible previst per l’AIE, l’escala de creixement de la 
demanda està molt per damunt dels nivells observats en les últimes dècades. Per exemple, 
en el període fins a 2040, el creixement mitjà anual de la demanda de níquel i cobalt és dos 
i cinc vegades major, respectivament, que els nivells observats en la dècada de 2010. En el 
cas del coure, l’escenari preveu una continuació del fort creixement de la demanda en la 
dècada de 2010 a través de les pròximes dècades. 

El panorama per al subministrament a curt termini és mixt. S’espera que alguns minerals, 
com la matèria primera de liti, tinguen excedents en el curt termini, mentre que altres, com 
el níquel de grau de bateria o certs elements de terres rares (REE) (per exemple, neodimi i 
disprosi) podrien afrontar un subministrament escàs en els pròxims anys. No obstant això, 
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després del mitjà termini, la demanda projectada supera l’oferta esperada de les mines i 
projectes existents en construcció per a la majoria dels minerals, i això significa que es 
necessitaran inversions addicionals significatives per a donar suport al creixement de la 
demanda. 

Gràfic 4. Producció minera compromesa i demanda primària de coure. 2020-2030. En 
milions de tones 

 

Font: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/committed-mine-production-and-primary-demand-for-
copper-2020-2030 

Gràfic 5. Producció minera compromesa i demanda primària de liti. 2020-2030. En 
milers de tones de carbonat de liti equivalent 

 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/committed-mine-production-and-primary-demand-for-lithium-
2020-2030 
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Gràfic 6. Producció minera compromesa i demanda primària de cobalt. 2020-2030. En 
milers de tones 

 

Font: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/committed-mine-production-and-primary-demand-for-
cobalt-2020-2040 

Amb l’excepció del coure, s’espera que la major part del creixement de la producció de liti, 
níquel i cobalt provinga dels principals productors de hui, i això implica un major grau de 
concentració en els pròxims anys. En aquestes circumstàncies, les interrupcions físiques o 
els esdeveniments reguladors i geopolítics en els principals països productors poden tindre 
grans impactes en la disponibilitat de minerals i, al seu torn, en els preus. 

Alguns autors consideren que aquest informe és un pas essencial per a augmentar la 
conscienciació sobre aquest tema, que fins fa poc no havia rebut l’atenció que mereixia. No 
obstant això, consideren que es queda curt quant a l’impacte que l’escassetat de minerals 
pot tindre en el desenvolupament de les economies i del planeta. 

Segons aquests autors, coneixent la quantitat de recursos disponibles del planeta i 
l’evolució de l’extracció, es pot estimar a través de la campana de Hubbert l’any en què la 
demanda de minerals supere l’oferta (o el pic).  
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Quadre 2. Pics màxims de producció per als minerals més produïts a escala mundial 

Mineral Pic aconseguit en Mineral Pic aconseguit en 
Alumini 2084  Magnesi 2192 
Antimoni 2012  Manganés 2030 
Arsènic 2059  Molibdé 2030 
Baritina 2080  Níquel (laterites) 2032 
Beril·li 2247  Níquel (sulfurs) 2033 
Bismut 2040  Or 2014 
Cadmi 2082  Pal·ladi 2073 
Cobalt 2142  Argent 2022 
Coure 2072  Platí 2075 
Crom 2107  Plom 2128 
Espat fluor 2153  Roca de fosfat 2187 
Estany 2086  Tàntal 2039 
Gal·li 2068  Tel·luri 2062 
Germani 2236  Titani (ilmenita) 2084 
Grafit 2148  Titani (rútil) 2082 
Ferro 2091  Vanadi 2124 
Indi 2032  Zinc 2061 
Liti 2037    

Font: Guiomar Calvo, Alicia Valero i Antonio Valero (2017): “Assessing maximum production peak and resource 
availability of senar-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources”. Resources, 
Conservation and Recycling, 125: 208-217 

Quadre 3. Pics màxims de producció per a les terres rares més produïdes a nivell 
mundial 

Terra rara Pic aconseguit en Terra rara Pic aconseguit en 
Ceri 2092  Iterbi 2297 
Disprosi 2219  Lantani 2110 
Erbi 2279  Neodimi 2105 
Escandi 2126  Praseodimi 2101 
Europi 2121  Samari 2139 
Gadolini 2162  Terbi 2171 

Font: Guiomar Calvo, Alicia Valero i Antonio Valero (2017): “Assessing maximum production peak and resource 
availability of senar-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources”. Resources, 
Conservation and Recycling, 125: 208-217 
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A l’esgotament de les mines cal afegir un altre factor important. Si les menes més riques 
s’esgoten, van quedant les menys concentrades, per a les quals es necessita més energia 
per unitat de material extret. 

Aquests autors100 conclouen que l’informe de l’AIE, “si bé resumeix i revela de manera 
exhaustiva veritats incòmodes sobre la producció i disponibilitat de matèries primeres, 
l’informe fa curt quant a l’impacte que l’escassetat de minerals pot tindre en el 
desenvolupament de les economies i el planeta. La dependència de matèries primeres 
crítiques i la seua extracció primària en mines podria posar en perill el futur de la transició 
energètica. Europa i el món desenvolupat no evitaran els efectes del canvi climàtic volent 
produir tota la seua energia de manera neta llevat que s’analitze detingudament la seua 
dependència de matèries primeres crítiques. En conseqüència, la criticitat de les matèries 
primeres ha d’estar en l’agenda de totes les institucions, ja que no hi haurà transició 
energètica si no hi ha transició material. Per tant, la transició energètica ha d’anar 
necessàriament de la mà de l’economia circular, en lloc d’espiral”. 

El concepte de desenvolupament sostenible i els límits del creixement 

L’accelerada deterioració del medi ambient i dels recursos naturals i les conseqüències per 
al desenvolupament econòmic i social d’aquesta deterioració va justificar que l’Assemblea 
General de Nacions Unitats aprovara en 1982 la Carta Mundial de la Terra i creara en 1983 
la Comissió Mundial del Medi Ambient i del Desenvolupament. Aquesta comissió va 
presentar en 1987 l’Informe Our Common Future, més conegut com a Informe Brundtland.  

Aquest informe defineix per primera vegada el terme desenvolupament durador (o 
desenvolupament sostenible), que és aquell “que satisfà les necessitats de la generació 
present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues 
pròpies necessitats”.101 

Amb anterioritat a l’aparició del concepte de desenvolupament sostenible, en 1970, el Club 
de Roma, una associació privada composta per empresaris, científics i polítics, va encarregar 
a un grup d’investigadors del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sota la direcció 
del professor Dennis L. Meadows la realització d’un estudi sobre les tendències i els 
problemes econòmics que amenacen la societat global. Els resultats es van publicar al març 
de 1972 amb el títol The Limits to Growth (traduït al castellà com Los límites del crecimiento). 

En l’estudi es van utilitzar les tècniques d’anàlisi de dinàmica de sistemes més avançades 
del moment. En primer lloc, es van recopilar dades sobre l’evolució que havien tingut en 
els primers setanta anys del segle XX un conjunt de variables: la població, la producció 
industrial i agrícola, la contaminació, les reserves conegudes d’alguns minerals. Van 
dissenyar fórmules que relacionaven aquestes variables entre si –la producció industrial 
amb les existències de recursos naturals, la contaminació amb la producció industrial, la 
                                                            
100 Alicia Valero, Antonio Valero i Guiomar Calvo (2021). “Resumen y análisis crítico del informe 
especial de la Agencia Internacional de la Energía: El rol de los minerales críticos en la transición hacia 
energías limpias”. Revista de Metalurgia, 57(2), e197. https://doi.org/10.3989/revmetalm.197. 
101 Capítol 2 de l’informe de la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament Our 
Common Future. 
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producció agrícola amb la contaminació, la població amb la producció agrícola, etc.– i van 
comprovar que aquestes equacions serviren per a descriure amb fidelitat les relacions entre 
les dades conegudes que havien recopilat. Finalment van introduir el sistema complet en 
un ordinador i van estimar els valors futurs d’aquestes variables. 

La conclusió a què van arribar aquests investigadors en els anys 70 és que “si es mantenen 
les tendències actuals de creixement de la població mundial, industrialització, contaminació 
ambiental, producció d’aliments i esgotament dels recursos, aquest planeta arribarà als 
límits del seu creixement en el curs dels pròxims cent anys. El resultat més probable seria 
un sobtat i incontrolable descens tant de la població com de la capacitat industrial”. El 
mateix equip del MIT i altres autors102 han revisat l’evolució anticipada en aquest estudi, i 
confirmen el compliment de les previsions realitzades fa 50 anys. 

L’avanç en les tecnologies de la informació ha impulsat que les eines de modelització que 
van utilitzar aquests científics evolucionen de manera significativa. Amb finançament del 
programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, el projecte “Low-carbon society: an enhanced 
modelling tool for the transition to sustainability” (LOCOMOTION), liderat per la Universitat 
de Valladolid i en el qual participen altres institucions103 d’investigació que treballen en 
l’àmbit de l’energia i el medi ambient, té com a objectiu dissenyar un nou conjunt de 
models d’avaluació integrada (IAM, per la sigla en anglés de integrated assessment models) 
per a proporcionar als responsables polítics i les parts interessades rellevants un sistema de 
modelatge de codi obert, més eficaç i fàcil d’usar per al suport a la presa de decisions, 
l’educació i la consciència social relacionades amb el canvi climàtic. 

Aquestes eines de simulació seran el producte del treball interdisciplinari en la gestió de 
dades, l’avaluació de polítiques i escenaris, així com el modelatge dinàmic del sistema de 
variables ambientals, econòmiques, socials, tecnològiques i biofísiques rellevants. 

LOCOMOTION dona continuïtat a la iniciativa MEDEAS, un altre projecte europeu 
d’investigació implementat entre els anys 2016 i 2019 per un consorci d’onze socis en el 
marc del Programa d’Investigació i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. El projecte 

                                                            
102 Entre altres: 

 Donella Meadows et al. (2004): Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green 
Publishing. 

 Ugo Bardi (2011): The Limits to Growth Revisited. Springer. 
 Gaya Herrington (2021): “Update to Limits to Growth: Comparing the World3 Model with 

Empirical Data”. Journal of Industrial Ecology. 
103 Consorci del projecte: Universitat de Valladolid (Grup d’Energia, Economia i Dinàmica de Sistemes- 
GEEDS) – Coordinador del projecte (Espanya), Universitat de Pisa (Itàlia), Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems (Croàcia), Austrian Energy Agency (Àustria), Basque Centre 
for Climate Change (Espanya), Centre of Economic Scenario Analysis and Research (Àustria), 
Universitat d’Islàndia (Islàndia), Centre for Renewable Energy Sources and Saving Foundation (Grècia), 
United Nations University / Institute for Environment and Human Security (Japó), Association for the 
Investigation and Development of Sciences (Portugal), European Environmental Bureau (Bèlgica), 
Ecological and Forestry Applications Research Centre (Espanya), CARTIF Technology Centre (Espanya), 
Inland Norway University of Applied Sciences (Noruega). 
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MEDEAS desenvolupava tres escenaris per a aconseguir la transició a una economia baixa 
en carboni considerant els límits disponibles, és a dir, limitar el calfament global per davall 
dels 2 °C i aconseguir l’objectiu de la UE de reducció de les emissions anuals absolutes de 
CO2 en un 80%. 

Les principals conclusions104 resultants del model MEDEAS van ser:  

 El primer escenari, conegut com “Continuar aplicant la pràctica actual”, que extrapolava 
les tendències actuals, mostra un augment de les emissions i una recessió permanent 
a partir dels anys 2035-2040. 

 El segon escenari (“Nivell de transformació òptima”), basat en un lleuger augment en 
les fonts d’energies renovables, mostra el creixement del PIB, però no aconsegueix una 
reducció satisfactòria de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 El tercer escenari (“Transició”), amb esforços màxims per a augmentar les fonts 
d’energies renovables a partir de 2020 amb l’objectiu de reduir dràsticament les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2050, preveu una estabilització 
de l’economia i mostra una reducció dràstica de les emissions al final del període. El 
Pacte Verd Europeu aposta per aquest escenari. Els dirigents europeus estan 
compromesos a destinar el 30% del pressupost a llarg termini de la Unió Europea per 
a 2021-2027 (juntament amb l’instrument Next Generation UE). 

 Les prediccions basades en els models mostren que, llevat que les noves fonts d’energia 
renovable i tecnologies (emmagatzematge i power-to-X) comencen a desenvolupar-se 
ràpidament, l’estabilització econòmica (sense creixement) serà una opció per a 
descarbonitzar l’economia i mantindre el benestar social. 

 El projecte MEDEAS també confirma que les pròximes dècades es convertiran en un 
dels moments més difícils de la nostra civilització. La societat requerirà canvis 
complexos que van més enllà dels aspectes purament tecnològics i també aborden 
àrees socials (per exemple, culturals i polítiques). També haurem de trobar noves 
solucions que ens ajuden a superar els límits dels recursos (combustibles fòssils i altres 
matèries primeres) i transformar el sistema econòmic d’una manera que permeta la 
transició. 

 El risc de no fer res (escenari “Continuar aplicant la pràctica actual”) o retardar la 
transformació és massa gran per a no considerar-lo. Com més es tarde a fer els canvis 
necessaris, més energia i majors riscos haurem d’afrontar tant les generacions actuals 
com les futures, i tots els ecosistemes del planeta. 

En definitiva, els resultats recollits en l’estudi The Limits to Growth, que compleix 50 anys 
en 2022, sembla que són plenament vàlids d’acord amb les últimes eines disponibles. 

                                                            
104 https://www.medeas.eu/technical-notes. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, es va remetre, el 24 de novembre de 2021, a la directora 
general de Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, el document de 
treball que recollia els aspectes principals de la fiscalització realitzada (objectiu i abast de 
l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes), una vegada 
finalitzada la fase del treball de camp perquè en feren l’anàlisi i per tal que ens enviaren els 
seus comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van 
recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que la Sindicatura 
va considerar oportunes, derivades de la fase a què abans s’ha fet referència. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany d’aquest informe, aquest es va remetre a la 
consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i al 
conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per tal que, en el termini 
concedit, que finalitzava el 16 de febrer de 2022, hi formularen les al·legacions que 
estimaren convenients. 

Per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica es va sol·licitar el 15 de febrer de 2022 una ampliació de termini per a 
presentar al·legacions. Així mateix, per part de la Direcció General d’Indústria, Energia i 
Mines, pertanyent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, també es va sol·licitar el 17 de febrer de 2022 una ampliació de termini per a 
presentar al·legacions. Les dues sol·licituds van ser ateses i es va prolongar aquest termini 
fins al 3 de març de 2022. 

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat no ha presentat 
al·legacions. D’altra banda, tant la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica com la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball van presentar al·legacions dins del nou termini 
concedit. Pel que fa al contingut de les al·legacions presentades i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe d’auditoria.  

En els annexos VI i VII s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels 
programes anuals d’actuació de 2021 i 2022 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 23 de març de 2022, va aprovar aquest informe d’auditoria 
operativa. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 
Al·legacions presentades 
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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO A 

LA AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA 2030 
 

La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, tiene la misión de trasladar a todos 

los departamentos del Consell la importancia del cambio climático, y conseguir que desde todos 

ellos se trabaje teniendo en cuenta la perspectiva climática.  

La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 es un documento que destaca las 

medidas y actuaciones que ya se están ejecutando en los diferentes departamentos del Consell, 

a través de sus direcciones generales, bien vengan de un Plan Estratégico propio o simplemente 

de alguna medida llevada a cabo por las mismas. Lo que se pretende con esta Estrategia es 

unificar en un mismo documento las medidas y actuaciones que ya se están llevando a cabo en 

las Consellerias y que tienen repercusión sobre cambio climático.  

Así mismo, la Estrategia pretende poner todas estas medidas dentro del contexto de 

compromisos internacionales, la situación actual con el inventario de emisiones de GEI de la 

Comunitat Valenciana, así como el marco de políticas existentes a nivel nacional y autonómico 

que tienen repercusión en materia de cambio climático. 

La Estrategia fue elaborada en un proceso participativo con el CAPMA (con 11 reuniones 

temáticas); se fundamenta con los informes científicos más recientes de gran prestigio como el 

informe del IPCC; y, además, se completó con información aportada por un grupo de expertos 

en diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el cambio climático (grupo formado por 

investigadores, profesores, catedráticos del ámbito universitario, periodistas,  etc.). 

Esta Estrategia es una de las líneas de trabajo de la Dirección General de Cambio Climático, que 

le llegó como borrador cuando fue creada, y actualizó y completó en la actual legislatura. La 

estrategia se reforzó dentro de la propia Dirección General con otras líneas de trabajo como la 

Declaración de Emergencia Climática; el anteproyecto de Ley de cambio climático y transición 

ecológica de la C. Valenciana; la licitación del Plan Valenciano Integrado de Energía y Clima; la 

puesta en marcha de dos líneas de subvenciones para que los ayuntamientos implementen 

medidas de lucha contra el cambio climático; el inicio de la ley para crear la Agencia Valenciana 

de Cambio Climático; el cálculo de inventarios de emisiones; la elaboración de visor de 

escenarios futuros sobre la costa valenciana; la formación y sensibilización en emergencia 

climática a través de cursos, materiales, exposiciones, jornadas, becas, cátedras y convenios,…  

En primer lugar, agradecer la labor de la Sindicatura de Cuentas para analizar y aportar 

recomendaciones a partir de la Auditoría Operativa de la Estrategia Valenciana de Cambio 

Climático y Energía 2030, cuyo análisis entendemos complejo al incluir no sólo la actividad de 

esta Dirección General, sino de gran parte de la Generalitat, y por la dificultad de establecer los 

límites de la propia auditoria tanto en el abanico de actividad de la administración autonómica 

que debe considerarse dentro de la operativa de la Estrategia, como el límite temporal.  Existen 
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discrepancias a la hora de mostrar los resultados de dicha auditoria, en algunos casos por la 

información que se expone y en otros por las propias conclusiones, por lo cual exponemos las 

siguientes alegaciones: 

 

Primera alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, Informes de seguimiento 

Contenido de la alegación: 

En el informe dice “0 informes de seguimiento que se basen en indicadores”. La 

Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, tiene como su año cero el 

año 2020, por lo que en la fecha en la que nos encontramos todavía no se dispone de 

ningún informe de seguimiento. No obstante, es importante destacar que el 

compromiso de la Estrategia sí que es el de recogida de indicadores a pesar de que 

todavía no se ha publicado ningún informe de seguimiento de la EVCCE30 pues el 

primero verá la luz en breve y será público en la web de cambio climático de la 

Conselleria. 

Por ello solicitamos que se elimine este valor de la página de cifras clave, por no 

considerarse representativo. 

Segunda alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, puntos de buena gobernabilidad 

climática. 

Contenido de la alegación: 

En el informe dice “4,5 sobre un máximo de 10 en términos de buena gobernabilidad 

climática”. Tal como refleja el informe, este valor se ha obtenido a partir de una 

valoración que se incluye en el cuadro 10 de la página 58, 

(1) En el mismo se indica que la CCVV tiene en tramitación la Ley de Cambio Climático, 

cuando en la actualidad su aprobación es inminente ya que están realizados todos 

los pasos previos a la misma, quedando pendiente que el Consell la envíe a las Cortes 

para su aprobación. Colocándonos en una de las 4 primeras CCAA en disponer de 

este mecanismo. Esto sumaría 0,5 puntos a la valoración 

(2) Por otro lado, se indica con rotundidad que NO  disponemos de Estrategia de energía 

y clima, siendo la estrategia Valenciana de Cambio climático y Energía una de las 

primeras en incluir conjuntamente Energía y clima. Es más, la misma incluye un 

estudio de la situación de GEI no solo a nivel de emisiones, sino también a nivel 

energético (se puede encontrar en el Anexo de la Estrategia) y además, la Estrategia, 

en su punto 4 incluye unos objetivos en materia energética que se basan en la 

mejora de la eficiencia energética y el aumento en la cuota de energías renovables. 

Incluyendo, además, las principales características e hipótesis del escenario que se 

ha previsto para el horizonte 2030, tanto en lo que se refiere a generación eléctrica 

como a consumo de energía térmica. A esta Estrategia hay que sumarle la 
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aprobación del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para 

acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías 

renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 

económica, que contempla objetivos de reducción de emisiones y neutralidad 

en 2050, de acuerdo con las estrategias de la Unión Europea, así como con la futura 

de Ley de cambio climático y transición ecológica, y que marca como uno de los 

objetivos principales un aumento significativo de la potencia instalada en energía 

renovable, con un horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en centrales 

fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas. Esto sumaría 1 punto a la valoración. 

 

(3) Tampoco se ha tenido en cuenta el inventario GEI propio de la Comunidad 

Valenciana. La Generalitat Valenciana sí ha desarrollado un inventario propio de 

GEI, el cual se elabora cada año a partir de los datos de la desagregación territorial 

del inventario estatal, los datos del informe nacional “la energía en España” y datos 

propios de la Generalitat como son los datos del balance energético de IVACE, y los 

contenidos en los informes verificados de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Combinando toda esta información se llega a un inventario propio de 

GEI consistente en una serie de tablas y gráficas, que además se completa con una 

valoración de los datos que tiene como resultado un informe final.  

Este se actualiza cada año cuando se dispone de los datos de la última serie y se 

puede encontrar en el siguiente apartado de la web de la Conselleria: 2020-2030 - 

Cambio Climático - Generalitat Valenciana (gva.es)   

 

Además, en el importe presupuestario del año 2022 se ha contemplado la 

elaboración de un inventario territorializado de las emisiones que mejorará el ya 

existente en cuanto a ampliar datos por municipio y sector, así como los 

presupuestos de carbono contemplados en el PVIECC. Esto añadiría 1 punto a la 

valoración.  

 

(4) Por último, en el cuadro 10 se refleja que no existe un compromiso con objetivos 

cuantificados de emisiones de GEI en la Comunidad Valenciana, cuando la 

Comunidad Valenciana, a través de la Declaración de Emergencia Climática, 

establece un objetivo cuantificado de reducción de emisiones GEI del 40%. Y ello 

sumaría otro punto a la valoración 

Teniendo en cuenta estas cuatro consideraciones y siguiendo los criterios valorables por 

la propia auditoria la puntuación total obtenida es de 8 puntos situando a la Comunidad 

Valenciana en primer lugar en el ranking junto con Extremadura. 

A pesar de esta puntuación, incluso sin las consideraciones mencionadas y tal como 

refleja el informe de auditoría en su apartado 3.2, página 10 “la Comunidad Valenciana 

ha llevado a cabo más medidas de buena gobernabilidad climática que otras 

Comunidades autónomas, situándose en 6º lugar en el ránking por comunidades”.  

 

  

https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030
https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030
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Tercera alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, indicadores. 

Contenido de la alegación: 

En el informe se indica que “únicamente se han comunicado los resultados de 9 

indicadores de los 282 a la DG de cambio climático”. Posteriormente, en el apartado 3.2, 

punto 6, página 11, se indica que “en base al trabajo que hemos realizado tan solo hay 

disponibilidad de información en el 45,1% de los indicadores diseñados”. 

No obstante, y dados los valores en los que nos movemos en la actualidad, ya se han 

recogido casi la totalidad de indicadores: únicamente han sido dos direcciones generales 

que no han aportado todavía datos y se han recogido el 82% de los indicadores actuales. 

El trabajo realizado durante el año 2021 de recogida de indicadores ha permitido afinar 

la definición de los mismos, y estos han sido modificados y mejorados de acuerdo a la 

información disponible. Estos indicadores se han incluido en el primer informe de 

seguimiento de la EVCCE que se ha distribuido a las Direcciones Generales partícipes que 

han aportado los datos, para su validación, tras la cual, el informe se pondrá al alcance 

del público en la web de la Conselleria: 

2020-2030 - Cambio Climático - Generalitat Valenciana (gva.es) 

Respecto a la recopilación de los citados datos se recuerda que el año cero de 

seguimiento de la Estrategia es el año 2020. Cuando se inició el proceso de auditoría, se 

acababan de solicitar los indicadores, siendo esta la razón principal de un número 

reducido de indicadores, que se han ido recopilando y validando a lo largo de 2021. Por 

lo cual se solicita la rectificación en el número de indicadores, y el comentario sobre las 

condiciones por las cuales no se tiene la totalidad de indicadores en las fechas indicadas. 

Cuarta alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, cifras de presupuesto. 

Contenido de la alegación: 

La cifra de presupuesto es un dato no contrastado, ya que en ningún momento se ha 

solicitado a la DGCC y por lo tanto no ha podido ser proporcionado por esta Dirección, 

además, la EVCCE30 no contempla ningún escenario financiero ni presupuestario. 

En ningún momento se contempló la posibilidad de incluir un detalle del coste 

económico de ejecución de las medidas previstas al no ser el objeto de este documento.  

Así mismo, tal como recoge el informe de auditoría en su apartado 3.3, punto 2, de la 

página 12: “estas cuantías no representan la totalidad del gasto público, puesto que las 

distintas unidades responsables no han podido obtener la información económica-

presupuestaria asociada a todas las actuaciones realizadas”. Por todo ello, no 

entendemos por qué este valor se indica en la primera página de cifras clave, cuando en 

el mismo informe ya indica que es un valor no representativo. Por lo cual, solicitamos 

que se elimine de “Cifras Clave”. 

https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030
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Quinta alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, medidas de adaptación y 

mitigación que todavía no se han iniciado. 

Contenido de la alegación: 

Según indica la Sindicatura en su informe 18 de 55 medidas no se han iniciado, 
cabe destacar que 13 de estas medidas son llevadas a cabo por la misma 
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca y respecto a esta 
información, hay que tener en cuenta que su no comunicación a la hora de hacer 
la auditoria no implica que no estén iniciadas.  

De hecho, a día de hoy, y tras solicitar información al respecto a la DG de 
Agricultura, ganadería y pesca, y también a dos Direcciones Generales más, 
responsables de la aplicación de las mencionadas 18 medidas, podemos afirmar 
que todas las medidas sí están iniciadas.  

Del resto de medidas no podemos afirmar que no se han iniciado, sino que no se 
ha facilitado información de las mismas. 

Por tanto, solicitamos se cambie el enunciado a “no se tienen dato de su inicio” 
o “se elimine el mismo” del valor de cifras clave, al quedar demostrado que estas 
medidas sí han sido iniciadas.  

Adjuntamos tabla con los datos recopilados que demuestran que sí se han 
ejecutado actuaciones en dicho sentido.  

 

Medidas sobre las que se había informado que no habían actuaciones en marcha, pero 
que se justifica con la información que se presenta que sí que las hay: 

 
A/M Área Medida Actuaciones realizadas: 

M17 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Promover la 

iniciativa 4 por 

mil 

La Conselleria, a través de la DG de Política Agraria Común, 

mantiene desde 2017 una línea de colaboración con la 

Universidad Miguel Hernández, con el desarrollo de un proyecto 

de investigación y experimentación para la optimización de 

procesos de bioestabilización aeróbica de flujos residuales del 

sector primario valenciano, mediante compostaje entre restos 

vegetales, forestales y urbanos, con la finalidad de permitir la 

obtención in situ de enmiendas orgánicas-compost de elevada 

calidad, en cuanto a contenido en nutrientes, propiedades 
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biofertilizantes y propiedades de valor añadido y poner todo este 

conocimiento a disposición del agricultor.  

La producción de compost se revela como una estrategia muy 

potente que permite que los residuos orgánicos (restos de podas, 

estiércoles, residuos de la industria agroalimentaria, residuos 

urbanos asimilables a podas y fracciones orgánicas de recogida 

selectiva en origen) puedan gestionarse, tratarse y valorizarse de 

forma eficiente y autónoma, mejorando la fertilidad de los suelos 

y aumentando el almacenamiento de carbono en ellos. El Servicio 

de Transferencia de Tecnología Agraria desarrolla actividades 

formativas con vistas a capacitar al alumno para elaborar un 

compost de alta calidad, comprendiendo las principales 

necesidades y requerimientos científico-técnicos del proceso de 

compostaje y el entorno normativo vigente, así como entendiendo 

la vinculación entre la valorización del residuo y la generación de 

un recurso llamado compost, que se sitúa como elemento clave 

para la mitigación de cambio climático y la economía circular. 

Información relacionada: 

• Convenio  

• jornadas técnicas de especialización en agrocompostaje, 

para la promoción de estas técnicas en las comarcas 

centrales del territorio valenciano. 

M18 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Eficiencia de 

la fertilización 

Línea de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias, donde se 

puede subvencionar, dentro de los planes de mejora, maquinaria 

para una fertilización óptima. 

M20 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Reducción de 

las emisiones 

de GEI en 

ganadería 

• Decreto de fertilización nitrogenada 

• Subvención que contiene una línea para la reducción de 

impacto ambiental y lucha frente al cambio climático en 

la que se incluyen actuaciones para tratamiento de 

purines. (Grupo E de la Resolución de marzo de 2021, de 

la Dirección General de Agricultura Ganadería y Pesca, 

por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas 

a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las 

explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.  

• Convenio con la UPV para disminuir el impacto ambiental 

en ganaderia: Acciones de formación para técnicos 

ganaderos para adaptar las granjas a los requisitos 

ambientales de las nuevas normativas en el marco del 

convenio de colaboración entre la UPV y la GVA. 

M45   Biodiversidad y 

forestal 

Maximizar el 

potencial de 

los humedales  

• Modificación catálogo zonas húmedas, iniciado en 2021, 

pendiente de publicación  

Programa seguimiento ZH- SGENP-GVA  
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-
protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas  

file:///C:/Users/borras.mar/Documents/23.-%20CONVENIO%20UHM%20COMPOSTAJE%202021%20CAST_firmado.pdf
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=933576
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
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Colaboración con el proyecto LIFE  Wetlands4climates de la 
Universitat de València y la Fundación Global Nature. 
https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/  
Programa seguimiento ZH- SGENP-GVA  
https://agroambient.gva.es/es/web/es  
pacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-
humedas  
Programa seguimiento ZH- SGENP-GVA  
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-
protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas  
Colaboración con la Universitat de valencia , seguimiento anoxias 
mediante imágenes satélite  

A58 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Evaluación de 

la 

vulnerabilidad 

en el sector 

agrario 

• Las vulnerabilidades del medio rural y de la actividad agraria 

en particular se identifican a través factores que amenazan la 

supervivencia económica y empresarial de los titulares de las 

explotaciones agrarias. La inflación económica, la perdida de 

cuotas de mercados, la “inflación verde” que se traslada a los 

agricultores, o la inflación tecnológica que expulsa a las 

pequeñas empresas que no pueden abordar inversiones de 

esta naturaleza, son algunos de dichos factores. 

• La Conselleria de Agricultura tiene líneas activas de estudio e 

investigación a través del IVIA (Instituto valenciano de 

Investigaciones Agrarias), para: 

• Determinar costes de producción que sirvan de 

referencia y umbrales de rentabilidad de algunos 

productos. 

• Desarrollar soluciones de agroingeniería para 

implementar soluciones de inteligencia artificial y 

robotización en las explotaciones. 

• Soluciones biotecnológicas para combatir riesgos 

fitosanitarios, tanto de forma preventiva (material 

resistente, tolerantes…), como estrategias de lucha activa 

mediante depredadores naturales, o materias activas 

compatibles con los criterios de sostenibilidad y 

protección de la biodiversidad. 

• El Servicio de Transferencia de Tecnología Agraria 

colabora para que el flujo de estas soluciones 

tecnológicas lleguen de manera efectiva a los 

profesionales del sector y a sus empresas (formación, 

jornadas técnicas y demostrativas…). 

• Otra línea de actuación es mediante estrategias de incremento 

de la dimensión empresarial efectiva, con el impulso de 

organizaciones de productores. La C. Valencia dispone en 2022 

de cerca de 110 organizaciones con reconocimiento UE que, en 

conjunto, agrupan a más de 35.000 socios productores. 

A59 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Incentivos 

para la 

conservación 

y utilización 

• II PLAN VALENCIANO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 

• Gestión de ayudas por superficie a la producción ecológica 

(Medida 11 de PDR-CV 2014-2020, prorrogado hasta 2022. 

https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/
https://agroambient.gva.es/es/web/es
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas
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de diversidad 

biológica en 

agricultura. 

• Convenio con la Universidad Politécnica de Valencia para 

desarrollar un proyecto de investigación y experimentación 

que facilite la transición a un nuevo modelo productivo a 

través de la busca de la mejora de la biodiversidad agrícola en 

el sector ecológico, su función o efecto en el control 

biológico, y estudios tendentes a mejorar y aplicar otros 

métodos biotécnicos sostenibles y compatibles con la 

reglamentación europea sobre agricultura ecológica, 

poniendo en marcha nuevas técnicas para obtener nuevas 

prácticas, así como su transferencia y difusión. 

•  Ayudas para agrupaciones para tratamientos integrados en 

agricultura (ATRIA) (Administración Central), (Lucha integrada 

contra las plagas de los diferentes cultivos). 

A60 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Conservación 

de las 

variedades 

agrarias 

valencianas 

• Se ha solicitado la inclusión en el Registro de Variedades 

Comerciales de 3 variedades locales de viña: Arco, Mandó y 

Morenillo de la Olla.  

• Banco de semillas: 

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/banc-de-

llavors 

A61 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Adaptación de 

los cultivos en 

zonas 

húmedas 

En el cultivo del arroz en los humedales valencianos, desde hace 

un tiempo, la lucha frente a Chilo supressalis se realiza mediante 

difusores de feromonas de confusión sexual,  reduciendo los 

tratamientos fitosanitarios en el Parque Natural más de un 90%.  

A62 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Evitar el 

abandono de 

suelo agrario 

El abandono de tierras es un efecto derivado de la confluencia de 

múltiples factores que, en conjunto, impiden que el suelo agrario 

remunere debidamente al titular del mismo. Normalmente se 

asocia el abandono con la crisis de precios y con el tamaño de las 

explotaciones, pero no son los únicos. 

Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la 

Comunitat Valenciana. . Instrumento para crear unidades de 

cultivo en común más rentables para favorecer frenar la tendència 

al abandono 

Estrategias de incremento de la dimensión empresarial efectiva a 

través del impulso de organizaciones de productores. La C. 

Valencia dispone en 2022 de 105 organizaciones con 

reconocimiento UE que, en conjunto, agrupan a más de 35.000 

socios productores. 

•  Solicitud de ayuda a la instalación de jóvenes agricultores 

(PDR-CV 2014-2020)  

• Solicitud de ayuda para la reestructuración y reconversión 

de viñedo. 

• Solicitud de ayudas destinadas a reparar los efectos 

producidos por la sequía en el cultivo del almendro (2015-

2016). 

http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=618
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=618
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=618
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/banc-de-llavors
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/banc-de-llavors
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=817
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=817
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17894
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17894
http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17894


 

 
Direcció General de 

Canvi Climàtic 

 

C/ de la Democràcia, 77 

Ciutat Administrativa 9 D'Octubre 

Torre 1 

46018 València 

 

 

• Ayudas extraordinarias destinadas a la replantación de 

parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya sido destruido, 

como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la 

propagación de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa 

(Wells et al.) en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

• Ayudas urgentes para paliar los daños producidos en las 

explotaciones agrarias ocasionados por la DANA de 2019. 

A63 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Evitar la 

degradación 

de suelo en 

cultivos 

• II PLAN VALENCIANO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 

• ORDEN 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, sobre la utilización de materias fertilizantes 

nitrogenadas en las explotaciones agrarias 

• Divulgación y formación: 

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-

rural/transferencia-tecnologia-formacion 

A64 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Recursos 

zoogenéticos 

que permitan 

la adaptación 

al cambio 

climático 

• Ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de 

las explotaciones ganaderas de la C. Valenciana. 

• Líneas de investigación del IVIA y el CITA: Centro de 

Tecnología animal (Segorbe) desarrollando líneas de 

actuación 

• Introducción razas autóctonas (oveja guirra) 

A65 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Adaptación de 

las 

instalaciones 

ganaderas a 

las 

necesidades 

climáticas 

compatibles 

con el 

bienestar 

animal. 

• Ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de 

las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana 

https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id

_proc=18528 

• Ley de Bienestar Animal y Decreto de Ordenación Ganadera 

• Divulgación y formación: 

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-

rural/transferencia-tecnologia-formacion 

A66 Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Seguimiento 

de las 

enfermedades 

emergentes 

consecuencia 

del cambio 

climática y 

erradicarlas 

• tras la emergencia de la plaga Delottococcus aberiae en el 

cultivo de los cítricos, desde la Conselleria se está 

actuando con distintas líneas respetuosas con el medio 

ambiente: 

• reparto de trampas de atracción y muerte con piretrinas 

y feromonas para el trampeo masivo 

• liberaciones del depredador Cryptolaemus montrouzieri 

• sueltas del parasitoide Anagyrus aberiae 

      

A68  Biodiversidad, 

forestal y 

desertificación  

Identificación, 

seguimiento y 

actuaciones 

de 

• Se identifican los hábitats y los taxones de la Comunitat más 

vulnerables al cambio climático teniendo como resultado: 

Taxones: 27 especies (23 flora + 4 de fauna). 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22032
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20768
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20768
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18528
https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18528
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-formacion
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minimización 

o 

compensación 

de impactos 

sobre los 

hábitats y 

taxones de la 

Comunitat 

Valenciana 

más 

vulnerables al 

cambio 

climático.   

• Hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE considerados 

más sensibles al cambio climático: 13 hábitats  

• Las 27 especies protegidas de los Catálogos Valencianos de 

especies de Fauna y Flora Amenazada ligadas a los hábitats 

más sensibles al cambio climático poseen un seguimiento 

interanual por parte del Servicio del Vida Silvestre y Red 

Natura 2000, dentro de los programas periódicos de 

monitorización de la fauna y flora amenazada.   

• Respecto a los hábitats, hay un programa de seguimiento de 

la vegetación en 93 parcelas establecidas en la red de 

Microrreservas de Flora (repartidas en 45 de estos espacios).   

Existen diversas medidas para minimizar y compensar impactos 

relacionados con el cambio climático sobre hábitats y especies 

sensibles en diversas localidades de la Comunitat Valenciana.  

A71  Biodiversidad, 

forestal y 

desertificación  

Pagos por 

servicios 

forestales  

• Desde la Conselleria se ha contratado un análisis de sistemas 

voluntarios de compensación de derechos de emisión como 

un paso preliminar para esta medida.   

A88  Recursos 

Hídricos  

Plan de 

Modernización 

de regadío de la 

C. Valenciana  

• Se aprueba la Estrategia valenciana de regadíos 2020- 2040 

mediante el DECRETO 204/2021, de 17 de diciembre, del 

Consell.   

 
 

Sexta alegación: 

Apartado 1 del borrador de informe, página 3 “cifras clave”, sobre el 0,3%, objetivo previsto 

en la estrategia actual de incrementar la potencia eléctrica instalada con tecnología solar 

fotovoltaica y eólica. 

Contenido de la alegación: 

No tiene sentido aportar este valor del 0,3%, pues se han utilizado datos de los años 

2018 y 2019, frente a unos objetivos fijados a posteriori en 2020. El Decreto Ley 14/2020, 

de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones, para 

el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad 

de la urgente reactivación económica se publicó en agosto de 2020. Esta norma señala la 

necesidad urgente de incrementar significativamente la producción de energía 

fotovoltaica y eólica para cumplir con los objetivos europeos y del anteproyecto de Ley 

Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, e incluye medidas para impulsar 

y agilizar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de la energía 

renovable. Este decreto ley persigue impulsar la transición ecológica y la recuperación de 

la economía valenciana a través de las inversiones en renovables, que generan actividad 

económica y empleo. 
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Paralelamente al Decreto 14/2020, se han hecho otras muchas medidas como son, la 

creación de municipios en Xarxa para la instalación de renovables a nivel municipal 

acompañado de toda una batería de subvenciones desde diferentes departamentos 

vinculados a la implantación de renovables, la estrategia de expansión de autoconsumo, 

la estrategia de comunidades energéticas locales, la estrategia valenciana de hidrógeno 

verde, además de todos los fondos de reconstrucción que han ido a medidas como la 

electrificación de flotas de vehículos, eficiencia energética, rehabilitación de edificios etc… 

Asimismo, hay que considerar que, el anteproyecto de Ley Valenciana de Cambio 

Climático y Energía establece la neutralidad climática en 2050, y los objetivos específicos 

siguientes:  

 

• reducción de al menos el 40% de las emisiones de GEI para el año 2030, tomando 

como base de cálculo el año 1990,  

• reducción en el consumo primario de energía de al menos el 35,4% para el año 2030. 

• una mayor autosuficiencia energética, de manera que en el año 2030 haya la 

capacidad para generar en el territorio de la Comunitat Valenciana, mediante energías 

renovables, al menos el 70% de la energía eléctrica producida en este territorio 

• una proporción de energías renovables sobre el total de la energía final consumida 

en el territorio valenciano de al menos el 42% para el año 2030. 

 

Por todo ello, se solicita que se elimine de “Cifras Clave” al no ser un dato de ejecución 

sino de diagnóstico. 

 

Séptima alegación: 

Apartado 2 del borrador de informe, “objetivo y alcance de la auditoría”, página 4. 

Contenido de la alegación: 

El informe indica que “el Consell de la Sindicatura de Cuentas acordó incluir en el 

programa anual de actuación del año 2021 la auditoria operativa de la Estrategia 

Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030”. 

El objetivo de la auditoría no ha sido solo el análisis operativo de la Estrategia Valenciana 

de Cambio climático y Energía 2030 (como indica en su título) sino toda la política de la 

Generalitat, relacionada con mitigación principalmente, desde incluso antes de la 

elaboración de la propia estrategia, y comparando los resultados y actuaciones 

alcanzados en cierto momento con compromisos u obligaciones establecidos con 

posterioridad. 

Es evidente que los objetivos e indicadores de la Estrategia deben dar cuenta de la 

política de la Generalitat en cuanto a las políticas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, pero no se puede pedir a una estrategia cuya vigencia se inicia en 2020 que 

en el año 2021 responda fehacientemente al desarrollo de los objetivos que luego se 
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traducirán en una cuantificación de los indicadores. Siempre, en todos los informes y 

estrategias de este tipo, hay un decalaje o desfase inherente que debe considerarse; 

y así debería hacerlo también esta auditoría para que responda a la realidad de la 

evaluación de la eficacia de la estrategia. Lo mismo ocurre con los inventarios de 

emisiones, por ejemplo, u otros análisis globales, que siempre presentan los 

resultados del statu quo del año anterior o del anterior del anterior. Por tanto, 

consideramos que esta auditoría debería haberse producido en 2022 y no en el 

momento en que se produce para permitir a la Dirección General que coordina su 

implementación presentar los resultados de las políticas de la Generalitat que se ven 

reflejados a través de los indicadores. No siendo así, podría parecer que la estrategia 

es infructuosa o que la Generalitat no realiza buenas políticas de cambio climático, 

cuando en realidad lo que sucede es que no se ha dado tiempo de presentar los 

resultados con robustez. De hecho, está prevista la primera presentación indicadores 

en la primavera de 2022.  

Entrando al detalle, los indicadores darán muestra de dicha política, extensa en distintos 

departamentos de la Generalitat, que no vienen reflejados en el análisis que 

proporciona esta auditoría por lo comentado anteriormente, a saber: la declaración de 

emergencia climática junto con el despliegue de cada uno de sus compromisos, el 

anteproyecto de ley de cambio climático y transición ecológica de la C. Valenciana, la 

licitación del Plan Valenciano Integrado de Energía y Clima, la puesta en marcha de 

subvenciones para ayuntamientos, para implementar medidas de lucha contra el 

cambio climático (energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible ligada 

al descenso de emisiones y la transición energética, rehabilitación energética de 

viviendas, el plan Municipis en Xarxa para el despliegue del autoconsumo individual y 

colectivo), la tramitación de la ley para crear la Agencia Valenciana de Cambio Climático, 

el cálculo de inventarios de emisiones, la elaboración de visor de escenarios futuros 

sobre la costa valenciana, la formación y sensibilización en emergencia climática 

(comunidades energéticas locales) en la Comunidad Valenciana, la orden de bases para 

subvencionar proyectos de investigación (IDI) en transición energética y captación de 

carbono, la estrategia valenciana de la biodiversidad para potenciar, entre otros, el 

medio natural como captador natural de carbono, la recuperación de masa forestal, la 

protección de la posidonia, las inversiones directas, y un largo etcétera de medidas de 

las diferentes direcciones generales, no sólo de esta conselleria sino también de la 

conselleria de Energía, Vivienda, Educación, etc. Incluso, la propia Estrategia Valenciana 

de Recuperación, que destina gran parte de su presupuesto a medidas climáticas. 

Todas estas políticas que se realizan en el gobierno valenciano se traducen en avances 

concretos de cada uno de los indicadores que cada año se actualizan. 
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Octava alegación: 

Apartado 2 del borrador de informe, “objetivo 4”, página 5. 

Contenido de la alegación: 

Creemos que el enunciado del objetivo 4 no es exacto, ya que el potencial de la 

obtención de energía a partir de fuentes renovables tiene aún un gran potencial, de 

hecho, muchas líneas de investigación y desarrollo industrial van  dirigidas a la 

sustitución de materiales para los cuales se prevén cuellos de botella en la producción o 

problemas de suministro.  

En cualquier caso, si que se apuesta por una eficiencia energética que reduzca el 

consumo, como reflejan los objetivos plasmados en el PNIECC y en nuestro 

anteproyecto de ley valenciana de cambio climático y energía: 

• reducción en el consumo primario de energía de al menos el 35,4% para el año 2030. 

• una mayor autosuficiencia energética, de manera que en el año 2030 haya la 

capacidad para generar en el territorio de la Comunitat Valenciana, mediante energías 

renovables, al menos el 70% de la energía eléctrica producida en este territorio 

• una proporción de energías renovables sobre el total de la energía final consumida 

en el territorio valenciano de al menos el 42% para el año 2030. 

No existe ninguna previsión por parte de los principales organismos internacionales y 

consultoras energéticas de que vaya a existir una escasez de recursos permanentes 

durante la próxima década, que es para cuando esta estrategia tiene contemplada su 

implementación. La hipótesis de “escenarios con menor energía disponible per cápita”, 

por inexistencia de recursos, es una idea recurrente durante décadas por algunos 

sectores minoritarios en el ámbito científico, que de momento nunca han llegado a 

producirse. Conviene resaltar que la inexistencia de recursos energéticos y la posible 

escasez futura de materiales son conceptos distintos: sólo una hora de radiación solar 

incidiendo sobre la Tierra tiene la misma energía que utiliza la humanidad durante un 

año. Por otra parte, las tecnologías utilizadas en el presente no tienen porque ser las 

mismas que al final de la década, ni siquiera los mismos materiales. 

Por lo que solicitamos que el objetivo 4 no se considere dentro de la evaluación 

operativa de la Estrategia. 

Novena alegación:  
 

Apartado 2 del borrador de informe, página 6 “objetivos y alcance de la auditoria” en su 
párrafo tercero.  

 
Contenido de la alegación:  
 

El informe indica que “ El objetivo de nuestro trabajo es establecer si, a fecha de elaborar 
nuestro informe (año 2021), se ha puesto en marcha la Estrategia, y en caso afirmativo, 
determinar su grado de ejecución. Adicionalmente, y dado que la EVCCE30 es el resultado 
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de revisar las estrategias previas, nuestro trabajo también debe dar a conocer cuáles han 
sido los resultados de las mismas”. 
 

Estamos ante la auditoria sobre la EVCCE30 que toma como año de partida el año 2020, 
por lo tanto, es difícil determinar su grado de ejecución. Efectivamente esta estrategia 
revisa las anteriores, y por ello hay cambios sustanciales respecto aquellas. Por todo 
esto, entendemos que puede dar lugar a confusión hacer una valoración de las 
anteriores estrategias y que esas conclusiones se incluyan en la valoración de la 
presente, pudiendo parecer que lo que se evalúa es la ejecución de la actual estrategia 
cuando esto no es posible siendo aún su primer año de ejecución. 
 
Se solicita que únicamente se considere como objetivo la puesta en marcha y no el grado 
de ejecución, ya que únicamente se puede considerar el año cero. Por otra parte, 
solicitar que se indique claramente cuándo se está valorando la ejecución de estrategias 
anteriores y cuándo se valora la actual estrategia. 
 

Décima alegación: 

Apartado 3.1. del borrador de informe, “en relación con la alineación de la EVCCE con los 

objetivos europeos y estatales, punto 1”, página 7. 

Contenido de la alegación: 

La planificación estratégica de la Comunitat Valenciana frente al cambio climático no 

está formada únicamente por la Declaración de Emergencia Climática y las Estrategias. 

Se ha aprobado el Decreto Ley 14/2020, se está elaborando la ley valenciana de cambio 

climático y transición ecológica, está en trámite el Plan Valenciano integrado de Energía 

y Clima, se ha elaborado un visor de adaptación al cambio climático de la costa 

valenciana, así como otras iniciativas por parte de otras consellerias que no se tienen en 

cuenta (Impulso a Comunidades Energéticas Locales y autoconsumo, Estrategia 

Valenciana de Recuperación, Estrategia del Hidrógeno,…) y que se han desarrollado a lo 

largo de los últimos años. Cada instrumento tiene un alcance, objetivo y cometido 

diferente, no pudiendo evaluarse todo desde la perspectiva de la EVCC. 

Se solicita que se tenga en cuenta lo alegado y forme parte de la valoración si finalmente 

se valora toda la actividad relacionada con políticas de lucha contra el cambio climático. 

Consideramos necesario clarificar los límites de lo que se está evaluando. 

 

Decimoprimera alegación: 

Apartado 3.1. del borrador de informe, “en relación con la alineación de la EVCCE con los 

objetivos europeos y estatales, punto 5”, página 10. 

Contenido de la alegación: 

Como ya se ha citado en la octava alegación, el primer año de implementación de la 

estrategia es 2020. El compromiso de la Estrategia sí que es el de recogida de indicadores 

a pesar de que todavía no se ha publicado ningún informe de seguimiento de la EVCCE30 
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pues el primero verá la luz en breve será público en la web de cambio climático de la 

Conselleria. Y vuelve a suceder que se comparan datos que son de diagnóstico, 

anteriores a la estrategia, con la evolución que tiene que suceder en la presente década. 

Se solicita que se indique la circunstancia por la cual aún no hay indicadores de 

seguimiento, y se elimine la inferencia que se realiza a partir de datos de una década 

con condiciones totalmente diferentes a las actuales de lo que pueda o no suceder en la 

actual. 

 
Decimosegunda alegación:  
 

Apartado 3.2 del borrador de informe, página 10 “En relación con el marco de gobernabilidad 
climática para la implementación de la estrategia” en su punto segundo.  

 
Contenido de la alegación:  
 
La auditoría hace una valoración de la efectiva ejecución de la estrategia, cuando no 
puede hacerse tal valoración hasta que no haya una serie de informes de seguimiento. 
Actualmente sólo podría hacerse valoración de la puesta en marcha.  
 
Entre los aspectos que considera dificultan el procedimiento de toma de decisiones se 
incluye que la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático no dispone de 
capacidad ejecutiva, cuando esta comisión nunca ha tenido la intención de tener 
capacidad ejecutiva, sino de coordinación, incluyendo la posibilidad de crear grupos de 
trabajo. También valora negativamente el hecho de que las competencias en energía 
estén repartidas en más de una conselleria.  
 
Desde la Dirección General de Cambio Climático no consideramos ninguna de ambas 
razones un problema para la gobernabilidad, ya que las competencias están claramente 
definidas en los diferentes reglamentos de organización y funcionamiento, y la Comisión 
de Coordinación responde a los objetivos marcados en el momento de su creación. 
 

 
Decimotercera alegación:  
 

Apartado 3.2 del borrador de informe, página 11 “En relación con el marco de gobernabilidad 
climática para la implementación de la estrategia” en su punto cuarto.  

  
Contenido de la alegación:  
 

El informe refleja que “La Generalitat Valenciana, no ha desarrollado un inventario 
propio de GEI…”  

 
Esta afirmación no es cierta debido a que la Generalitat Valenciana sí ha desarrollado un 
inventario propio de GEI, el cual se elabora y publica cada año a partir de los datos de la 
desagregación territorial del inventario estatal, los datos del informe nacional “la 
energía en España” y datos propios de la Generalitat como son los datos del balance 
energético de IVACE, y los contenidos en los informes verificados de las emisiones de 
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gases de efecto invernadero. Combinando toda esta información se llega a un inventario 
propio de GEI consistente en una serie de tablas y gráficas.  
 
Es más, este inventario que se realiza desde la Generalitat Valenciana no es un simple 
conjunto de datos y gráficas, sino que además se completa con una valoración de los 
datos que tiene como resultado un informe final.  
 
Este se actualiza cada año cuando se dispone de los datos de la última serie y se puede 
encontrar en el siguiente apartado de la web de la Conselleria: 
2020-2030 - Cambio Climático - Generalitat Valenciana (gva.es)   
 
Por lo cual, se solicita que se elimine esta conclusión parcial. 
 

 

Decimocuarta alegación: 

Apartado 3.3. del borrador de informe, “en relación con el grado de implementación de las 

medidas contempladas en la Estrategia Valenciana frente al cambio climático”, página 12, 

punto 1. 

Contenido de la alegación: 

Como ya se ha indicado, la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 es 

un documento que destaca las medidas y actuaciones que ya se están ejecutando en los 

diferentes departamentos del Consell, a través de sus direcciones generales, bien 

vengan de un Plan Estratégico propio o simplemente de alguna medida llevada a cabo 

por las mismas. El objetivo global de la Estrategia es el de trasladar a todos los 

departamentos del Consell la importancia del cambio climático, y conseguir que desde 

todos ellos se trabaje teniendo en cuenta la perspectiva climática. En este documento 

se unifican las medidas y actuaciones que ya se están llevando a cabo en las Consellerias 

y que tienen repercusión sobre cambio climático. El fin del documento, es lograr, 

mediante la aplicación de todas las medidas la mitigación de las emisiones GEI, mejorar 

la adaptación al cambio climático, y promover la concienciación e información sobre el 

cambio climático. 

 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 3.3. del borrador de informe, “en relación con el grado de implementación de las 

medidas contempladas en la Estrategia Valenciana frente al cambio climático. punto 2”, 

página 12. 

Contenido de la alegación: 

Como ya se ha citado en la alegación tercera, las cifras de presupuesto son un dato no 

contrastado, ya que en ningún momento se ha solicitado a la DGCC y por lo tanto no ha 

podido ser proporcionado por esta Dirección, siendo que el tema presupuestario no se 

contempla en la EVCCE30. 

https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030
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En ningún momento se contempló la posibilidad de incluir un detalle del coste 

económico de ejecución de las medidas previstas al no ser el objeto de este documento, 

que además consideramos parciales y que no recogen todo el presupuesto que 

seguramente se destine a medidas de mitigación y adaptación.  

Por lo que se solicita que no se considere como factor en el grado de implementación 

de la estrategia. 

 
Decimosexta alegación:  
 

Apartado 3.3 del borrador de informe, páginas 12 “En relación con el grado de implementación 
de las medidas contempladas en la estrategia valenciana de frente al cambio climático” en su 
puntos tercero y cuarto.  

Contenido de la alegación: 

Las actuaciones realizadas antes del 2020 no deberían tenerse en cuenta, al no formar 

parte de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 objeto de la 

auditoría. Y respecto del año 2020 señalar que los indicadores se recogen a lo largo de 

todo 2021 con la dificultad de ser el primer año que se solicitan y algunos de ellos han 

sido validados o descartados por el departamento responsable al haber cambios en sus 

políticas. El informe de los indicadores se publicará en las próximas semanas. 

Decimoséptima alegación: 

Apartado 3.3. del borrador de informe, “en relación con el grado de implementación de las 

medidas contempladas en la Estrategia Valenciana frente al cambio climático. punto 5”, 

página 13. 

Contenido de la alegación: 

Contrario a lo que refleja el informe, sí se dan casos en los que las medidas se llevan a 

cabo por más de un departamento, como es el caso de algunas actuaciones como por 

ejemplo las incluidas en las medidas 14, 15 y 16, del área de movilidad y que se adjuntan 

a la presente alegación. Asimismo, se ha incluido el número de medidas que recogen 

actuaciones llevadas a cabo por más de un departamento: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 

19, 21, 26, 36, 39, 42, 45, 46, 61, 74, 84, 86, y 87, lo que hace un total de 22 medidas en 

las que hay actuaciones de más de un departamento. Si bien, se decide poner un 

departamento como responsable de dicha medida a efectos de interlocución y 

coordinación. 

Por lo que se solicita eliminar el punto 5 de conclusiones parciales. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo II: Extracto de las medidas 14, 15 y 16, con actuaciones realizadas por más de un 

departamento.  
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Decimoctava alegación:  
 

Apartado 3.4 del borrador de informe, página 13 “En relación con la resiliencia ante 
escenarios de menor energía disponible”.  

  
Contenido de la alegación:  
 

La afirmación del propio apartado es discutible, no pudiéndose inferir que en el futuro 
haya menos energía disponible.  
 

Desde la GVA se establecen mecanismos adicionales para el incremento exponencial de 
la implementación de energías renovables en el territorio, como son el DL 14/2020, 
Estrategia de Comunidades Energéticas Locales, Anteproyecto de Ley de CC y TE, 
Estrategia de hidrogeno, Estrategia de batería, Plan de recuperación de la CCVV.  Por su 
parte las infraestructuras eléctricas dependen de Red Eléctrica Española, que en sus 
planes quinquenales tiene previsto el fortalecimiento de las mismas para favorecer la 
penetración de renovables en el territorio. 
 

No se puede evaluar la implementación de la EVCC en tema de renovables a partir de la 
evolución de la implementación de décadas anteriores donde el escenario era otro 
totalmente diferente.  
 

La EVCCE30 establece un seguimiento de indicadores para poder reforzar, modificar, 
eliminar, aquellas medidas que así lo requieran para ir hacia escenarios de sostenibilidad 
y resiliencia.  
 
Como ejemplo se muestra la gráfica siguiente, procedente de la Agencia Internacional 
de las Energías Renovables (IRENA) con las previsiones a 2050 en la que se puede 
apreciar el potencial en energías renovables que se prevé disponible hasta 20501 

 

 
1 https://irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf 
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Decimonovena alegación: 

Apartado 3.4. del borrador de informe, “con relación a la resiliencia ante escenarios de menor 

energía disponible”, página 14, punto 6. 

Contenido de la alegación: 

Este punto es discutible y, en cualquier caso, se encuentra fuera del ámbito de las 

políticas de cambio climático de la Generalitat. Prever una escasez de materias primas 

en décadas futuras a nivel planetario no significa que vayan a ser escasas a nivel regional 

durante la presente década, ni que no puedan ser sustituidas por otras materias en 

algunos casos.  

Por lo que solicitamos que se elimine el punto 6 del informe.  

Vigésima alegación:  
 

Apartado 3.4 del borrador de informe “En relación con la resiliencia ante escenarios de 
menor energía disponible”, página 14, punto 7.  
 

Contenido de la alegación:  
 

Se plantea el Decrecimiento económico, el cual parte de postulados económicos con los 
que se puede estar o no de acuerdo como forma de afrontar la escasez de recursos, que 
no sería exactamente lo mismo que hablar del reto del cambio climático, tratándose de 
política económica general en cualquier caso. Por otro lado, sí que se establecen 
medidas de ahorro y eficiencia energética en la Estrategia, tanto en el apartado 
específico de medidas de mitigación del sector energía, como en otros sectores como 
son, movilidad, agricultura y ganadería, vivienda, comercio, turismo, industria, residuos, 
recursos hídricos y medidas de investigación o de concienciación en este sentido.   
Desde la estrategia se trabaja principalmente en la descarbonización de la economía, lo 
que plantea que la economía pueda seguir creciendo o mantenerse con una reducción 
en el consumo energético. 
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Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

C/ San Vicent, 4 
46002 VALÈNCIA 

 
 

Asunto:  Alegaciones al borrador de la “Auditoría Operativa de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y 
Energía 2030” 

 

El 2 de febrero de 2022 se recibió en esta Dirección General el borrador de la “Auditoría Operativa de la Estrategia 
Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030” (EVCCE30) 
(https://sindicom.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KUAARYD772PAQUJ77MYX), conforme al procedimiento 
recogido en la Ley de la Sindicatura de Cuentas y en su Reglamento de Régimen Interior, remitido por el síndico 
responsable de la citada Auditoría (vía ORVE), para la formulación de alegaciones por parte de las consellerias a 
las que están adscritas las direcciones generales y la entidad que han colaborado con la Sindicatura en la ejecución 
del trabajo de campo (la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad). 

El plazo para formular y remitir las alegaciones a este borrador terminaba el 16 de febrero de 2022, y considerando 
la extensión del mismo, tras solicitud de prórroga por parte de esta Dirección General, fue ampliado hasta el 3 de 
marzo. 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Se indica que el objetivo que marca la auditoría es establecer si, a fecha de elaborar el informe (año 2021), se 
ha puesto en marcha la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 (EVCCE30), y en caso afirmativo, 
determinar su grado de ejecución. Adicionalmente, y dado que la EVCCE30 es el resultado de revisar las estrategias 
previas, el trabajo también debe dar a conocer cuáles han sido los resultados de las mismas. 

La auditoría se ha centrado en evaluar con criterios de auditoría operativa: 

- El diseño y la gobernanza de la EVCCE30. 

- El análisis, por su relación con la propia estrategia, de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el 
Consell el 6 de septiembre de 2019 y el Anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica. 

- La ejecución y gestión de las medidas que se relacionan en la EVCCE30. 

Para poder evaluar esta gestión con dichos criterios se han definido los siguientes objetivos concretos, formulados 
en términos de preguntas, los cuales se desarrollan posteriormente en subobjetivos, los cuales se resumen en el 
Anexo I del borrador: 

Objetivo 1: ¿La estrategia de actuación de la Comunitat Valenciana frente al cambio climático está alineada con 
los principios y objetivos básicos establecidos por la Unión Europea y asumidos por el Gobierno de España? 

Objetivo 2: ¿El marco de gobernabilidad contribuye a una aplicación eficaz de las medidas contempladas en la 
Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030? 
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Objetivo 3: ¿Se ha alcanzado un grado de ejecución significativo de las medidas previstas en la Estrategia?

Objetivo 4: ¿La Estrategia prevé de forma específica la necesidad de acometer una transición energética que 
contribuya a incrementar la resiliencia ante escenarios de menor energía disponible per cápita?

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez analizado el borrador se formulan las siguientes consideraciones generales:

1.- Coincidimos en lo referente a la dificultad en la gobernabilidad de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 
y Energía 2030, debida la gran ambición en los objetivos y, consecuentemente, medidas a adoptar, así como la 
complejidad en la cuantificación de los indicadores establecidos para el control de las mismas.

2.- Se indica a lo largo del borrador las siguientes consideraciones en referencia a las competencias en energía:

“las competencias de energía, la piedra angular para afrontar el objetivo europeo de descarbonización, están 
actualmente distribuidas en tres direcciones generales y una entidad pública (dependientes de dos consellerias
distintas).” (pág 12)

“Para mejorar la gobernabilidad climática, recomendamos que: […] El Consell evalúe la conveniencia de 
modificar la estructura funcional. Por un lado, todas las competencias en materia de energía podrían concentrarse 
en una sola dirección general, para contribuir a la transformación energética y facilitar el impulso de las energías 
renovables, que constituye la piedra angular de la descarbonización de la economía. […]” (pág 17 – punto 2 
Recomendaciones)

“De acuerdo con los reglamentos de organización y funcionamiento vigentes a fecha de redacción de este 
informe, las competencias en energía se distribuyen en dos consellerias distintas. Las competencias de fomento de 
energías renovables y eficiencia energética corresponden a la Dirección General de Transición Ecológica 
(Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica), y las competencias de 
fomento del mercado energético son de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo). También el IVACE tiene competencias en energía, 
a quien le corresponde ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
de acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas administraciones y en el 
marco de la política energética común de la Unión Europea.” (pág 56)

Respecto a los comentarios sobre la posible dispersión en las competencias de energía, aclarar que las mismas, 
según se establece en el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, recaen de forma íntegra
en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ya que se le atribuyen las 
competencias en materia de economía sostenible, fomento de la ocupación y de la economía social, formación 
profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, industria, energía, sectores productivos, 
comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo, sin que conste 
en este Decreto competencia en esta materia en otras consellerias, salvo la correspondiente a sostenibilidad 
energética habitacional que recae en la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
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Según se establece en los artículos 110 y 113 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece 
la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, la Secretaría Autonómica de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo ejerce las funciones establecidas en el artículo 
68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de energía, así como la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas es la competente para la elaboración, la gestión y la ejecución de actuaciones para el 
desarrollo y el fomento del sector energético, todo ello sin perjuicio de las actuaciones ejecutadas por otras 
direcciones generales. Es decir, no sólo del mercado energético como se indica en el borrador de la auditoría, sino 
del sector energético en su totalidad.

Si bien en el artículo 132 del citado Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, se le encomiendan a la Dirección 
General de Transición Ecológica las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de investigación 
energética e innovación, y de elaboración, gestión, impulso y ejecución de actuaciones encaminadas a la 
descarbonización y el desarrollo, fomento y uso de las energías renovables.

Efectivamente, una dispersión en las funciones a realizar en la materia de energía, ejecutadas por diferentes 
unidades administrativas dependientes de distintas direcciones generales puede provocar confusión en los 
administrados y dificultar la eficiencia en la gestión, si no hay una coordinación efectiva entre todas ellas. 

Se coincide y reitera que sería conveniente que todos los órganos, entidades y unidades administrativas que 
realicen actuaciones de desarrollo y fomento del sector energético deberían estar bajo la coordinación de esta 
Conselleria, que es la que ejerce las competencias en energía, y en concreto a través de su Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, que es quién responde ante el Ministerio con competencias en materia de energía, 
tanto en lo que respecta a energías renovables como a la eficiencia energética, y establecer los mecanismos de 
coordinación que sean necesarios. Teniendo en cuenta además que la transición energética es un vector crítico 
para la descarbonización de la economía, y que va ligado fuertemente a la política industrial, competencias ambas 
otorgadas a la CESSPCT.

Desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas ya se están llevando a cabo labores de coordinación en 
el campo de las energías renovables, habiéndose creado un Grupo de trabajo de energías renovables con las 
consellerias competentes en medioambiente (que incluye a dos direcciones generales), ordenación del territorio 
y paisaje y transición ecológica, liderado por esta dirección general de Industria, Energía y Minas, por el alto 
volumen de expedientes de autorización de estas, siendo esta dirección general y sus servicios territoriales los 
órganos sustantivos en su resolución. Dicho grupo se reúne cada dos semanas impulsando la tramitación de estos 
expedientes.

3.- RECURSOS HUMANOS: Asimismo coincidimos en que deben aumentarse los recursos humanos en la Generalitat 
Valenciana para el desarrollo y ejecución de las medidas necesarias relacionadas con la coordinación de la lucha 
contra el cambio climático, y en especial, en lo que respecta a la energía.

3. OBSERVACIONES A LAS CONCLUSIONES (punto 3 y Apéndices)

Las observaciones a las conclusiones y a lo indicado en los Apéndices, en particular el Apéndice 3 que recoge las 
observaciones de la auditoría que se formulan para cada uno de los objetivos y subobjetivos, que soportan dichas 
conclusiones, son las siguientes:
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- Se indica como una de las conclusiones que “Los objetivos definidos por la estrategia valenciana frente al 
cambio climático están alineados, en líneas generales, con los compromisos adquiridos por la Unión 
Europea y por el Gobierno de España. A pesar de la inexistencia de informes de seguimiento en el ámbito 
autonómico, los resultados de los indicadores globales en 2019 y la tendencia de magnitudes como el 
consumo de energía primaria y la participación de las energías renovables sobre el consumo final bruto de 
energía, parecen anticipar que la Comunitat Valenciana pudiera no alcanzar los ambiciosos objetivos 
europeos y nacionales al final del periodo planificado (2030), si bien todavía hay margen para ello. Para 
minimizar este riesgo, es preciso que la Generalitat Valenciana impulse las siguientes fases, que deben 
sucederse a la formulación de la Estrategia: elaborar los planes, programar las actuaciones y evaluar los 
resultados obtenidos.”

“La EVCCE30 fue elaborada con anterioridad al actual marco de actuación en materia de clima y energía 
de la Unión Europea para 2030 y por tanto requiere una actualización. Además, todavía no se han 
desarrollado algunos de los posibles instrumentos necesarios para sustentar y planificar el efectivo 
cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellos estarían los planes de energía y clima.”

Al respecto se indica en otros puntos del borrador de la auditoría (página 52 subobjetivo 1.3), que “no se 
ha elaborado un plan autonómico de energía y clima, a pesar de que el artículo 38 de Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, establece que “a partir del 31 de diciembre de 2021 las 
comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 
Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor”. En julio de 2021, la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica inició la licitación del expediente de 
contratación para elaborar el Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático (PVIECC). En
noviembre de 2021, el procedimiento de adjudicación no había finalizado (entre otros motivos, se suspendió 
provisionalmente el procedimiento por la interposición de un recurso especial ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales).”

Al respecto estamos totalmente de acuerdo en que deben actualizarse los objetivos de la Estrategia al 
actual marco de actuación en materia de clima y energía de la Unión Europea para 2030, así como a la 
nueva situación del panorama energético nacional e internacional. Asimismo es imprescindible al 
coordinación para la elaboración de los Planes Sectoriales derivados de la Estrategia.

- Se indica también como una de las conclusiones que “Para poder cumplir los objetivos tan altos en materia 
de renovables, la Estrategia indica que es necesario hacer un esfuerzo considerable en aquellas tecnologías 
que puedan aportar valores significativos para dicho cumplimiento; en concreto, en el área eléctrica, la 
eólica y la fotovoltaica, y en el área térmica, la biomasa (sobre todo industrial), el biogás, la aerotermia y, 
en menor medida, la solar térmica. Sin embargo, en nuestra opinión, las estimaciones contenidas en la 
ECCV30 son excesivamente ambiguas, por carecer de un respaldo sólido mediante planes sectoriales 
específicos o por no disponer de un marco legislativo adecuado (véase subobjetivo 4.3).” Dentro del marco 
legislativo, remarcar la aprobación del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para 
acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la 
emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, tras el cual se han recibido 
solicitudes de autorización de instalaciones renovables cuya potencia asciende a más de 6.000 MW.

- Respecto al establecimiento de objetivos interanuales, ya se propuso por parte de esta Dirección General, 
sin embargo, debido al amplio periodo de tiempo que se abarca hasta 2030 e incluso a 2050, entendemos 
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como óptimo no unos objetivos intermedios anuales sino que abarquen dos o tres años según el objetivo, 
en función de la previsión de la finalización de las actuaciones/medidas relacionadas con ellos (pag 47).

- Se indica en la página 47, respecto a medidas de MITIGACIÓN, que se han solicitado “el detalle que debería 
acompañar al objetivo de renovables al 32% en 2030, aspectos relevantes que permitan pasar de una 
mera declaración de intenciones a una medida factible, como los mecanismos concretos de actuación, 
inversiones necesarias, financiación, administraciones y departamentos responsables, necesidades de 
personal y posible participación del sector privado. A fecha de redacción de este informe no han
contestado esta solicitud”. No se tiene constancia de la solicitud concreta de esta información con ese 
detalle. Quedamos a su disposición para proporcionar la información necesaria al respecto, 
complementaria a la ya proporcionada por este centro directivo según la solicitud inicial en forma de 
cuestionario emitida por la Sindicatura.

- En la página 88 se indica “Riesgo de ocupación de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 
por nuevas instalaciones de generación eléctrica eólica y solar, y por redes de transporte y distribución: 
aunque el nivel de detalle de la Estrategia no ofrece localizaciones concretas para la ubicación de las 
nuevas instalaciones para la generación eléctrica con renovables (eólica y solar) o para las redes de 
transporte y distribución, dado la superficie necesaria para alcanzar la potencia prevista y las necesarias 
interconexiones para su integración en el sistema eléctrico, no puede descartarse el riesgo de ocupación 
de superficies protegidas y superficies de la Red Natura 2000”, así como en resto del borrador de la 
auditoría respecto a los riesgos en patrimonio histórico, paisaje, etc. En primer lugar a nivel de Estrategia 
no es posible llegar al detalle de la ubicación de las infraestructuras de producción, transporte y 
distribución. En la Comunitat Valenciana se encuentra el Plan de Acción Territorial Sectorial respecto a la 
energía eólica, El Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, que define las áreas potenciales de uso eólico, 
una vez realizada la evaluación territorial y ambiental, así como quedar también condicionadas a su 
posterior evaluación a nivel de proyecto. Las autorizaciones de infraestructuras eléctricas están sometidas 
a la normativa de evaluación ambiental y de repercusiones sobre Red Natura 2000, así como a las 
pertinentes en Patrimonio Cultural, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Paisaje, Forestal, Montes, etc 
por lo que queda garantizada su protección y en concreto de la Red Natura 2000.

- Respecto a lo indicado en la cartografía disponible de la AGE (página 89), en la Comunitat 
Valenciana se dispone del visor cartográfico https://visor.gva.es/visor/ donde se pueden visualizar a nivel 
de la Comunitat las instalaciones renovables en tramitación así como la zonificación del Plan Eólico, entre 
mucha otra información relevante.

4. OBSERVACIONES A LAS RRECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO (punto 4 auditoría)

Se realizan las siguientes observaciones y aclaraciones:

- Se indica en el punto 1 que “Para completar el marco estratégico, la Generalitat Valenciana debe aprobar
urgentemente la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana y el Plan 
Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático (PVIECC). Estos instrumentos, que consideramos 
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fundamentales con relación a la lucha contra el cambio climático, deben recoger la necesidad de: […] 
Contemplar un escenario alternativo al desarrollo sostenible, en el que la mejora de eficiencia energética 
fuera acompañada de la disminución del consumo, con el fin de mantener cierto nivel de bienestar con una 
reducción del impacto medioambiental”. Al respecto se entiende que no sería un escenario alternativo, si 
no que tanto la eficiencia como el ahorro energético son pilares fundamentales en la estrategia contra el 
cambio climático, y así se contempla en los objetivos.

- Respecto a las recomendaciones sobre cambios estructurales en los órganos directivos indicadas en el 
punto 2, nos remitimos a las observaciones ya realizadas en el punto 2 de este informe.

- El apoyo a los sectores productivos afectados por la transición energética “Apoyo a los sectores productivos 
afectados. La transición energética en el ámbito nacional y europeo generará numerosas oportunidades de 
desarrollo económico y empleo, si bien en algunos casos se producirán impactos negativos, que serán 
especialmente significativos en aquellas zonas donde el peso de las energías fósiles en la economía local 
es relevante. Por ello, durante el proceso de cambio es necesario acompañar a los sectores económicos 
más afectados, apoyando la adaptación de empresas y personas a la nueva situación”

-En este aspecto se destacan las ayudas ya existentes en la DG de industria, concretamente en lo referente 
a promoción de la competitividad industrial, así como las gestionadas por el IVACE

- Se indican ciertas recomendaciones en el punto 4 al respecto de la planificación y gestión de las  
infraestructuras eléctricas de transporte y distribución: “Realizar una zonificación socioeconómica a escala 
local (para cada término municipal), para que la gestión de los nudos de la red eléctrica se realice en
función de la demanda de energía existente y prevista en cada área” y “Elaborar un plan detallado de 
infraestructuras para materializar las inversiones necesarias que mejoren la red de distribución.” (también 
se indica en la página 94)

Según indica la Ley del Sector Eléctrico, la planificación eléctrica, en lo que respecta a las instalaciones de 
transporte (en general redes con tensiones a partir de 220 kV), se realiza por la Administración General del 
Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas, es sometida al Congreso de los Diputados, con 
carácter previo a su aprobación por el Gobierno. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-
13645&p=20211222&tn=1#a4). Dicha planificación, que es obligatoria, ya tiene como base varios aspectos, 
entre ellos la estimación de la capacidad mínima que debe ser instalada para cubrir la demanda prevista 
bajo criterios de seguridad del suministro y competitividad, diversificación energética, mejora de la 
eficiencia y protección del medio ambiente. Esta Dirección General participa en el proceso de planificación 
elaborando propuestas y analizando e informando la planificación sometida a aprobación, y teniendo en 
cuenta la demanda, seguridad de suministro, calidad, diversificación energética e integración de renovables, 
entre otros aspectos. La gestión de la red de transporte se realiza por el operador del sistema, cuya figura 
recae en el transportista único, Red Eléctrica de España, SAU, siendo esta una actividad regulada.

Respecto a las instalaciones de distribución (en general se trata de redes de menos de 220 kV), anualmente 
se presentan por las empresas distribuidoras los planes de inversión anuales y plurianuales (3 años 
siguientes) para su aprobación por la Administración General del Estado, previo informe favorable de las 
Comunidades Autónomas. Asimismo los distribuidores son los gestores de las redes de distribución que 
operan, siendo actividades reguladas. Esta Dirección General, al igual que para la red de transporte, analiza 
la situación en relación con la demanda, seguridad de suministro, calidad, diversificación energética e 
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integración de renovables, entre otros, y emite los informes al respecto de los planes recibidos, proponiendo 
las actuaciones necesarias y evaluando la necesidad y oportunidad de las infraestructuras propuestas.

Y por último respecto a los planes relativos al aprovechamiento energético de las fuentes de energía 
renovables y de eficiencia energética en el sector eléctrico, la Ley del Sector Eléctrico indica que el Gobierno 
podrá aprobar, con carácter indicativo, al objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos que pudieran 
establecerse para España en estas materias, derivados de la pertenencia a la Unión Europea. Todo ello sin 
perjuicio de los planes que puedan establecerse por las Comunidades Autónomas, teniendo siempre en 
cuenta que la actividad de producción de energía eléctrica se desarrolla en régimen de libre competencia
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&p=20211222&tn=1#a8) y no tiene carácter 
de actividad regulada, al contrario que para el transporte y la distribución. 

Por todo ello se propone modificar dichas recomendaciones, ya que la gestión de los nudos de la red ya 
que se lleva cabo en función de la demanda existente en cada zona por los operadores, y que respecto a la
elaboración de un plan detallado de infraestructuras para materializar las inversiones necesarias que 
mejoren la red de distribución, ya se elabora por parte de las empresas distribuidoras, y sobre el que ya se 
emiten los informes pertinentes por parte de esta Dirección General.

Como errata indicar que en el documento se indica en algunas tablas y gráficos “kw” en lugar de kW y “Mw” en 
lugar de MW.

Para cualquier aclaración, puede ponerse en contacto con el Servicio de Energía de esta dirección general, bien 
directamente o a través del correo electrónico sgem_se@gva.es.

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

(firmado electrónicamente)

CCSV:MA2MQC6M:IFM22HSD:VSQTBVQV URLL dee validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MA2MQC6M:IFM22HSD:VSQTBVQV

Firmat per Maria Empar Martínez Bonafé el
03/03/2022 15:23:59



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 
Informe sobre les al·legacions presentades 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030  

2 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AUDITORIA OPERATIVA DE 
L’ESTRATÈGIA VALENCIANA DE CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 2030 

Les al·legacions s’han analitzat diferenciant les diferents entitats que les han formulades, 
respecte de les quals s’informa del que segueix: 

A) Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica 

Per mitjà d’escrit de 3 de març de 2022 de la directora general de Canvi Climàtic (Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica) es van 
remetre les al·legacions a l’esborrany de l’Informe esmentat, respecte de les quals 
s’assenyala el que segueix: 

Primera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3: “0 informes de seguiment que es basen en indicadors”. 

Comentaris 

L’entitat sol·licita que s’elimine el valor “0 informes de seguiment que es basen en 
indicadors” ja que al·leguen que l’EVCCE30 té com el seu any zero l’any 2020, per la qual 
cosa en la data en què ens trobem encara no es disposa de cap informe de seguiment. No 
obstant això, d’acord amb l’Informe de situació sobre el procés d’elaboració i aprovació de 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 facilitat per la Direcció General a la 
Sindicatura (16 d’abril de 2021), al novembre de 2018 ja se sol·licita per primera vegada 
l’estat zero dels indicadors per mitjà d’escrits a les direccions generals que van incorporar 
mesures en l’Estratègia. En la nostra opinió, sí que hauria d’haver donat temps, almenys, a 
un informe de seguiment. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Segona al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3, “4,5 sobre un màxim de 10 en termes de bona 
governabilitat climàtica”. 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 10, pàgina 11. 
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 Apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30?", quadre 10, 
pàgina 58. 

Comentaris 

Els motius que s’al·leguen sobre el desacord amb la puntuació de 4,5 i els nostres 
comentaris a aquests motius es detallen a continuació: 

 S’ha valorat la Llei de Canvi Climàtic amb 0,5 ja que continua estant en tramitació, 
encara que l’entitat indique que la seua aprovació siga imminent. 

 Ens indiquen que l’EVCCE30 és una de les primeres a incloure conjuntament energia i 
clima. Hem valorat aquest aspecte basant-nos en el que reflecteix la nota (3) adjunta al 
quadre 20, que diu que per a valorar positivament l’existència d’un pla de clima i 
energia, aquest ha de complir dos dels requisits que estableix l’article 3.2 del Reglament 
UE 2018/1999: 

1. Descripció dels objectius en funció de les cinc dimensions de l’energia i existència 
de mesures en funció d’aquests objectius generals. 

2. Que les polítiques i mesures previstes tinguen una valoració de la inversió. 

L’EVCCE30 no compleix aquests requisits. 

 L’entitat al·lega que la Comunitat Valenciana té un inventari de GEH propi elaborat a 
partir de les dades de la desagregació territorial de l’inventari estatal. No obstant això, 
en la Sindicatura considerem com a inventari GEH propi quan les dades inicials les obté 
la mateixa Administració autonòmica sense partir de les dades de la desagregació 
territorial de l’inventari estatal. Ens hem basat en el que s’estableix en l’informe de la 
Direcció General de Seguretat Ambiental, que indica: “Les dades d’emissions 
desagregades de manera aproximada per comunitats autònomes i que s’ofereixen en 
aquesta secció suposen una desagregació del resultat nacional”. 

 L’entitat al·lega que la Declaració d’Emergència Climàtica sí que estableix un objectiu 
quantificat de reducció d’emissions GEH del 40%, afirmació que sí que està reflectida 
en diferents apartats del nostre informe. No obstant això, aquest objectiu és 
excessivament genèric, perquè no estableix la distinció entre sectors difusos i no 
difusos ni tampoc l’any base de referència sobre el qual es pretén reduir el nivell 
d’emissions contaminants. Això constitueix una diferència substancial amb el que 
recullen altres comunitats autònomes en els seus plans estratègics. 
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Conseqüències en l’Informe 

Afegir a la nota (6) del quadre 10 de l’Informe la matisació següent: 

“(quan les dades inicials les obté la mateixa Administració autonòmica).” 

Tercera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3: “únicament s’han comunicat els resultats de 9 
indicadors dels 282 a la DG de Canvi Climàtic”. 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 12é, pàgina 11. 

 Apèndix 3, subobjectiu 2.3: “La Comunitat Valenciana disposa d’instruments de 
referència per a la planificació i avaluació posterior del grau d’aplicació de l’estratègia?”, 
paràgrafs 1r i quadre 11, pàgines 60 i 62. 

Comentaris 

L’entitat ens comunica que ha recopilat el 82% dels indicadors actuals, la qual cosa ha 
permés afinar-ne la definició i millorar-los d’acord amb la informació disponible. També 
indiquen que aquests indicadors s’han inclòs en el primer informe de seguiment de l’EVCCE 
que s’ha distribuït per a la seua validació a les direccions generals, i posteriorment es posarà 
a l’abast públic en el web de la Conselleria. No obstant això, no s’aporta cap documentació 
que ens permeta verificar i actualitzar quins indicadors s’han comunicat.  

Sense menyscabar l’enorme treball que està duent a terme la Direcció General de Canvi 
Climàtic (DGCC), de l’anàlisi de la documentació i informació a què hem tingut accés (com, 
per exemple, cal esmentar novament l’informe de situació facilitat per la Direcció General 
amb data 16 d’abril de 2021, en què indica que “al novembre de 2018, se sol·licita per 
primera vegada l’estat zero dels indicadors per mitjà d’escrits a les direccions generals que 
han incorporat mesures en l’Estratègia” i que des del 9 d’abril de 2019 “s’està intentant 
obtindre l’estat zero d’indicadors”), sembla que la fase de determinació de l’escenari base 
està permanentment en construcció, sense que fins hui hi haja un resultat concret, objectiu 
i públic d’aquest escenari base. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Quarta al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3: “251,9 milions d’euros”. 

 Apartat 3.3, “En relació amb el grau d’implementació de les mesures previstes en 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic”, paràgraf 4, pàgina 12. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la xifra de despesa pressupostària és una dada no contrastada, ja que 
en cap moment s’ha sol·licitat a la DGCC i no és objecte de l’Estratègia incloure el detall del 
cost econòmic d’execució de les mesures.  

Respecte a la primera part de l’al·legació, la quantia de la despesa està suportada per les 
contestacions que les direccions generals han donat en els qüestionaris en relació amb les 
inversions realitzades de 2018 fins a maig de 2021. 

Respecte a la inclusió de la dada de despesa pressupostària en l’Informe, considerem que 
és una manera alternativa de mesurar el grau d’execució de l’EVCCE30, ja que, en la data 
de redacció d’aquestes al·legacions, encara no s’ha elaborat cap informe de seguiment. 
A més, facilita al lector de l’Informe una visió economicista del possible impacte 
pressupostari de les accions ja empreses per l’Administració autonòmica. 

Respecte a la inclusió del cost de les inversions en l’Estratègia, entenem que sí que hauria 
de ser objecte de l’EVCCE30, ja que, com hem posat de manifest en l’Informe, ajuda a evitar 
que l’instrument de planificació es convertisca en una mera declaració d’intencions. També 
el PNIEC i el PNACC destaquen la necessitat de pressupostar el cost econòmic de les 
mesures previstes.  

Conseqüències en l’Informe 

Matisar les xifres clau en els termes següents:  

Redacció anterior: 

“251,9 milions d’euros és la despesa pressupostària produïda en mesures de mitigació i 
adaptació previstes en l’estratègia vigent (des de 2018).” 

Nova redacció: 

“251,9 milions d’euros és la despesa pressupostària de què han informat les direccions 
generals consultades en mesures de mitigació i adaptació previstes en l’estratègia vigent 
(des de 2018).” 

  



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030  

6 

Cinquena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3: “18 mesures de mitigació i adaptació”. 

 Apartat 3.3, “En relació amb el grau d’implementació de les mesures previstes en 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic”, paràgrafs 1r, 5é i 6é, pàgina 12. 

 Apèndix 3, subobjectiu 3.1: “S’han implementat les mesures relatives a la mitigació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució?”, paràgrafs 2n 
a 5é, pàgina 65. 

 Apèndix 3, subobjectiu 3.2: “S’han implementat les mesures relatives a l’adaptació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució?”, paràgrafs 2n 
a 5é, pàgina 72. 

Comentaris 

L’entitat ens informa per primera vegada de 16 actuacions corresponents a algunes de les 
mesures sobre les quals no ens havien reportat cap actuació en el transcurs del nostre 
treball de camp.  

Conseqüències en l’Informe 

Realitzar les modificacions següents en la redacció: 

 En “Xifres clau”: 

Redacció anterior: 

“18 mesures de mitigació i adaptació previstes en l’estratègia actual que encara no 
s’han iniciat (sobre 55 mesures analitzades per la Sindicatura)” 

Nova redacció: 

“96,4%, proporció de les mesures de mitigació i adaptació definides en l’estratègia 
actual que ja estan iniciades (percentatge sobre les 55 mesures analitzades per la 
Sindicatura)” 

 En l’apartat 3.3 de l’Informe: 

En el paràgraf 1r, canviar “en 36 de les 55 mesures” per “en pràcticament la totalitat de 
les mesures (96,4%)”. 

En el paràgraf 5é (apartat 3) canviar “29” per “34” i respecte al paràgraf 6é (apartat 4) 
canviar la redacció anterior (“Al maig de 2021, tan sols s’han realitzat actuacions en 7 
de les 20 mesures analitzades”) per la nova redacció: “Al maig de 2021, s’havien realitzat 
actuacions en 19 de les 20 mesures analitzades.” 
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 Apèndix 3, subobjectiu 3.1: 

Redacció anterior: 

“D’acord amb la informació reportada, no s’ha realitzat cap actuació en 5 de les 35 
mesures, que representa un 14,3% respecte al total analitzat. En 29 mesures s’ha dut a 
terme o s’ha iniciat almenys una actuació.65 

La descripció, referència i àrea de les mesures sobre les quals no s’ha fet cap actuació 
es mostra en el quadre següent: 

Quadre 13. Mesures de mitigació sobre les quals cap de les direccions generals 
enquestades ha dut a terme cap actuació 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, 
ramaderia i pesca 

M17 Promoure la ‘Iniciativa 4 per mil’66 
M18 Eficiència de la fertilització 
M20 Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia 
M24 Reduir la distància del transport de matèries primeres per a 

l’alimentació animal 
Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

M45 Maximitzar el potencial dels aiguamolls 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Quatre de les cinc mesures sobre les quals no s’ha dut a terme cap actuació 
corresponen a l’àrea d’agricultura, ramaderia i pesca. 

Respecte de les 29 mesures restants, els gestors han contestat que s’han dut a terme 
(des de 2018 fins a maig de 2021) 126 actuacions d’acord amb el detall següent: 

Quadre 14. Mesures de mitigació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació i 
l’import d’execució (obligacions reconegudes de 2018 a maig de 2021) 

 
65 No hem considerat l’M01, “Incorporació criteris mediambientals en la contractació de la GV”, 
per no ser competència directa de cap de les direccions generals a les quals hem remés el 
qüestionari.   
66 Iniciativa internacional consistent a aglutinar tots els actors del sector públic i privat per a 
donar a conéixer o establir accions concretes sobre l’emmagatzematge de carboni en els sòls i 
el tipus de pràctiques per a aconseguir-ho (https://4p1000.org/es).” 

Nova redacció: 

“A través dels qüestionaris, els gestors ens havien comunicat inicialment que s’havien 
realitzat una o diverses actuacions corresponents a 29 de les 35 mesures de mitigació.  
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La descripció, referència i àrea de les mesures sobre les quals no s’havia comunicat cap 
actuació a través dels qüestionaris es mostra en el quadre següent: 

Quadre 13. Mesures de mitigació sobre les quals no s’havia dut a terme cap 
actuació segons els qüestionaris remesos per les direccions generals consultades 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, 
ramaderia i pesca 

M17 Promoure la ‘Iniciativa 4 per mil’65 
M18 Eficiència de la fertilització 
M20 Reducció de les emissions de GEH en la ramaderia 
M24 Reduir la distància del transport de matèries primeres per a 

l’alimentació animal 
Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

M45 Maximitzar el potencial dels aiguamolls 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En la fase d’al·legacions ens informa la Direcció General de Canvi Climàtic d’algunes 
actuacions addicionals que afecten 4 mesures més, per la qual cosa es conclou que en 
34 de les 35 mesures de mitigació analitzades sí que s’ha dut a terme o s’ha iniciat 
almenys una actuació66 (l’única mesura sobre la qual no tenim constància que s’haja 
iniciat és l’M24, ‘Reduir la distància del transport de matèries primeres per a 
l’alimentació animal’). 

Respecte de les 29 mesures comunicades en els qüestionaris, els gestors ens han 
informat que s’han dut a terme (des de 2018 fins a maig de 2021) 126 actuacions 
d’acord amb el detall següent: 

Quadre 14. Mesures de mitigació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació 
(segons els qüestionaris remesos67) i l’import d’execució (obligacions reconegudes 
de 2018 a maig de 2021) 

 
65 Iniciativa internacional consistent a aglutinar tots els actors del sector públic i privat per a 
donar a conéixer o establir accions concretes sobre l’emmagatzematge de carboni en els sòls i 
el tipus de pràctiques per a aconseguir-ho (https://4p1000.org/es). 
66 No hem considerat l’M01, “Incorporació criteris mediambientals en la contractació de la GV”, 
per no ser competència directa de cap de les direccions generals a les quals hem remés el 
qüestionari. 
67 No hem inclòs en aquest quadre les actuacions de les quatre mesures addicionals de què la 
Direcció General de Canvi Climàtic ens ha informat en al·legacions perquè no han precisat ni el 
nombre d’actuacions ni l’import de les obligacions reconegudes.” 
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 Apèndix 3, subobjectiu 3.2: 

Redacció anterior: 

“D’acord amb la informació facilitada, no s’ha realitzat cap actuació en 13 de les 20 
mesures, això suposa un 65,0% respecte al total (en 7 mesures s’ha fet almenys una 
actuació). 

La descripció, referència i sector de les mesures sobre les quals no s’ha fet cap actuació 
es mostra en el quadre següent: 

Quadre 18. Mesures d’adaptació sobre les quals cap de les direccions generals 
enquestades ha dut a terme cap actuació 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, 
ramaderia i 
pesca 

A58 Avaluació de la vulnerabilitat en el sector agrari 
A59 Incentius per a la conservació i utilització de la diversitat biològica 

en agricultura 
A60 Conservació de les varietats agràries valencianes 
A61 Adaptació dels cultius en les zones humides 
A62 Evitar l’abandó de sòl agrari 
A63 Evitar la degradació de sòl en cultius 
A64 Recursos zoogenètics que permeten l’adaptació al canvi climàtic 
A65 Adaptació de les instal·lacions ramaderes a les necessitats 

climàtiques compatibles amb el benestar animal 
A66 Malalties emergents conseqüència del canvi climàtic i erradicar-les 

Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

A68 Identificació i actuacions sobre els hàbitats i tàxons vulnerables de la 
CV  

A71 Pagaments per serveis forestals 
A77 Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes 

per temporals 
Recursos 
hídrics 

A78 Pla de Modernització del Regadiu de la Comunitat Valenciana 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

Nou de les tretze mesures sobre les quals no s’ha dut a terme cap actuació corresponen 
a l’àrea d’agricultura, ramaderia i pesca. 

Respecte de les 7 mesures sobre les quals sí que s’ha dut a terme alguna actuació, s’han 
realitzat un total de 87 actuacions, dues corresponents a l’àrea de biodiversitat, forestal 
i desertificació, executades per la DG de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental i les 85 
restants, per la DG de l’Aigua. 
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Quadre 19. Mesures d’adaptació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació amb 
import d’execució (obligacions reconegudes de 2018 a maig de 2021)” 

Nova redacció: 

“A través dels qüestionaris, els gestors ens havien comunicat inicialment que s’havien 
realitzat una o diverses actuacions corresponents a 7 de les 20 mesures d’adaptació. 

La descripció, referència i àrea de les mesures sobre les quals no s’havia comunicat cap 
actuació a través dels qüestionaris es mostra en el quadre següent: 

Quadre 18. Mesures d’adaptació sobre les quals no s’havia dut a terme cap actuació 
segons els qüestionaris remesos per les direccions generals consultades 

Àrea Referència Descripció de la mesura 
Agricultura, 
ramaderia i 
pesca 

A58 Avaluació de la vulnerabilitat en el sector agrari 
A59 Incentius per a la conservació i utilització de la diversitat biològica 

en agricultura 
A60 Conservació de les varietats agràries valencianes 
A61 Adaptació dels cultius en les zones humides 
A62 Evitar l’abandó de sòl agrari 
A63 Evitar la degradació de sòl en cultius 
A64 Recursos zoogenètics que permeten l’adaptació al canvi climàtic 
A65 Adaptació de les instal·lacions ramaderes a les necessitats 

climàtiques compatibles amb el benestar animal 
A66 Malalties emergents conseqüència del canvi climàtic i erradicar-les 

Biodiversitat, 
forestal i 
desertificació 

A68 Identificació i actuacions sobre els hàbitats i tàxons vulnerables de 
la CV  

A71 Pagaments per serveis forestals 
A77 Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes 

per temporals 
Recursos 
hídrics 

A78 Pla de Modernització del Regadiu de la Comunitat Valenciana 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada en els qüestionaris 

En la fase d’al·legacions ens informa la Direcció General de Canvi Climàtic d’algunes 
actuacions addicionals que afecten 12 mesures més, per la qual cosa es conclou que 
en 19 de les 20 mesures d’adaptació analitzades s’ha dut a terme o s’ha iniciat almenys 
una actuació (l’única mesura sobre la qual no tenim constància que s’haja iniciat és 
l’A77, ‘Maximitzar la capacitat dels aiguamolls com a amortidor d’impactes per 
temporals’). 
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Respecte de les 7 mesures comunicades en els qüestionaris, els gestors ens han 
informat que s’han dut a terme (des de 2018 fins a maig de 2021) 87 actuacions d’acord 
amb el detall següent: 

Quadre 19. Mesures d’adaptació sobre les quals s’ha reportat alguna actuació 
(segons els qüestionaris remesos71) i l’import d’execució (obligacions reconegudes 
de 2018 a maig de 2021) 

 
71 No hem inclòs en aquest quadre les actuacions de les dotze mesures addicionals de què la 
Direcció General de Canvi Climàtic ens ha informat en al·legacions perquè no han precisat ni el 
nombre d’actuacions ni l’import de les obligacions reconegudes.” 

Sisena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Xifra clau “0,3% sobre l’objectiu previst en l’estratègia actual d’incrementar la potència 
elèctrica instal·lada amb tecnologia solar fotovoltaica o eòlica (increment de 16 MW 
entre 2015 i 2019 davant de l’objectiu de 5.455 MW per a 2030)”. 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgraf 8é, pàgina 14. 

 Apèndix 3, subobjectiu 4.3, “Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?”, paràgraf 8é, pàgina 85. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que no té sentit aportar aquest valor del 0,3%, perquè s’han utilitzat dades 
referides a l’any 2019, davant d’uns objectius fixats a posteriori en 2020. També exposen les 
últimes actuacions que s’han dut a terme per a incrementar aquesta ràtio. Se sol·licita que 
s’elimine de “Xifres clau” per no ser una dada d’execució sinó de diagnòstic. 

Hem partit de dades de 2015 a 2019, per a avaluar el compliment dels objectius marcats 
per l’EVCCE30, que estableix els objectius a 2030 amb un punt de partida en 2014. 

L’entitat no ens ha facilitat informació addicional sobre la potència elèctrica instal·lada a 31 
de desembre de 2021, motiu pel qual mantenim la nostra anàlisi referida a la informació 
continguda en el Sistema Elèctric Espanyol (últim any disponible 2019). 

Si bé l’increment de la potència elèctrica instal·lada és un objectiu intermedi per a la 
consecució d’altres objectius més globals, l’evolució de l’indicador facilita al lector una visió 
clara i concisa sobre el llarg camí que queda per recórrer per a poder aconseguir les 
ambicioses metes plantejades en l’Estratègia en termes d’energies renovables. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Setena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 2, “Objectiu i abast de l’auditoria”, paràgraf 2n, pàgina 4. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que l’objectiu de l’auditoria no ha sigut només l’anàlisi operativa de 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 sinó tota la política de la Generalitat, 
relacionada amb mitigació principalment, fins i tot des d’abans de l’elaboració de la mateixa 
Estratègia, i comparar els resultats i actuacions aconseguits en un cert moment amb 
compromisos o obligacions establits amb posterioritat. També al·leguen que no es pot 
demanar a una estratègia la vigència de la qual s’inicia en 2020 que l’any 2021 responga 
fefaentment al desenvolupament dels objectius que després es traduiran en una 
quantificació dels indicadors. Consideren que aquesta auditoria hauria d’haver-se produït 
en 2022, altrament podria semblar que l’estratègia és infructuosa o que la Generalitat no 
realitza bones polítiques de canvi climàtic, quan en realitat el que succeeix és que no ha 
tingut temps de presentar els resultats amb robustesa. De fet, està prevista la primera 
presentació d’indicadors a la primavera de 2022. 

Reiterem el que ja hem expressant en les al·legacions primera i tercera respecte a l’exercici 
d’inici, d’acord amb l’Informe de situació sobre el procés d’elaboració i aprovació de 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 facilitat per la Direcció General de 
Canvi Climàtic (16 d’abril de 2021), “al novembre de 2018 ja se sol·licita per primera vegada 
l’estat zero dels indicadors”.  

Quant a l’abast del treball hem avaluat l’Estratègia des d’una perspectiva àmplia, que 
permeta que els destinataris previstos de l’Informe entenguen què s’ha fet fins ara pel canvi 
climàtic i què és el que queda per fer en uns anys que seran crucials, atesa l’emergència 
climàtica declarada pels experts en la matèria. 

L’escàs temps transcorregut des de la posada en marxa efectiva de l’EVCCE30 representa 
una limitació significativa per a poder avaluar el grau d’implementació de les mesures 
previstes, i així ho expressem en la conclusió general de l’apartat 3.3 de l’Informe. Per aquest 
motiu hem intentat aportar a la Direcció General en concret i a l’Administració de la 
Generalitat en el seu conjunt una anàlisi profunda de la situació respecte a la trajectòria 
que s’ha marcat.  

En el nostre informe hem manifestat l’intens treball que s’ha realitzat des de la Direcció 
General, que està en funcionament tan sols des d’estiu de 2019. Com hem esmentat 
anteriorment, aquest informe pretén facilitar la posada en marxa de l’EVCCE30 i les altres 
polítiques relacionades amb el canvi climàtic, tenint en compte els principis d’eficiència, 
eficàcia i economia, principis rectors de totes les polítiques públiques. En certa manera, el 
nostre informe pot constituir una base inicial del treball de seguiment i control que ha de 
realitzar la DGCC. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Huitena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 2, “Objectiu i abast de l’auditoria”, paràgraf 11é, pàgina 5. 

Comentaris 

L’entitat sol·licita que l’objectiu 4 no es considere dins de l’auditoria operativa de 
l’Estratègia, ja que al·leguen que la hipòtesi d’“escenaris amb menor energia disponible per 
capita”, per inexistència de recursos naturals, és una idea recurrent durant dècades per a 
alguns sectors minoritaris en l’àmbit científic, que de moment mai ha arribat a produir-se. 

El límit dels recursos naturals representa una amenaça per a la transició energètica, de fet 
no és necessari plantejar escenaris futurs, perquè la comunitat científica està d’acord que 
hem de disminuir el consum d’energia per capita si volem aconseguir la neutralitat climàtica 
en 2050. Tots esperem que els avanços tecnològics eviten les pitjors conseqüències de 
l’escenari de menor energia per capita, però considerem que les futures estratègies de canvi 
climàtic han de preveure-ho. 

També al·leguen que sí que aposten per una eficiència energètica que reduïsca el consum. 
Això no obstant, com es reflecteix al llarg de tot l’Informe, considerem que per a aconseguir 
els objectius previstos és necessari reduir el consum energètic també per la via de la 
disminució de l’activitat, a més de per mitjà de la millora de l’eficiència energètica. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Novena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 2, “Objectius i abast de l’auditoria”, paràgraf 27é, pàgina 6. 

Comentaris 

L’entitat sol·licita que únicament es considere com a objectiu la posada en marxa i no el 
grau d’execució, ja que únicament es pot analitzar l’any zero, la situació de partida. D’altra 
banda, sol·liciten que s’indique clarament quan s’està valorant l’execució d’estratègies 
anteriors i quan es valora l’estratègia actual.  

Reiterem el que ja hem exposat en la primera, tercera i setena al·legació respecte a la 
primera sol·licitud d’indicadors (l’anomenat estat zero). Segons la visió que té la Sindicatura, 
l’EVCC30 no es pot entendre de manera rupturista respecte a les estratègies definides i 
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desenvolupades fins ara per l’Administració autonòmica. Els destinataris previstos del 
nostre informe han de conéixer quina és la situació actual i si les estratègies prèvies han 
tingut un efecte o no en la consecució dels objectius que s’hi estableixen i que estan 
marcats per les polítiques sobre el canvi climàtic de la Unió Europea. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Desena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.1, “En relació amb l’alineació de l’estratègia valenciana davant del canvi 
climàtic amb els compromisos europeus i estatals”, paràgraf 3r, pàgina 7. 

Comentaris 

L’entitat reitera de nou totes les actuacions que ha dut a terme la DGCC i al seu torn 
expressa que cada instrument que han elaborat té un abast, objectiu i comesa diferent, de 
manera que tot no es pot avaluar des de la perspectiva de l’Estratègia Valenciana de Canvi 
Climàtic i Energia 2030.  

Les polítiques europees de canvi climàtic, així com també el PNIEC i el PNACC, destaquen 
la necessitat de planificació estratègica. En la nostra opinió, la planificació estratègica de 
la Comunitat Valenciana davant del canvi climàtic està constituïda per les tres estratègies 
elaborades fins hui i la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Consell, que revisa 
alguns dels objectius que plantegen les estratègies anteriors. Totes les actuacions dutes a 
terme per la Generalitat i els instruments aprovats corresponents han de respectar els 
compromisos internacionals. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Onzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.1, “En relació amb l’alineació de l’Estratègia valenciana davant el canvi climàtic 
amb els compromisos europeus i estatals”, paràgrafs 10é i 11é, pàgina 10. 

 Apèndix 3, objectiu 1, “L’estratègia d’actuació de la Comunitat Valenciana davant el 
canvi climàtic està alineada amb els principis i objectius bàsics establits per la Unió 
Europea i assumits pel Govern d’Espanya?”, paràgraf 1r, pàgina 34. 
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 Apèndix 3, subobjectiu 1.1, “Les estratègies valencianes davant el canvi climàtic 
anteriors a l’EVCCE30 van contribuir al compliment dels compromisos europeus i 
nacionals de l’any 2020?, paràgraf 1r, pàgina 36. 

Comentaris 

L’entitat reitera de nou que el primer any d’implementació de l’estratègia és 2020, i pel que 
fa a això nosaltres recordem que al novembre de 2018 ja se sol·licita per primera vegada 
l’estat zero dels indicadors. També sol·licita que s’elimine el diagnòstic referent a l’evolució 
de les dades energètiques de la Comunitat Valenciana entre 2014 i 2019 que auguren que 
els objectius previstos per a 2030 seran difícilment assolibles. Reiterem el que hem 
expressat en relació amb las al·legacions sisena i setena. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Dotzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgrafs 1r i 4t i següents, pàgines 10 i 11. 

 Apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30?”, paràgrafs 1r i 15é i 
següents, pàgines 53 a 55. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que no pot valorar-se l’execució de l’EVCCE30 fins que no hi haja una sèrie 
d’informes de seguiment. La DGCC no considera que hi haja problemes de governabilitat 
pel fet que la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic no dispose de 
capacitat executiva i que les competències en energia estiguen repartides en més d’una 
conselleria. 

Reiterem el que ja hem expressat en al·legacions anteriors sobre la posada en marxa 
efectiva de la planificació estratègica en matèria de lluita contra el canvi climàtic i l’absència 
de seguiment formalitzat en informes.   

En la nostra opinió, la creació d’un òrgan com la Comissió de Coordinació de Polítiques de 
Canvi Climàtic, al qual es confereixen funciones de seguiment o control però no funcions 
de decisió, li resta capacitat d’acció i redueix l’impacte potencial en l’execució de 
l’Estratègia, motiu pel qual entenem que és una debilitat de governabilitat. 

Respecte a les actuacions en matèria d’energia, la dispersió de competències pot ser 
contrarestada per mesures efectives de coordinació, aspecte que és susceptible de millora 
segons hem constatat en el transcurs del nostre treball. De fet, la Conselleria d’Economia 
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Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sí que coincideix amb la Sindicatura que 
seria convenient que tots els òrgans, entitats i unitats administratives que realitzen 
actuacions de desenvolupament i foment del sector energètic estigueren sota la 
coordinació d’una única conselleria. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Tretzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 9é, pàgina 11. 

 Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 11é, pàgina 15. 

 Apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30?”, paràgraf 25é, 
pàgina 57. 

Comentaris 

L’entitat reitera el que ja ha comentat en la segona al·legació, a la qual ens remetem. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Catorzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.3, “En relació amb el grau d’implementació de les mesures previstes en 
l’estratègia valenciana davant del canvi climàtic”, paràgraf 1r, pàgina 12. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que l’EVCCE30 destaca les mesures i actuacions que ja s’executen en els 
diferents departaments del Consell, la qual cosa es contradiu amb l’afirmació reiterada en 
aquestes al·legacions segons la qual el primer any de la seua implementació és 2020. De 
fet, moltes de les actuacions assenyalades per les diferents direccions generals que hem 
consultat es refereixen a l’any 2018. 

Afigen també que la finalitat del document estratègic “és aconseguir, per mitjà de l’aplicació 
de totes les mesures, la mitigació de les emissions GEH, millorar l’adaptació al canvi climàtic 
i promoure la conscienciació i informació sobre el canvi climàtic”. Aquests objectius haurien 
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d’haver-se plasmat en fites i objectius més concrets per a facilitar el mesurament de 
l’acompliment. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Quinzena al·legació 

L’entitat repeteix el contingut de la quarta al·legació. Vegeu l’anàlisi que se n’ha fet. 

Setzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 3, “18 mesures de mitigació i adaptació”. 

 Apartat 3.3, “En relació amb el grau d’implementació de les mesures previstes en 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic”, paràgrafs 1r, 5é i 6é, pàgina 12. 

 Apèndix 3, subobjectiu 3.1: “S’han implementat les mesures relatives a la mitigació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució?”, paràgrafs 2n 
a 5é, pàgina 65. 

 Apèndix 3, subobjectiu 3.2: “S’han implementat les mesures relatives a l’adaptació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució?”, paràgrafs 2n 
a 5é, pàgina 72. 

Comentaris 

L’entitat fa més comentaris sobre paràgrafs ja al·legats en la cinquena al·legació, i insisteix 
a dir que les actuacions realitzades abans de 2020 no s’haurien de tindre en compte, al no 
formar part de l’horitzó temporal de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 
2030. No obstant això, la catorzena al·legació argumenta que “l’EVCCE30 destaca les 
mesures i actuacions que ja s’estan executant en els diferents departaments del Consell”, 
que en la nostra opinió són afirmacions contradictòries. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Dessetena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.3, “En relació amb el grau d’implementació de les mesures previstes en 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic”, paràgrafs 1r i 7é, pàgina 13. 



Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030  

18 

 Apèndix 3, subobjectiu 3.1: “S’han implementat les mesures relatives a la mitigació i 
s’han emés informes de seguiment que recullen el seu grau d’execució?”, paràgrafs 2n 
a 5é, pàgina 65. 

Comentaris 

L’entitat al·lega que sí que es donen casos en què les mesures es duen a terme per més 
d’un departament i efectivament així ho expressa l’Informe, però entenem que les mesures 
dutes a terme per diversos departaments haurien de planificar-se a través d’un pla sectorial 
que reculla la planificació de les actuacions concretes coordinades entre tots els actors 
implicats. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Dihuitena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgraf 1r, pàgina 13. 

Comentaris 

L’entitat entén que l’afirmació del mateix apartat és discutible, ja que no es pot inferir que 
en el futur hi haja menys energia disponible. En l’al·legació inclou alguns exemples i 
indicadors per a argumentar el potencial de les energies renovables que es preveu 
disponible fins a 2050. 

Les observacions recollides en el nostre informe reflecteixen una problemàtica que part de 
la comunitat científica ha estat denunciant: el límit dels recursos naturals representa una 
amenaça per a la transició energètica. Reiterem el que ja hem comentat en la huitena 
al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Denovena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgraf 9é, pàgina 14. 

 Annex V, “El canvi climàtic, la transició energètica i els límits de la naturalesa”, apartat 
“L’escassetat dels minerals”, paràgraf 1r. 
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Comentaris 

L’entitat discuteix l’informe1 de l’Agència Internacional d’Energia (AIE), informe que 
identifica els minerals i metalls clau que podrien generar problemes de subministrament i 
colls de botella en una transició energètica neta. També afirma que es troba fora de l’àmbit 
de les polítiques de la Generalitat. 

Entenem que no ha de deslligar-se de la lluita contra el canvi climàtic l’anàlisi de la possible 
escassetat de minerals, perquè aquesta escassetat impactarà directament en la capacitat 
productiva de les fonts d’energia renovables, pilar en què es basen les estratègies actuals, 
tant l’autonòmica com la nacional i l’europea. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Vintena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgraf 10é, pàgina 14. 

 Subobjectiu 4.2: “S’han previst mesures específiques per a adaptar la societat i 
l’economia en un escenari amb menys energia disponible per capita?”, paràgraf 10é, 
pàgina 82. 

Comentaris 

L’entitat planteja que l’escenari d’un decreixement econòmic no és una matèria a afrontar 
des del punt de vista del canvi climàtic, sinó des del punt de vista de política econòmica.  

Mantenen que l’Estratègia sí que estableix mesures d’estalvi i eficiència energètica, encara 
que confirma que l’EVCCE30 manté el criteri de descarbonitzar l’economia mantenint el 
creixement econòmic, per la qual cosa aquesta al·legació no contradiu la conclusió de 
l’Informe, que és que l’EVCCE30 no preveu (ni com a hipòtesi de treball) el que alguns 
científics assenyalen com la vertadera eixida que contribuïsca a afrontar el problema del 
canvi climàtic: la necessitat del “decreixement” econòmic.  

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

                                                            
1 IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, París, https://www.iea.org/ 
reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.  
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B) Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball 

Per mitjà d’un escrit de 3 de març de 2022 de la directora general d’Indústria, Energia i 
Mines (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) es van 
remetre les al·legacions a l’esborrany de l’Informe esmentat, respecte de les quals 
s’assenyala el que segueix: 

Primera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 2, “Objectius i abast de l’auditoria”, pàgines 4 a 6. 

Comentaris 

L’entitat fa un resum dels objectius i l’abast de la nostra auditoria, però no aporta cap 
aclariment o informació addicional. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Segona al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 4, pàgina 10. 

Comentaris 

L’entitat coincideix amb la Sindicatura respecte a la dificultat en la governabilitat de 
l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. L’entitat no aporta cap aclariment 
o informació addicional. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Tercera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 7, pàgina 11. 

 Apartat 4, “Recomanacions”, 2a recomanació, paràgraf 3r, pàgina 16. 
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 Apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30?”, paràgraf 17é, 
pàgina 55. 

Comentaris 

Respecte als comentaris sobre la possible dispersió en les competències d’energia, 
aclareixen que recauen (article 9 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la 
Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les 
seues atribucions) de manera íntegra  en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball (CESSPCT), excepte la corresponent a sostenibilitat energètica 
residencial, que recau en la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 

La Direcció General de Transició Ecològica (Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica) té encomanades (article 132 del Decret 
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la 
Presidència i de les conselleries de la Generalitat) les funcions establides en l’article 70 de 
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, en matèria d’investigació energètica 
i innovació, i d’elaboració, gestió, impuls i execució d’actuacions encaminades a la 
descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables. 

Coincideixen amb la Sindicatura que seria convenient que tots els òrgans, entitats i unitats 
administratives que realitzen actuacions de desenvolupament i foment del sector energètic 
estigueren sota la coordinació de la CESSPCT, a través de la seua Direcció General 
d’Indústria, Energia i Mines, que és qui respon davant el Ministeri amb competències en 
matèria d’energia. Estan d’acord que la transició energètica és un vector crític per a la 
descarbonització de l’economia i que va lligat fortament a la política industrial, que també 
és competència de la CESSPCT. 

Encara que ens apunten que s’estan duent a terme labors de coordinació, aquestes estan 
relacionades amb la tramitació dels expedients d’autorització d’energies renovables, que 
és el que l’actualitat i les múltiples peticions existents els ha obligat a impulsar. Aquesta 
coordinació hauria sigut necessària en les funcions de planificació prèvia. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

 Canviar la redacció de l’apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica 
per a la implementació de l’estratègia”, paràgraf 7, pàgina 11:  

Redacció prèvia: 

“les competències d’energia, la pedra angular per a afrontar l’objectiu europeu de 
descarbonització, estan actualment distribuïdes en tres direccions generals i una entitat 
pública (dependents de dues conselleries diferents)” 
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Nova redacció: 

“les competències d’energia, la pedra angular per a afrontar l’objectiu europeu de 
descarbonització, recauen en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, excepte la corresponent a sostenibilitat energètica residencial, que 
recau en la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. No obstant això, la 
Direcció General de Transició Ecològica, dependent de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, exerceix les 
funcions en matèria d’investigació energètica i innovació, i d’elaboració, gestió, impuls 
i execució d’actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, 
foment i ús de les energies renovables.” 

 Canviar la redacció de l’apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la 
Generalitat Valenciana ha facilitat la implementació de les mesures previstes en 
l’EVCCE30?”, paràgraf 17é, pàgina 55: 

Redacció prèvia: 

“D’acord amb els reglaments d’organització i funcionament vigents en la data de 
redacció d’aquest informe,55 les competències en energia es distribueixen en dues 
conselleries diferents. Les competències de foment d’energies renovables i eficiència 
energètica corresponen a la Direcció General de Transició Ecològica (Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica), i les 
competències de foment del mercat energètic són de la Direcció General d’Indústria, 
Energia i Mines (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball). També l’IVACE té competències en energia,56 i li correspon executar 
l’ordenació i planificació energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb 
les directrius generals del Consell, en coordinació amb les diferents administracions i 
en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea. 

________________________________________ 
55 Article 6, apartat 4, de l’Ordre 1/2021, de 6 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i Decret 176/2020, de 30 d’octubre, del Consell, 
d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
56 Decret 110/2021, de 6 d’agost, del Consell, de modificació del Reglament d’organització i 
funcionament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).” 

Nova redacció: 

“Segons s’estableix en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, 
pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues 
atribucions, les competències d’energia corresponen a la Direcció General d’Indústria, 
Energia i Mines (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball) excepte la de sostenibilitat energètica residencial, que recau en la Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Això no obstant, el Decret 105/2019, de 5 de 
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juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de 
les conselleries de la Generalitat, encarrega a la Direcció General de Transició Ecològica 
(Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica) funcions en matèria d’investigació energètica i innovació i d’elaboració, 
gestió, impuls i execució d’actuacions encaminades a la descarbonització i el 
desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.” 

Quarta al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.2, “En relació amb el marc de governabilitat climàtica per a la implementació 
de l’estratègia”, paràgraf 8, pàgina 11. 

 Apèndix 3, subobjectiu 2.1: “El marc de governabilitat de la Generalitat Valenciana ha 
facilitat la implementació de les mesures previstes en l’EVCCE30?”, paràgraf 23é 
(següent al quadre 9), pàgina 56. 

Comentaris 

Coincideixen amb la Sindicatura a dir que els mitjans materials i humans han sigut 
insuficients per al desenvolupament i execució de les mesures relacionades amb la 
coordinació de la lluita contra el canvi climàtic. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Cinquena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.1, “En relació amb l’alineació de l’estratègia valenciana davant el canvi climàtic 
amb els compromisos europeus i estatals”, paràgrafs 1r i 4t, pàgina 7. 

 Apèndix 3, subobjectiu 1.3: “Les línies generals de l’Avantprojecte de Llei del Canvi 
Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana estan alineades amb la Llei 
7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica?”, paràgraf 5é, 
pàgina 51. 

Comentaris 

L’entitat coincideix amb la nostra conclusió i assenyala que han d’actualitzar-se els objectius 
de l’Estratègia a l’actual marc d’actuació en matèria de clima i energia de la Unió Europea 
per a 2030 i que és imprescindible la coordinació per a l’elaboració dels plans sectorials 
derivats de l’Estratègia. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Sisena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgrafs 1r i 11é, pàgines 13 i 14. 

 Apèndix 3, subobjectiu 4.3: “Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?”, paràgrafs 2n i 3r, pàgina 84. 

Comentaris 

L’entitat remarca l’aprovació del Decret Llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures 
per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables 
per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, després del 
qual s’han rebut sol·licituds d’autorització d’instal·lacions renovables la potència de les 
quals ascendeix a més de 6.000 MW. 

Aquesta norma té per objecte i finalitat, d’acord amb el seu article 1: 

a) Establir els projectes d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de 
l’aprofitament dels recursos energètics renovables que tenen el caràcter d’inversions 
d’interés estratègic per a la Comunitat Valenciana, així com els seus efectes.  

b) Simplificar i agilitar els supòsits i procediments administratius vinculats a la construcció 
i posada en servei d’instal·lacions elèctriques i del sector elèctric.  

c) Regular criteris i requisits territorials, urbanístics, paisatgístics, mediambientals i 
energètics exigibles als projectes de centrals fotovoltaiques.  

d) Establir obligacions i mecanismes de gestió per a afavorir la generalització de les 
instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables en les edificacions públiques i 
particulars, així com els sòls urbans i urbanitzables. 

És cert que aquest decret llei agilita la tramitació administrativa per a dur a terme els 
projectes d’instal·lacions de producció d’electricitat a partir de l’aprofitament dels recursos 
energètics renovables, però hauria sigut convenient justificar amb major precisió les 
estimacions contingudes en l’Estratègia. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Setena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.1, “En relació amb l’alineació de l’Estratègia valenciana davant el canvi climàtic 
amb els compromisos europeus i estatals”, paràgraf 11é, pàgina 10. 

 Apèndix 3, subobjectiu 1.2: “Els compromisos adquirits per la Comunitat Valenciana 
estan alineats amb el marc nacional i europeu d’actuació en matèria de clima i energia 
2030?”, paràgraf 22é, pàgina 46. 

Comentaris 

Respecte a la nostra observació que no s’han marcat objectius interanuals, consideren com 
a òptim objectius intermedis que abasten dos o tres anys, en funció de la previsió de la 
finalització de les actuacions/mesures que s’hi relacionen.  

No ens hem manifestat sobre si la periodicitat òptima dels objectius intermedis seria anual 
o de major amplitud temporal. L’observació és motivada perquè l’absència d’objectius 
intermedis dificulta l’avaluació del progrés. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

 Canviar la redacció de l’apartat 3.1, “En relació amb l’alineació de l’estratègia valenciana 
davant el canvi climàtic amb els compromisos europeus i estatals”, paràgraf 11é, pàgina 
10: 

Redacció prèvia: 

“Fins a l’actualitat, no s’ha publicat cap informe de seguiment de l’EVCCE30. Tot i que 
l’Estratègia no ha concretat les variacions interanuals previstes en el període objecte de 
planificació, l’evolució de les dades energètiques de la Comunitat Valenciana entre 
2014 i 2019 auguren que els objectius previstos per a 2030 seran difícilment assolibles, 
si bé l’horitzó temporal concedeix marge perquè les actuacions puguen donar resultats 
que encara no són visibles (vegeu el subobjectiu 1.2).” 

Nova redacció: 

“Fins a l’actualitat, no s’ha publicat cap informe de seguiment de l’EVCCE30. Tot i que 
l’Estratègia no ha concretat objectius intermedis en el període objecte de planificació, 
l’evolució de les dades energètiques de la Comunitat Valenciana entre 2014 i 2019 
augura que els objectius previstos per a 2030 seran difícilment assolibles, si bé l’horitzó 
temporal concedeix marge perquè les actuacions puguen donar resultats que encara 
no són visibles (vegeu el subobjectiu 1.2).” 
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 Canviar la redacció de l’apartat 3, subobjectiu 1.2: “Els compromisos adquirits per la 
Comunitat Valenciana estan alineats amb el marc nacional i europeu d’actuació en 
matèria de clima i energia 2030?”, paràgraf 22é, pàgina 46. 

Redacció prèvia: 

“El PNIEC assenyala l’evolució interanual de l’estalvi energètic i de la intensitat 
energètica per a arribar a l’objectiu del 39,5% d’eficiència energètica en 2030 (entés 
com aquella reducció percentual en el consum d’energia primària respecte a l’any 
previst en la normativa comunitària, 2007). No obstant això, l’EVCCE30 no estableix 
objectius interanuals, sinó la situació de base (dada referida a 2014) i l’objectiu final 
desitjat (vegeu il·lustracions 3 i 4).” 

Nova redacció: 

“El PNIEC assenyala l’evolució interanual de l’estalvi energètic i de la intensitat 
energètica per a arribar a l’objectiu del 39,5% d’eficiència energètica en 2030 (entés 
com aquella reducció percentual en el consum d’energia primària respecte a l’any 
previst en la normativa comunitària, 2007). No obstant això, l’EVCCE30 no estableix 
objectius intermedis, sinó la situació de base (dada referida a 2014) i l’objectiu final 
desitjat (vegeu les il·lustracions 3 i 4).” 

Huitena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apèndix 3, subobjectiu 1.2: “Els compromisos adquirits per la Comunitat Valenciana 
estan alineats amb el marc nacional i europeu d’actuació en matèria de clima i energia 
2030?”, paràgraf 26é, pàgina 46. 

Comentaris 

L’entitat indica que no té constància de la sol·licitud concreta d’aquesta informació amb 
aquest detall. Aquesta sol·licitud va ser remesa a la Direcció General de Canvi Climàtic, que 
és la direcció general amb competències relacionades amb la posada en marxa de 
l’EVCCE30, per mitjà de correu electrònic de data 1 d’octubre de 2021. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Novena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apèndix 3, subobjectiu 4.3: “Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?”, paràgraf 18é, pàgina 87. 
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Comentaris 

Els mecanismes d’autorització d’infraestructures elèctriques minimitzen però no eliminen 
els impactes ambientals. Com que la potència prevista a aconseguir segons l’EVCCE30 
requerirà l’ocupació de superfícies extenses, existeix un risc potencial d’impacte, aspecte 
que posem de manifest en l’Informe. En aquesta mateixa línia s’ha manifestat l’Oficina 
Espanyola de Canvi Climàtic i la Direcció General de Política Energètica i Mines (Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) quan va publicar al gener de 2020 
l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-
2030. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Desena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apèndix 3, subobjectiu 4.3: “Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?”, paràgraf 27é, pàgina 88. 

Comentaris 

La Comunitat Valenciana disposa del visor cartogràfic on es poden visualitzar les 
instal·lacions renovables de la Comunitat en tramitació així com la zonificació del pla eòlic. 

Conseqüències en l’Informe 

Modificar l’Informe en els termes següents: 

Incloure la nota següent de peu de pàgina, associada a les paraules “eina cartogràfica”, que 
figuren en el paràgraf 27é de l’apèndix 3, subobjectiu 4.3: “Els sistemes previstos de 
captació d’energies renovables estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?” 

“La Generalitat Valenciana disposa del visor cartogràfic (https://visor.gva.es/visor/), on es 
poden visualitzar les instal·lacions renovables de la Comunitat Valenciana en tramitació així 
com la zonificació del pla eòlic.” 

Onzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 3.4, “En relació amb la resiliència davant escenaris de menor energia 
disponible”, paràgraf 1r, pàgina 13. 

 Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 9é, pàgina 15. 
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Comentaris 

La recomanació i la conclusió es refereixen al fet que la millora de l’eficiència energètica ha 
d’anar acompanyada d’un escenari alternatiu de disminució en el seu consum. Entenen que 
no seria un escenari alternatiu, sinó que tant l’eficiència com l’estalvi energètic són pilars 
fonamentals en l’estratègia contra el canvi climàtic, i així es preveu en els objectius de 
l’EVCCE30. No obstant això, no considerem que la disminució del consum energètic, més 
enllà de l’obtingut a través de l’eficiència energètica, forme part dels objectius previstos en 
l’EVCCE30.  

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Dotzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 12é, pàgina 16. 

Comentaris 

Es remeten a l’al·legació tercera. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Tretzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 15é, pàgina 16. 

Comentaris 

Destaquen les ajudes ja existents en la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, 
concretament pel que fa a promoció de la competitivitat industrial, així com les gestionades 
per l’IVACE. No obstant això, aquestes ajudes no s’han concedit com a resposta a mesures 
de l’Estratègia i recomanem que estiguen incloses en les pròximes revisions que se’n facen. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Catorzena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apèndix 3, subobjectiu 4.3: “Els sistemes previstos de captació d’energies renovables 
estan dissenyats per a afavorir la resiliència comunitària?”, paràgraf 46é, pàgina 93. 

 Apartat 4, “Recomanacions”, paràgraf 20é, pàgina 17. 

Comentaris 

Proposen modificar aquesta recomanació, ja que els operadors realitzen la gestió dels 
nusos de la xarxa en funció de la demanda existent en cada zona, les empreses 
distribuïdores elaboren un pla detallat d’infraestructures per a materialitzar les inversions 
necessàries que milloren la xarxa de distribució i la Direcció General d’Indústria, Energia i 
Mines emet els informes pertinents.  

Conseqüències en l’Informe 

Eliminar la recomanació de “realitzar una zonificació socioeconòmica a escala local (per a 
cada terme municipal), perquè la gestió dels nusos de la xarxa elèctrica es realitze en funció 
de la demanda d’energia existent i prevista en cada àrea” continguda en el paràgraf 20é de 
l’apartat 4, “Recomanacions”, i en el paràgraf 46é del subobjectiu 4.3. 
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