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Davant la tramitació parlamentaria del Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat
Valenciana (RE número 54.135) i com a organització professional agrària part implicada, s'adjutnen propostes d'esmenes a valorar
per part dels diferents Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
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INFORMACIÓ D’AVISOS I NOTIFICACIONS
INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Desitge que m’informeu mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic dels canvis en aquest expedient.
Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Trie el mitjà de notificació pel qual desitge ser notificat (només per a subjectes no obligats a rebre notificacions
telemàtiques*):
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones
telemáticas*):
Desitge rebre la notificació de forma telemàtica.
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Desitge rebre la notificació per correu certificat al domicili indicat més amunt.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: segons l’article 14 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se electrònicament: a) Les persones jurídiques. b) Les
entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria
en exercici d’aquesta activitat professional. d) Els qui representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament. e)
Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició
d’empleat públic.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

MESA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, les Corts Valencianes li informa
que les seues dades personals aportats en este formulari seran
incorporats a un fitxer titularitat del mateix Organisme, amb la
finalitat de la gestió dels servicis objecte del formulari, oferits per
les Corts Valencianes en el seu àmbit de les seues funcions.
També s'informa que, en els termes previstos per la legislació
vigent, es podran cedir dades a altres Administracions, de
caràcter públic o privat, i Òrgans de Control.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, les Corts
Valencianes le informa que sus datos personales aportados en
este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del
mismo Organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios
objeto del formulario, ofrecidos por les Corts Valencianes en su
ámbito de sus funciones. También se informa que, en los términos
previstos por la legislación vigente, se podrán ceder datos a otras
Administraciones, de carácter público o privado, y Órganos de
Control.

He llegit i accepte els termes referents a la Protecció de Dades
He leído y acepto los términos referentes a la Protección de Datos

Corts Valencianes, PLAÇA SANT LLORENÇ, 4. València (Valencia). 963188000
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A la Mesa de les Corts Valencianes
València, 24 de maig 2022

Observacions de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders a la
Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la
transició ecològica de la Comunitat Valenciana (RE número

I. Antecedents
El Butlletí Oficial de les Corts Valencianes número 250 de 17 de maig de
2022 publica el projecte de esmentat en l’assumpte i mitjançant acord de la
Mesa de les Corts Valencianes de 10 de maig de 2022 s’obri un termini de
5 dies (del 19 al 25 de maig) per a que les associacions més
representatives, com és el cas, puguen plantejar esmenes a la proposició
de llei.
Per tant, dins del termini establert, es presenten les següent esmenes de
LA UNIMÓ de Llauradors i Ramaders.

Data i hora 24/05/2022 08:22:06
UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS
VALENCIÁ (
https://portal.cortsvalencianes.es/verifirma/code/IV7DS72Y34P4RG4CSJVGOXYHEI - 1 / 7

II. Observacions generals
En el marc social en els que ens trobem i la tendència legislativa de la Unió
Europea en polítiques d’adaptació i prevenció del canvi climàtica, LA UNIÓ
de Llauradors i Ramaders considera necessària una Llei valenciana que
aborde la problemàtica derivada de la situació actual de canvi climàtic i la
necessitat d’una transició ecològica.
En termes generals es valora este projecte de llei com a un compromís
amb la transició cap a un model econòmic més sostenible, resilient i amb
una tendència cap a un model neutre amb el clima mitjançant un ús eficient
dels recursos disponibles.
Pot ser siga ara el moment d’impulsar una llei amb esta filosofia per
l’impuls que haurien de donar a la nostra economia els fons que van lligats
al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que s’han generat com
una resposta europea coordinada entre els Estats membre de la UE per fer
front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19, i que han
de convertir-se en mesures eficients i sostenibles mitjançant les inversions
necessàries, que també han de ser sostenibles.
Pel que fa a les polítiques en agricultura, ramaderia i gestió forestal, tota
planificació i actuacions que desenvolupe l’administració valenciana, des
de la local fins l’autonòmica, han d’afavorir la reducció de les emissions
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mitjançant iniciatives que siguen alternatives reals, eficaces i assumibles
per les persones que s’hi dediquen professionalment a esta activitat
econòmica. En el cas que siga necessari, s’ha d’establir un període
d’adaptació a les noves exigències climàtiques i sempre considerant la
dimensió de les diferents tipologies d’explotacions agràries.
LA UNIÓ posa en dubte la justícia i necessitat del model d’energies
renovables que pretén imposar esta llei ja que tracta el sòl rústic com a
disponible per a instal·lacions fotovoltaiques a un nivell com la Llei del sòl
que es va aprovar fa més de dos dècades i va provocar la coneguda
“bombolla” immobiliària que tants danys econòmics i socials va provocar a
finals de la dècada dels 2000 i que hui encara estem pagant tota la
societat. La sobirania alimentària, la suficiència alimentària i tot un sistema
agrari i paisatgístic estan en joc.
III. Observacions a l’articulat
A l’Article 15. Objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle, energies renovables i eficiència energètica
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Es proposa adequar la redacció pel que fa als objectius de reducció
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i sempre han d’establir-se
després d’un estudi i avaluació de recursos disponibles i si aconseguir-los
és viable econòmicament per a les empreses, especialment les agràries.
La Llei 7/2021 de canvi climàtic estableix reduir l'any 2030 les emissions
de gasos d'efecte hivernacle del conjunt de l'economia espanyola en un
23% respecte de l'any 1990.
L'establiment d'un objectiu d'un 40% com planteja el projecte de Llei en este
article pot ser massa ambiciós i en qualsevol cas s'hauria d'harmonitzar
amb la resta de comunitats autònomes per evitar desavantatges
competitius entre comunitats que provoquen una “fuga” d’empreses.
Al punt 5 de l’Article 17. Plans d’Acció per al Clima i Energia Sostenible
Es proposa una major concreció dels requisits d’accés al Fons per a la
Transició Ecològica part dels municipis per als PACES.
Este punt assenyala que els PACES podran finançar-se amb el Fons per a la
Transició Ecològica si compleixen una sèrie de requisits:
- Apliquen mesures fiscals o altres regulacions que incentiven les bones
pràctiques, afavorint la mitigació i,
- Penalitzen les males pràctiques.
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La llei hauria de clarificar i especificar amb més detall tots els requisits
d'accés al per part dels municipis per als PACES.
A l’Article 18. Planificació de les instal·lacions d’energies renovables
Especialment atenció al medi rural, la planificació de les instal·lacions
d'energies renovables hauria de contemplar específicament:
- El màxim respecte als terrenys agrícoles productius, l'activitat agrària,
les instal·lacions de regadiu, les infraestructures agràries i el paisatge
rural, evitant que puguen convertir-se en reservoris de plagues, caus de
fauna salvatge i males herbes.
- La reversió dels impostos a les instal·lacions per a l'aprofitament de les
energies renovables al territori per al manteniment d'infraestructures
agràries.
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- Que les implantacions d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies
renovables a superfícies agrícoles de regadiu no suposen una pèrdua de
drets de reg.
- La revisió de la normativa que permet les infraestructures energètiques
en sòls agrícoles i en àrees d'alt valor ecològic, abastant boscos (inclosos
els d'Utilitat Pública) i àrees de la Xarxa Natura 2000, i l'establiment dels
mecanismes legals i administratius suficients per evitar impactes
indesitjables al medi rural i forestal. En definitiva, preservar els espais
protegits recollits a la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals
protegits de la Comunitat Valenciana.
La Llei, en la línia que s’ha exposat en les observacions generals, no ha de
servir per permetre una obertura del sòl rústic a les planes d’energies
renovables pel greu impacte ambiental, econòmic i social que poden
arribar a provocar.
La Planificació ha de començar allà on hi ha més demanda d’energia,
aprofitant tots els espais possibles, i anar ampliant estes zones a mesura
que siga necessari. En cap cas, es pot destrossar el medi rural per abastir
d’energia a les grans ciutats i zones industrials.
A l’Article 28. Compensació d’emissions difuses
Els mecanismes voluntaris de compensació d'emissions no subjectes al
règim de comerç de drets d'emissió haurien de ser accessibles per a totes
les entitats subjectes a obligació de reducció d'emissions independentment
de la seua dimensió, prestant especial atenció al fet que puguen acollir-se
les persones que desenvolupen la feina de forma autònoma, les
microempreses i xicotetes empreses.
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Les reduccions d’emissió també haurien de poder compensar-se
directament amb l’Impost sobre l’Emissió de gasos d’Efecte d’Hivernacle a
l’atmosfera provinents de les diferents instal·lacions.
A l’Article 29. Registre valencià d’iniciatives de canvi climàtic
El Registre valencià d'iniciatives de canvi climàtics hauria d'establir uns
tràmits suficients àgils i senzills, que permeten un accés fàcil a les
persones autònomes, les microempreses i les xicotetes empreses.
La inscripció a les diferents seccions hauria de tindre en compte les
especificitats que puguen presentar les activitats agrícoles i ramaderes.
Cal destacar que segons el Cens Agrari de 2020 publicat pel INE a la
Comunitat Valenciana hi ha un total de 100.259 explotacions que gestionen
prop del 40% del territori valencià.
A l’Article 50. Participació local en instal·lacions de generació renovable
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El punt 2 estableix que es consideraran projectes de generació renovable
amb participació local aquells en què s'acredite que s'ha oferit la
possibilitat de participar, en almenys el 20% de la propietat del projecte.
Des del LA UNIÓ entenem que cal clarificar si és suficient amb oferir la
possibilitat o cal que la participació per part de les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, radicades al municipi on es pretén situar
la seua instal·lació o als municipis limítrofs a este siga almenys del 20% per
a esta consideració.
Al punt 2 de l’Article 67. Agricultura, ramaderia, pesca i gestió forestal
Canviar l’apartat j) per dos més específics:
j) Foment de la investigació en l'alimentació del ramat, tant a través de la
millora animal encaminada a l'obtenció de races amb digestions menys
emissores de metà, com al desenvolupament d'additius/complements a
l'alimentació del ramat perquè els animals milloren la digestibilitat dels
aliments que ingereixen i es reduïsquen les emissions de metà.
k) Foment de la investigació de l'optimització de la gestió d'insums i, en
especial, la fertilització nitrogenada i en avenços en la utilització de
fertilitzants nitrogenats recoberts i amb inhibidors de la nitrificació, per
evitar pèrdues i maximitzar l'assimilació del nitrogen aportat per els
cultius.
A l’Article 72. Agricultura, ramaderia i pesca
Afegir els següents dos apartats:
g
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e) Foment de programes de recerca per adaptar els diferents cultius al
canvi climàtic.
f) Foment de la investigació i anàlisi de models dinàmics de simulació dels
diferents cultius davant de les diferents variables climàtiques i ambientals,
i sobretot davant la deficiència hídrica.
A l’Article 77. Petjada hídrica. Registre de petjada hídrica de productes,
serveis i organitzacions
El Registre de petjada hídrica hauria d'establir uns tràmits suficients àgils i
senzills, que puguen permetre un accés fàcil als autònoms, les
microempreses i les xicotetes empreses.
A l’Article 102. Exempcions
No haurien d'estar exempts els vehicles oficials de l'Estat, de les
comunitats autònomes i dels ens locals, ja que des de LA UNIÓ entenem
que les actuacions de les administracions públiques haurien de ser
coherents i exemplaritzants, o és que per ser vehicles oficials contaminen
menys? Pot ser una mesura impopular, difícil d’explicar en comparació al
cost que caldria assumir.
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A l’Article 115. Exempció
No haurien d'estar exempts els organismes públics locals, autonòmics o
estatals, ja que des de LA UNIÓ entenem que les actuacions de les
administracions públiques haurien de ser coherents i exemplaritzants. Pot
ser una mesura impopular, difícil d’explicar en comparació al cost que
caldria assumir.
A l’Article 126. Pagaments fraccionats a compte
Les microempreses segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE
de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses,
xicotetes i mitjanes empreses haurien d'estar exemptes de presentar els
pagaments fraccionats i/o les empreses la quota tributària de les quals o
liquida no supere un determinat import. Els costos de gestió administrativa
poden ser superiors als beneficis obtinguts.
Microempresa: menys de deu assalariats i un volum de negoci anual (la
quantitat de diners rebuts en un període determinat) o balanç general
(estat de l'actiu i del passiu d'una empresa) inferior a 2 milions d'euros.
A l’Article 143. Fons per a la Transició Ecològica
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Segons la FAO, el terme la sobirania alimentària és el dret dels pobles a
definir les seues pròpies polítiques i estratègies sustentables de producció,
distribució i consum d'aliments amb base a la xicoteta i mitjana producció.
Des de LA UNIÓ entenem que este dret ja l'estem exercint i, per tant,
proposem que l'apartat n) del punt 2 s'hauria de substituir per:
n) El foment d'un model de producció sostenible mediambiental, econòmica
i socialment, encaminat a mitigar els riscos en la seguretat alimentària
associats al canvi climàtic.
Al punt 1 de l’Article 145. Promoció de tècniques i tecnologies per a la
reducció d’emissions
S'haurien d'establir a la llei els beneficis fiscals per l'aplicació de les
inversions en tècniques i tecnologies per a la reducció d'emissions a què fa
referència el punt 1 d'este article.
A l’Article 147. Economia circular
Cal establir el termini en què el Consell elaborarà la normativa específica
sobre Economia Circular.
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Disposició addicional catorzena. Condicions urbanístiques aplicables a la
rehabilitació d’edificis amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica
Des de LA UNÍO considerem que no s'hauria d'utilitzar el temps verbal
condicional a “podran” i, pel contrari, usar l’imperatiu “establiran i
aplicaran”.
Disposició transitòria segona. Informació de flotes de vehicles
Des del LA UNIÓ es considera que s'hauria d'incloure un termini per a este
desenvolupament reglamentari dins del punt 2 de la disposició final
primera. Desenvolupament Reglamentari.
Disposició transitòria tercera. Auditories energètiques al sector públic
Esta disposició estableix que no serà exigible la realització d'auditories
energètiques per part dels municipis amb una població inferior a 5.000
habitants, mentre no s'aprove i entre en vigor el desenvolupament
reglamentari a què fa referència el punt 5 de l'article 94. Des LA UNIÓ
considerem que s'hauria d'incloure un termini per a ste desenvolupament
reglamentari dins del punt 2 de la disposició final primera.
Desenvolupament Reglamentari.
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
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S'hauria de complementar el punt 2 d'esta disposició amb els terminis de la
totalitat de desenvolupaments reglamentaris previstos a la llei. No es
preveuen els terminis, per exemple, de:
 Article 45 (Punt 3): Adequació de les xarxes elèctriques.
 Article 50 (Punt 6): Participació local en instal·lacions de generació
renovable.
 Article 53 (Punt 2): Autoconsum.
 Article 63 (Punt 4): Infraestructures de recàrrega de vehicles
elèctrics.
 Article 64 (Punt 3): Reserva d'aparcament.
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 Article 146 (Punt): Municipis de baixa emissió de carboni i resilients.

Carles Peris
Secretari General
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A la Mesa de les Corts Valencianes
València, 24 de maig 2022

Observacions de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders a la
Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i la
transició ecològica de la Comunitat Valenciana (RE número

I. Antecedents
El Butlletí Oficial de les Corts Valencianes número 250 de 17 de maig de
2022 publica el projecte de esmentat en l’assumpte i mitjançant acord de la
Mesa de les Corts Valencianes de 10 de maig de 2022 s’obri un termini de
5 dies (del 19 al 25 de maig) per a que les associacions més
representatives, com és el cas, puguen plantejar esmenes a la proposició
de llei.
Per tant, dins del termini establert, es presenten les següent esmenes de
LA UNIMÓ de Llauradors i Ramaders.

Data i hora 24/05/2022 08:22:06
UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS
VALENCIÁ (
https://portal.cortsvalencianes.es/verifirma/code/IV7DS72Y34P4RG4CSJVGOXYHEI - 1 / 7

II. Observacions generals
En el marc social en els que ens trobem i la tendència legislativa de la Unió
Europea en polítiques d’adaptació i prevenció del canvi climàtica, LA UNIÓ
de Llauradors i Ramaders considera necessària una Llei valenciana que
aborde la problemàtica derivada de la situació actual de canvi climàtic i la
necessitat d’una transició ecològica.
En termes generals es valora este projecte de llei com a un compromís
amb la transició cap a un model econòmic més sostenible, resilient i amb
una tendència cap a un model neutre amb el clima mitjançant un ús eficient
dels recursos disponibles.
Pot ser siga ara el moment d’impulsar una llei amb esta filosofia per
l’impuls que haurien de donar a la nostra economia els fons que van lligats
al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que s’han generat com
una resposta europea coordinada entre els Estats membre de la UE per fer
front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19, i que han
de convertir-se en mesures eficients i sostenibles mitjançant les inversions
necessàries, que també han de ser sostenibles.
Pel que fa a les polítiques en agricultura, ramaderia i gestió forestal, tota
planificació i actuacions que desenvolupe l’administració valenciana, des
de la local fins l’autonòmica, han d’afavorir la reducció de les emissions
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mitjançant iniciatives que siguen alternatives reals, eficaces i assumibles
per les persones que s’hi dediquen professionalment a esta activitat
econòmica. En el cas que siga necessari, s’ha d’establir un període
d’adaptació a les noves exigències climàtiques i sempre considerant la
dimensió de les diferents tipologies d’explotacions agràries.
LA UNIÓ posa en dubte la justícia i necessitat del model d’energies
renovables que pretén imposar esta llei ja que tracta el sòl rústic com a
disponible per a instal·lacions fotovoltaiques a un nivell com la Llei del sòl
que es va aprovar fa més de dos dècades i va provocar la coneguda
“bombolla” immobiliària que tants danys econòmics i socials va provocar a
finals de la dècada dels 2000 i que hui encara estem pagant tota la
societat. La sobirania alimentària, la suficiència alimentària i tot un sistema
agrari i paisatgístic estan en joc.
III. Observacions a l’articulat
A l’Article 15. Objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle, energies renovables i eficiència energètica
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Es proposa adequar la redacció pel que fa als objectius de reducció
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i sempre han d’establir-se
després d’un estudi i avaluació de recursos disponibles i si aconseguir-los
és viable econòmicament per a les empreses, especialment les agràries.
La Llei 7/2021 de canvi climàtic estableix reduir l'any 2030 les emissions
de gasos d'efecte hivernacle del conjunt de l'economia espanyola en un
23% respecte de l'any 1990.
L'establiment d'un objectiu d'un 40% com planteja el projecte de Llei en este
article pot ser massa ambiciós i en qualsevol cas s'hauria d'harmonitzar
amb la resta de comunitats autònomes per evitar desavantatges
competitius entre comunitats que provoquen una “fuga” d’empreses.
Al punt 5 de l’Article 17. Plans d’Acció per al Clima i Energia Sostenible
Es proposa una major concreció dels requisits d’accés al Fons per a la
Transició Ecològica part dels municipis per als PACES.
Este punt assenyala que els PACES podran finançar-se amb el Fons per a la
Transició Ecològica si compleixen una sèrie de requisits:
- Apliquen mesures fiscals o altres regulacions que incentiven les bones
pràctiques, afavorint la mitigació i,
- Penalitzen les males pràctiques.
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La llei hauria de clarificar i especificar amb més detall tots els requisits
d'accés al per part dels municipis per als PACES.
A l’Article 18. Planificació de les instal·lacions d’energies renovables
Especialment atenció al medi rural, la planificació de les instal·lacions
d'energies renovables hauria de contemplar específicament:
- El màxim respecte als terrenys agrícoles productius, l'activitat agrària,
les instal·lacions de regadiu, les infraestructures agràries i el paisatge
rural, evitant que puguen convertir-se en reservoris de plagues, caus de
fauna salvatge i males herbes.
- La reversió dels impostos a les instal·lacions per a l'aprofitament de les
energies renovables al territori per al manteniment d'infraestructures
agràries.
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- Que les implantacions d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies
renovables a superfícies agrícoles de regadiu no suposen una pèrdua de
drets de reg.
- La revisió de la normativa que permet les infraestructures energètiques
en sòls agrícoles i en àrees d'alt valor ecològic, abastant boscos (inclosos
els d'Utilitat Pública) i àrees de la Xarxa Natura 2000, i l'establiment dels
mecanismes legals i administratius suficients per evitar impactes
indesitjables al medi rural i forestal. En definitiva, preservar els espais
protegits recollits a la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals
protegits de la Comunitat Valenciana.
La Llei, en la línia que s’ha exposat en les observacions generals, no ha de
servir per permetre una obertura del sòl rústic a les planes d’energies
renovables pel greu impacte ambiental, econòmic i social que poden
arribar a provocar.
La Planificació ha de començar allà on hi ha més demanda d’energia,
aprofitant tots els espais possibles, i anar ampliant estes zones a mesura
que siga necessari. En cap cas, es pot destrossar el medi rural per abastir
d’energia a les grans ciutats i zones industrials.
A l’Article 28. Compensació d’emissions difuses
Els mecanismes voluntaris de compensació d'emissions no subjectes al
règim de comerç de drets d'emissió haurien de ser accessibles per a totes
les entitats subjectes a obligació de reducció d'emissions independentment
de la seua dimensió, prestant especial atenció al fet que puguen acollir-se
les persones que desenvolupen la feina de forma autònoma, les
microempreses i xicotetes empreses.
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Les reduccions d’emissió també haurien de poder compensar-se
directament amb l’Impost sobre l’Emissió de gasos d’Efecte d’Hivernacle a
l’atmosfera provinents de les diferents instal·lacions.
A l’Article 29. Registre valencià d’iniciatives de canvi climàtic
El Registre valencià d'iniciatives de canvi climàtics hauria d'establir uns
tràmits suficients àgils i senzills, que permeten un accés fàcil a les
persones autònomes, les microempreses i les xicotetes empreses.
La inscripció a les diferents seccions hauria de tindre en compte les
especificitats que puguen presentar les activitats agrícoles i ramaderes.
Cal destacar que segons el Cens Agrari de 2020 publicat pel INE a la
Comunitat Valenciana hi ha un total de 100.259 explotacions que gestionen
prop del 40% del territori valencià.
A l’Article 50. Participació local en instal·lacions de generació renovable
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El punt 2 estableix que es consideraran projectes de generació renovable
amb participació local aquells en què s'acredite que s'ha oferit la
possibilitat de participar, en almenys el 20% de la propietat del projecte.
Des del LA UNIÓ entenem que cal clarificar si és suficient amb oferir la
possibilitat o cal que la participació per part de les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, radicades al municipi on es pretén situar
la seua instal·lació o als municipis limítrofs a este siga almenys del 20% per
a esta consideració.
Al punt 2 de l’Article 67. Agricultura, ramaderia, pesca i gestió forestal
Canviar l’apartat j) per dos més específics:
j) Foment de la investigació en l'alimentació del ramat, tant a través de la
millora animal encaminada a l'obtenció de races amb digestions menys
emissores de metà, com al desenvolupament d'additius/complements a
l'alimentació del ramat perquè els animals milloren la digestibilitat dels
aliments que ingereixen i es reduïsquen les emissions de metà.
k) Foment de la investigació de l'optimització de la gestió d'insums i, en
especial, la fertilització nitrogenada i en avenços en la utilització de
fertilitzants nitrogenats recoberts i amb inhibidors de la nitrificació, per
evitar pèrdues i maximitzar l'assimilació del nitrogen aportat per els
cultius.
A l’Article 72. Agricultura, ramaderia i pesca
Afegir els següents dos apartats:
g
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e) Foment de programes de recerca per adaptar els diferents cultius al
canvi climàtic.
f) Foment de la investigació i anàlisi de models dinàmics de simulació dels
diferents cultius davant de les diferents variables climàtiques i ambientals,
i sobretot davant la deficiència hídrica.
A l’Article 77. Petjada hídrica. Registre de petjada hídrica de productes,
serveis i organitzacions
El Registre de petjada hídrica hauria d'establir uns tràmits suficients àgils i
senzills, que puguen permetre un accés fàcil als autònoms, les
microempreses i les xicotetes empreses.
A l’Article 102. Exempcions
No haurien d'estar exempts els vehicles oficials de l'Estat, de les
comunitats autònomes i dels ens locals, ja que des de LA UNIÓ entenem
que les actuacions de les administracions públiques haurien de ser
coherents i exemplaritzants, o és que per ser vehicles oficials contaminen
menys? Pot ser una mesura impopular, difícil d’explicar en comparació al
cost que caldria assumir.
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A l’Article 115. Exempció
No haurien d'estar exempts els organismes públics locals, autonòmics o
estatals, ja que des de LA UNIÓ entenem que les actuacions de les
administracions públiques haurien de ser coherents i exemplaritzants. Pot
ser una mesura impopular, difícil d’explicar en comparació al cost que
caldria assumir.
A l’Article 126. Pagaments fraccionats a compte
Les microempreses segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE
de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses,
xicotetes i mitjanes empreses haurien d'estar exemptes de presentar els
pagaments fraccionats i/o les empreses la quota tributària de les quals o
liquida no supere un determinat import. Els costos de gestió administrativa
poden ser superiors als beneficis obtinguts.
Microempresa: menys de deu assalariats i un volum de negoci anual (la
quantitat de diners rebuts en un període determinat) o balanç general
(estat de l'actiu i del passiu d'una empresa) inferior a 2 milions d'euros.
A l’Article 143. Fons per a la Transició Ecològica
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Segons la FAO, el terme la sobirania alimentària és el dret dels pobles a
definir les seues pròpies polítiques i estratègies sustentables de producció,
distribució i consum d'aliments amb base a la xicoteta i mitjana producció.
Des de LA UNIÓ entenem que este dret ja l'estem exercint i, per tant,
proposem que l'apartat n) del punt 2 s'hauria de substituir per:
n) El foment d'un model de producció sostenible mediambiental, econòmica
i socialment, encaminat a mitigar els riscos en la seguretat alimentària
associats al canvi climàtic.
Al punt 1 de l’Article 145. Promoció de tècniques i tecnologies per a la
reducció d’emissions
S'haurien d'establir a la llei els beneficis fiscals per l'aplicació de les
inversions en tècniques i tecnologies per a la reducció d'emissions a què fa
referència el punt 1 d'este article.
A l’Article 147. Economia circular
Cal establir el termini en què el Consell elaborarà la normativa específica
sobre Economia Circular.
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Disposició addicional catorzena. Condicions urbanístiques aplicables a la
rehabilitació d’edificis amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica
Des de LA UNÍO considerem que no s'hauria d'utilitzar el temps verbal
condicional a “podran” i, pel contrari, usar l’imperatiu “establiran i
aplicaran”.
Disposició transitòria segona. Informació de flotes de vehicles
Des del LA UNIÓ es considera que s'hauria d'incloure un termini per a este
desenvolupament reglamentari dins del punt 2 de la disposició final
primera. Desenvolupament Reglamentari.
Disposició transitòria tercera. Auditories energètiques al sector públic
Esta disposició estableix que no serà exigible la realització d'auditories
energètiques per part dels municipis amb una població inferior a 5.000
habitants, mentre no s'aprove i entre en vigor el desenvolupament
reglamentari a què fa referència el punt 5 de l'article 94. Des LA UNIÓ
considerem que s'hauria d'incloure un termini per a ste desenvolupament
reglamentari dins del punt 2 de la disposició final primera.
Desenvolupament Reglamentari.
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

