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Y le pregunto: en ese gobierno de las personas, esta purga 
¿de qué les sirve a los agricultores y ganaderos de la 
Comunidad Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Senyor Barrachina, jo, si li molesta la camisa, me la puc treure . 
El problema és que no duc res baix, senyor Barrachina.

Però bé, independentment d’això, senyor Barrachina, el 
problema de rerefons és que vostés no tenen una alternativa 
política per a esta Comunitat Valenciana, senyor Barrachina. 
Eixa és la llàstima. La llàstima és que vostés, quan governa-
ven, no saberen atendre les necessitats d’una població que 
ho estava passant malament . Retallaren en absolutament tot 
i els digueren «apreten-se el cinturó».

I el que ha fet este Consell, el que ha fet esta bancada i el 
que ha fet cadascun dels consellers i conselleres que ha 
treballat en este govern és posar les polítiques públiques a 
disposició de la ciutadania, senyor Barrachina . (Aplaudiments) 
I vostés i vostés no són alternativa absolutament de res, 
perquè continuen en la corrupció del seu passat. A vore, 
si li sona eixos 20,6 milions d’euros que diu anticorrupció 
que el senyor Zaplana té pendents de poder demostrar que 
són seus i no són de tots els valencians i les valencianes . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Continuarem, senyories, amb la sessió de control.

Ara, amb la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, formula la síndica del grup, la il·lustre diputada 
Papi Robles .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Gràcies, president .

Vaig a preguntar per ahí a vore si vinc ben vestida este matí 
per al gust dels diputats del Partit Popular. (Aplaudiments)

Bon dia .

Espere que li agrade, senyor Barrachina.

Senyor president, des de Compromís hui li volem pregun-
tar quin és el paper que hem de jugar les ciutats respecte al 
canvi del model energètic que tenim entre mans.

Li preguntem açò també perquè sobretot volem saber 
quines són les mesures que pensa implementar este govern 
per tal de impulsar el canvi de les energies renovables, en 
concret en la part de les ciutats .

I dic això perquè jo crec que si avui li diguérem a alguna 
persona alguna qüestió en la qual podrien tindre un consens, 
és que el model energètic que hem conegut fins ara ha 
fracassat. I jo quan dic que ha fracassat és que la meua veïna 
del cinqué Carmen no pot pagar la seua factura de la llum; 
quan dic que ha fracassat és perquè que el veí del quart en 
estiu està patint molta calor perquè la seua finca dona…. a 
orientació sud i estem patint les conseqüències del canvi 
climàtic, que també hem provocat nosaltres.

Però, en canvi, s’ha d’anar en compte perquè este model no 
ha fracassat per a tres elements clau. I és que, per exemple, 
per a Endesa este model no està fracassat, president. Per al 
president d’Iberdrola que guanya 6 milions d’euros a l’any no 
és un model fracassat, és un model d’èxit. Home, clar, només 
faltaria. Però és que per a alguns polítics com el senyor 
Aznar o el senyor González, que van utilitzar les portes gira-
tòries i la seua capacitat de presa de decisió, no és un model 
fracassat. Però per a la gent que estem en este govern sí que 
ho és, perquè nosaltres estem del costat de la gent.

Clar, estem d’acord que ha arribat l’hora de canviar i, front 
a eixe canvi, president, tenim dos propostes . Hi ha una 
proposta que és dir: anem a canviar el model, no?, de les 
renovables, però deixar el mateix esquelet. És a dir, agafar i 
dir: un model dominat per tres o quatre empreses renova-
ble; un model que produïx molt lluny i fa autovies energèti-
ques destrossant el territori, això sí, renovable, o un model 
que el que fa és bolcar tota la energia al mercat i dir que és 
un bé de mercat en volta de un dret, que és el que haurien 
de tindre totes les persones, però renovable.

Clar, este canvi és molt fàcil, president, és molt fàcil i, a més, no 
va tindre massa problema. Jo crec que els poderosos no tindran 
mai un problema amb açò, perquè per al que és un èxit este 
model no se que queixarà. El que passa és que esta gent d’ací 
hem vingut a governant per a la gent i amb uns acords, que és 
la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, podríem dir que amb 
eixe canvi de model nosaltres no estaríem complint amb els 
objectius que hem vingut a complir ací.

I, clar, en eixa conjuntura tenim la sort que sí que hi ha una 
proposta diferent en la qual podem començar a treballar, en 
la qual s’està treballant i en la qual volem continuar treba-
llant, que és un model en què la gent genera l’energia per a la 
mateixa gent, que són comunitats energètiques, per exemple. 
És un model que produïx l’energia allà on fa falta. Dic jo que 
si la ciutat de València requerix moltíssima energia, doncs què 
més fàcil que produir-la en la ciutat de València.

És un model que al final el que acaba fent és baixar la 
factura de la llum de la gent. És bàsicament això el que 
volem . I, clar, dins de tot això, les ciutats són grans depre-
dadores de recursos, perquè vivim molta gent en elles. I 
ahí tenim un rol fonamental en el qual volem saber cap on 
s’adreça el nostre Consell.
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Tenim diversos estudis damunt la taula que ja demostren 
que podem assolir gran part de la necessitat energètica. La 
universitat politècnica parla d’assolir el cent per cent pràc-
ticament de la necessitat energètica que se té en la ciutat 
de València, però és que l’Ivace ens va presentar fa poc una 
meravella, conseller, que diu que amb tots els sostres que 
tenim podem assolir els reptes 2030 que tenim plantejats, 
els reptes que vam acordar en el decret de renovables si 
anem prioritzant la instal·lació energètica.

I, en eixa línia, president, en el debat de política general ja 
li llançàrem una proposta, que és fer que l’IVC done prés-
tecs a les famílies que vullguen fer les instal·lacions en les 
seues llars, perquè hem d’impulsar moltíssim la instal·lació 
de plaques solars en tots els sostres del País Valencià.

I, en eixa línia, president, simplement aclarir algunes qües-
tions que avui i en les últimes setmanes s’han escoltat, com 
que ja soroll al voltant de les renovables –i mire per ací 
perquè hi ha altres conselleries implicades en açò– jo dic 
molt alt que el govern del Botànic tenim molt clar que hem 
de fer un canvi cap a les renovables, que hem de fer un canvi 
amb una priorització del territori, que hem de fer un canvi 
on l’energia se produïsca allà on la necessitem, que hem 
de fer un canvi on la nostra legislació corresponga en totes 
les necessitats que la ciutadania té. I hem de fer un canvi 
que vam acordar, que implementarem en els pressupos-
tos que estan per vindre i, com bé ha dit la vicepresidenta, 
tindrem d’ací no molt, i si no és així, tindrem un model en el 
qual tots els grups parlamentaris en la línia del compliment 
dels nostres acords posarem en els pressupostos del proper 
2023 .

Moltes gràcies –disculpe. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la qüestió que s’ha 
desenvolupat i s’ha presentat per part de la síndica del Grup 
Parlamentari Compromís .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Senyora Robles, com vosté sap, les ciutats han de tindre 
un paper clau en tot, però molt específicament també en el 
model energètic, que, efectivament, ja no està en discus-
sió que cal canviar-lo. Cal canviar-lo sí o sí, Abans d’ahir era 
el dia de la lluita contra el canvi climàtic. Fa molt pocs anys 
estava en discussió el canvi climàtic. Ara, afortunadament, ja 
són minories que existixen les quals encara estan qüestio-
nant el canvi climàtic.

Però, tanmateix, és evident que hem d’accelerar la transició 
energètica, i això de l’única manera que es pot fer és a través 
de renovables i és a través també d’un mix . No, no hi ha una 
solució única, hi han diverses solucions. És ben cert que 
la solució de l’autoconsum està pujant molt, i ara li donaré 

algunes dades, però també és cert que per a la indústria i 
per a altres elements és important que hi hagen plantes que 
siguen capaces de generar més energia .

Però òbviament ara en estos moments, a més afegit a la 
guerra de Putin, l’exigència és accelerar al màxim. I el que 
estàvem plantejant abans del 2035… ha de ser, si pot ser el 
2026, el 2027 o el 2028, millor que el 2030.

També afortunadament hi han altres investigacions i recer-
ques que s’estan produint al voltant de l’hidrogen verd, al 
voltant de l’amoníac verd, al voltant d’una sèrie de combus-
tibles que poden ajudar també a accelerar en els proces-
sos industrials tot el que és el procés de descarbonitza-
ció, en el qual, evidentment, este govern està absolutament 
compromés .

La conselleria d’economia porta ja temps en tota esta legis-
latura i l’anterior treballant en incentius per tal de fer possi-
ble eixa transició des del consumidor que és fonamental. 
Val a dir que en tot el canvi de model energètic s’ha fet una 
inversió en els últims anys de 131 milions: el pla d’energia 
sostenible, el foment de l’autoconsum energètic, l’impuls 
del vehicle elèctric, les infraestructures de recàrrega, el pla 
de foment de les comunitats energètiques a les quals vosté 
al·ludia .

I, en eixe sentit, ja hi han resultats, i resultats sense cap 
triomfalisme, però resultats positius.

Primer, la Comunitat Valenciana és ja la segona comu-
nitat autònoma en punts de recàrrega públics, sent una 
de les comunitats que més punts de recàrrega ràpida té 
amb l’objectiu marcat pels mateixos fabricants de vehi-
cles . La nostra aposta pel vehicle elèctric és absolutament 
fonamental.

En segon lloc, la Comunitat Valenciana ha sigut pionera 
en Espanya en la posada en marxa d’una línia específica 
d’ajudes per a les comunitats energètiques locals. Volem 
en 2030 que tots els municipis de la Comunitat Valenciana 
compten ja amb comunitats energètiques locals. Amb eixa 
finalitat, començàrem en l’any 2020 amb ajudes de mig milió 
d’euros i ara en el 2022, després d’haver passat el 2021, 
el 2022 ja hem incrementat un 60 %, amb 5 milions i 70 
projectes previstos. La intenció, per descomptat, és mantin-
dre esta aposta en els pressupostos del 2023 .

I les dades d’autoconsum a les quals feia referència conti-
nuen en un augment extraordinari . Ja tenim 35 .295 
instal·lacions d’autoconsum . En la primera mitat del 2022 
s’han instal·lat un terç de la potència total d’autoconsum.

També des de la conselleria de transició ecològica s’ha ator-
gat ajudes en un paper clau en este sentit i s’han gene-
rat polítiques com l’obligatorietat d’instal·lar mòduls sobre 
la coberta d’edificis nous de més de mil metres quadrats, 
siguen públics o privats, o l’eliminació de llicències d’obres 
per a instal·lacions solars en edificis existents.

Tot això és un recorregut que cal també accelerar d’acord 
amb els ajuntaments. I ahí és on hem de fer un sobrees-
forç en estos moments d’una aliança efectiva amb els ajunta-
ments per a aconseguir que s’agilitze i que, efectivament, és la 
manera més ràpida d’arribar a allò que li preocupava a vosté 
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al començament de la intervenció, que ens preocupa a tots, 
que és la factura, i la manera més ràpida és precisament que, 
almenys, tot allò que es puga fer en els edificis de les comuni-
tats de veïns es puga portar endavant. Però, vull constatar eixa 
data, en el 2022 es va a instal·lar el doble de l’autoconsum ja 
que en l’any 2021, o siga, el procés d’acceleració és imparable.

Per una altra banda, també una qüestió fonamental és l’es-
forç inversor que es fa des de la vicepresidència segona, 
de la conselleria de vivenda, perquè hem d’adequar el parc 
antic, hem d’adequar-lo i per això hi ha una inversió de més 
de cent-cinquanta milions per a la renovació o millora de 
vivendes i entorns residencials. En definitiva, este és el camí 
que he escollit.

També, vull dir-li que la potència renovable instal·lada a la 
Comunitat Valenciana ja és de 5.270 megawatts. En els 
propers dies es comunicarà també una important bateria de 
noves autoritzacions, que, en definitiva, el que van a apor-
tar-nos és que hi haja més consum d’energia verda. Ja no és 
discutible esta qüestió.

Mire, cada dia que passa, i per això no se pot ser neutrals, 
cada dia que passa continuem fent mal al planeta, cada dia 
que passa amb menys renovables, pitjor, més carbonització.

Per tant, hem de fer tot el que puguem i hem de generar una 
aliança en tota la societat. Per això, el pacte per l’energia, 
que espere que en els propers mesos puguem signar tots els 
grups, tinga en compte eixa exigència, i l’exigència és que ja 
no hi ha pas arrere, no tenim planeta B .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control.

Ara, amb la pregunta que formula la síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Buenos días, señorías .

Señor Puig, la semana pasada, y en el debate de política 
general, y en muchas ocasiones, yo le suelo dar datos que 
evidencian que sus políticas no son tan beneficiosas como 
usted nos quiere hacer creer para la Comunidad Valenciana. 
Le decía, por ejemplo, que el presupuesto ha pasado de 
17.000 millones de euros en 2015 a 28.000 en 2022, que 
la deuda ha pasado en solamente siete años de 42 .000 
millones a más de cincuenta y tres mil, y que, sin embargo, 
a pesar de todo esto, los servicios fundamentales presta-
dos son bastante deficientes. Y hoy no le voy a repetir datos 

de listas de espera en sanidad, en dependencia, de pagos 
a residencias de mayores, de falta de plazas de residencias 
de mayores, de barracones, de desempleo juvenil, de paro 
femenino, de la tasa de pobreza, etcétera, etcétera.

Le decía también que en siete años gobernando, cuatro de 
ellos con un gobierno socialista en Madrid, no hemos avan-
zado absolutamente nada en la reforma del sistema de 
financiación. Y ¡qué decir de la vergüenza de las inversiones 
en la provincia de Alicante!, apenas 160 millones este año, la 
cifra más baja de la historia. (Aplaudiments)

Observamos que el saldo neto de las empresas que se insta-
lan o que se van de la comunidad ha vuelto a ser negativo, 
como lo fue en 2021. Y, señor Puig, esto es hasta gracioso: 
hasta Newtral le ha afeado sus declaraciones en las que 
aseguraba que la Comunidad Valenciana era la segunda en 
inversión extranjera. Eso es rotundamente falso, no ha sido 
así ni una sola vez desde 2015. Y ¡claro que hay inversión 
extranjera! ¡Claro que la hay! Pero es por las bondades de esta 
tierra y a pesar de las políticas del Botànic. (Aplaudiments)

En áreas más concretas, mientras se les llena la boca de ecolo-
gía y de transición energética, los proyectos de renovables 
están paralizados de una forma inadmisible: cerca de cuatro-
cientos expedientes a la espera, treinta mil empleos y miles de 
millones esperando; esperando por su nefasta gestión a ser 
invertidos. Y asistimos, año tras año, ley de acompañamiento 
tras ley de acompañamiento, a la consolidación como la 
comunidad en la que más impuestos, o entre las que más 
impuestos se pagan, con las consecuencias negativas que por 
supuesto esto tiene en la economía sumergida, en la atracción 
de inversión y en la creación de riqueza y empleo.

Usted, cuando yo le digo todo esto obvia lo que le digo y 
me sale con que queremos desmontar el estado del bien-
estar, con que no hacemos caso a los indicadores positivos, 
arremete contra el Partido Popular que todo estaba peor, y 
que no queremos que los que más tienen más aporten, pero 
todo eso son balones fuera suyos.

Y, mire, sabemos que no solamente es su responsabilidad, 
que sus socios tienen mucho que ver en este tipo de toma 
de decisiones, pues, al final, de políticas regresivas, poco 
ambiciosas y empobrecedoras; pero, al final, usted es el 
presidente y es el responsable último.

Por eso, quiero preguntarle si de verdad cree que sus políti-
cas son beneficiosas y sostenibles en el tiempo.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, correspon al president 
del Consell donar resposta a la qüestió plantejada.

Té la paraula l’honorable president Ximo Puig.


