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rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una ges ón
transparente y e�ciente.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Luis Arquillos Cruz

Resolución 411/X, sobre el impulso de la ley valenciana
de cambio climá co y la elaboración de una estrategia
valenciana para la resiliencia y la transición ecológica justa, el
fortalecimiento de la transición agroecológica valenciana y la
polí ca de lucha biológica contra plagas y enfermedades que
afectan a la producción agraria valenciana, y la cons tución
del Frente Citrícola Valenciano para defender los intereses
de la citricultura valenciana en el contexto de la polí ca
comercial europea, aprobada por el Pleno de las Corts
Valencianes en la sesión del día 29 de sep embre de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con el ar culo 96.1 del Reglamento de las Corts
Valencianes, se ordena publicar en el Butlle O�cial de les
Corts Valencianes la Resolución 411/X, sobre el impulso de
la ley valenciana de cambio climá co y la elaboración de
una estrategia valenciana para la resiliencia y la transición
ecológica justa, el fortalecimiento de la transición agroecoló-
gica valenciana y la polí ca de lucha biológica contra plagas y
enfermedades que afectan a la producción agraria valenciana,
y la cons tución del Frente Citrícola Valenciano para defender
los intereses de la citricultura valenciana en el contexto de la
polí ca comercial europea, aprobada por el Pleno de las Corts
Valencianes en la sesión del día 29 de sep embre de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión del día 29 de
sep embre de 2021, ha deba do la propuesta de resolución
subsiguiente al debate de polí ca general previsto en la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre el impulso
de la ley valenciana de cambio climá co y la elaboración de
una estrategia valenciana para la resiliencia y la transición
ecológica justa, el fortalecimiento de la transición agro-
ecológica valenciana y la polí ca de lucha biológica contra
plagas y enfermedades que afectan a la producción agraria
valenciana, y la cons tución del Frente Citrícola Valenciano
para defender los intereses de la citricultura valenciana en
el contexto de la polí ca comercial europea, presentada por
los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides
Podem (RE número 41.417).

les tarifes per a les persones usuàries i una ges ó transpa-
rent i e�cient.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de setembre de 2021

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Luis Arquillos Cruz

Resolució 411/X, sobre l’impuls de la llei valenciana de
canvi climà c i l’elaboració d’una estratègia valenciana per
a la resiliència i la transició ecològica justa, l’enfor ment
de la transició agroecològica valenciana i la polí ca de
lluita biològica contra plagues i malal es que afecten la
producció agrària valenciana, i la cons tució del Front
Citrícola Valencià per defensar els interessos de la
citricultura valenciana en el context de la polí ca comercial
europea, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la
sessió del dia 29 de setembre de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb l’ar cle 96.1 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’ordena publicar en el Butlle O�cial de les
Corts Valencianes la Resolució 411/X, sobre l’impuls de la llei
valenciana de canvi climà c i l’elaboració d’una estratègia
valenciana per a la resiliència i la transició ecològica justa,
l’enfor ment de la transició agroecològica valenciana i la
polí ca de lluita biològica contra plagues i malal es que
afecten la producció agrària valenciana, i la cons tució del
Front Citrícola Valencià per defensar els interessos de la
citricultura valenciana en el context de la polí ca comercial
europea, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la
sessió del dia 29 de setembre de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de setembre de 2021

El president 
Enric Morera i Català

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del dia 29 de
setembre de 2021, ha debatut la proposta de resolució
subsegüent al debat de polí ca general previst en la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre l’impuls de la
llei valenciana de canvi climà c i l’elaboració d’una estratègia
valenciana per a la resiliència i la transició ecològica justa,
l’enfor ment de la transició agroecològica valenciana i la
polí ca de lluita biològica contra plagues i malal es que
afecten la producció agrària valenciana, i la cons tució del
Front Citrícola Valencià per defensar els interessos de la
citricultura valenciana en el context de la polí ca comercial
europea, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Compromís i Unides Podem (RE número 41.417). 
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Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4
del ar culo 77 del Reglamento de las Corts Valencianes, ha
aprobado la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat a:

1. Impulsar la ley valenciana de cambio climá co y elaborar
una estrategia valenciana para la resiliencia y la transición
ecológica justa con el obje vo de orientar la transformación
de las prác cas de producción, consumo y posconsumo para
conseguir un modelo socioeconómico neutro en carbono,
socialmente equita vo y ambientalmente resiliente ante el
cambio climá co y la crisis de biodiversidad.

En esta línea, es fundamental que el marco norma vo contemple
la aplicación de herramientas de cuan �cación de las emisiones,
impactos ambientales y capacidad de absorción de gases de
efecto invernadero de las decisiones de producción, uso y
consumode bienes y servicios por parte de las administraciones
públicas, las empresas y la ciudadanía en general, con el obje vo
de orientar las decisiones individuales y colec vas hacia los
obje vos de neutralidad climá ca y lucha contra la pérdida de
biodiversidad de una manera transparente y cuan �cada.

Mediante la estrategia se pretende potenciar y crear nuevos
nichos de empleo y ac vidad económica vinculados a la
economía circular, la protección y la recuperación de la
biodiversidad, el ahorro energé co y el desarrollo de las
energías renovables, la educación ambiental y la producción y
el consumo social y ambientalmente responsables. Así mismo,
debe contemplar el impulso de la �scalidad verde, basada en el
principio «quien contamina paga», y la cons tución de un fondo
verde �nalista para que los ingresos derivados de la imposición
verde reviertan en ayudas e inversiones que faciliten y aceleren
la transición ecológica de los sectores socioeconómicos
implicados, así como en la �nanciación de las polí cas y las
actuaciones de mi gación y adaptación al cambio climá co,
con par cular atención a las necesidades del mundo rural.

2. Con nuar fortaleciendo, con todos los recursos al alcance,
la transición agroecológica valenciana y la polí ca de lucha
biológica contra plagas y enfermedades que afectan a la
producción agraria valenciana, mediante la elaboración de
una estrategia de potenciación del control biológico de
plagas y enfermedades emergentes, el reforzamiento del
papel del IVIA como centro de referencia estatal y europeo
en la inves gación para el desarrollo de métodos y herra-
mientas de lucha biológica, así como el reforzamiento de la
producción y difusión de métodos y herramientas de lucha
biológica frente a las plagas que afectan al campo valenciano
—como el cotonet de Suráfrica, la mosca del Mediterráneo
o la Xylella fas diosa—, en estrecha colaboración con el IVIA,
las universidades y centros de inves gación valencianos y
agentes agrarios afectados. Así mismo, poner en marcha del II
Plan valenciano de transición agroecológica.

3. Cons tuir, junto con las en dades agrarias valencianas, el
Frente Citrícola Valenciano con el obje vo de llevar a cabo las
acciones de incidencia polí ca necesarias en el ámbito de la
Unión Europea para defender los intereses de la citricultura
valenciana en el contexto de la polí ca comercial europea y
los tratados comerciales con terceros países como, por ejem-
plo, la próxima revisión del acuerdo comercial Unión Europea-
Suráfrica. En este sen do, el Frente Citrícola Valenciano

Finalment, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’ar cle
77 del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat la
resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat a:

1. Impulsar la llei valenciana de canvi climà c i elaborar
una estratègia valenciana per a la resiliència i la transició
ecològica justa amb l’objec u d’orientar la transformació
de les pràc ques de producció, consum i postconsum per
a aconseguir un model socioeconòmic neutre en carboni,
socialment equita u i ambientalment resilient davant el
canvi climà c i la crisi de biodiversitat.

En aquesta línia, és fonamental que el marc norma u
preveja l’aplicació d’eines de quan �cació de les emissions,
els impactes ambientals i la capacitat d’absorció de gasos
d’efecte d’hivernacle de les decisions de producció, ús i
consum de béns i serveis per part de les administracions
públiques, les empreses i la ciutadania en general, amb
l’objec u d’orientar les decisions individuals i col·lec ves cap
als objec us de neutralitat climà ca i lluita contra la pèrdua
de biodiversitat d’una manera transparent i quan �cada.

Mitjançant l’estratègia es pretén potenciar i crear nous
nínxols d’ocupació i ac vitat econòmica vinculats a
l’economia circular, la protecció i la recuperació de la
biodiversitat, l’estalvi energè c i el desenvolupament de
les energies renovables, l’educació ambiental i la producció
i el consum socialment i ambientalment responsables. Així
mateix, ha de preveure l’impuls de la �scalitat verda, basada
en el principi «qui contamina paga», i la cons tució d’un fons
verd �nalista perquè els ingressos derivats de la imposició
verda rever squen en ajudes i inversions que faciliten i
acceleren la transició ecològica dels sectors socioeconòmics
implicats, com també en el �nançament de les polí ques i
les actuacions de mi gació i adaptació al canvi climà c, amb
par cular atenció a les necessitats del món rural.

2. Con nuar enfor nt, amb tots els recursos a l’abast, la
transició agroecològica valenciana i la polí ca de lluita
biològica contra plagues i malal es que afecten la producció
agrària valenciana, mitjançant l’elaboració d’una estratègia
de potenciació del control biològic de plagues i malal es
emergents, el reforçament del paper de l’IVIA com a centre
de referencia estatal i europeu en la inves gació per al
desenvolupament de mètodes i eines de lluita biològica,
com també el reforçament de la producció i la difusió
de mètodes i eines de lluita biològica enfront de les
plagues que afecten el camp valencià —com el cotonet de
Sud-Àfrica, la mosca del Mediterrani o la Xylella fas diosa—,
en estreta col·laboració amb l’IVIA, les universitats i els
centres d’inves gació valencians i els agents agraris afectats.
Així mateix, posar en marxa del II Pla valencià de transició
agroecològica.

3. Cons tuir, juntament amb les en tats agràries valen-
cianes, el Front Citrícola Valencià amb l’objec u de portar
a terme les accions d’incidència polí ca necessàries en
l’àmbit de la Unió Europea per defensar els interessos de la
citricultura valenciana en el context de la polí ca comercial
europea i els tractats comercials amb tercers països, com ara
la propera revisió de l’acord comercial Unió Europea-Sud-
Àfrica. En aquest sen t, el Front Citrícola Valencià haurà de
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canalizará las reivindicaciones de la citricultura valenciana en
materia de polí ca comercial como, por ejemplo, la imposición
de controles de calidad en origen y des no, la exigencia de
reciprocidad en la regulación de productos �tosanitarios y la
armonización de las condiciones �tosanitarias y ambientales
de entrada de cítricos en la Unión Europea.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Luis Arquillos Cruz

Resolución 412/X, sobre la uni�cación del tulo de
transportes públicos en el área metropolitana de València
en 2022, la ampliación de la red del Tram deAlicante, la
ejecución del bulevar de la Plana, el fomento de la movilidad
sostenible y en transporte colec vo y la oferta de transporte
público en zonas rurales, aprobada por el Pleno de las Corts
Valencianes en la sesión del día 29 de sep embre de 2021

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con el ar culo 96.1 del Reglamento de las Corts
Valencianes, se ordena publicar en el Butlle O�cial de les
Corts Valencianes la Resolución 412/X, sobre la uni�cación
del tulo de transportes públicos en el área metropolitana
de València en 2022, la ampliación de la red del Tram de
Alicante, la ejecución del bulevar de la Plana, el fomento
de la movilidad sostenible y en transporte colec vo y la
oferta de transporte público en zonas rurales, aprobada por
el Pleno de las Corts Valencianes en la sesión del día 29 de
sep embre de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de sep embre de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la sesión del día 29 de
sep embre de 2021, ha deba do la propuesta de resolución
subsiguiente al debate de polí ca general previsto en la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la uni�cación
del tulo de transportes públicos en el área metropolitana
de València en 2022, la ampliación de la red del Tram de
Alicante, la ejecución del bulevar de la Plana, el fomento de
la movilidad sostenible y en transporte colec vo y la oferta
de transporte público en zonas rurales, presentada por
los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides
Podem (RE número 41.418).

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4
del ar culo 77 del Reglamento de las Corts Valencianes, ha
aprobado la siguiente resolución:

canalitzar les reivindicacions de la citricultura valenciana
en matèria de polí ca comercial, com ara la imposició de
controls de qualitat en origen i des nació, l’exigència de
reciprocitat en la regulació de productes �tosanitaris i
l’harmonització de les condicions �tosanitàries i ambientals
d’entrada de cítrics en la Unió Europea.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de setembre de 2021

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Luis Arquillos Cruz

Resolució 412/X, sobre la uni�cació del tol de transports
públics a l’àrea metropolitana de València en 2022,
l’ampliació de la xarxa del Tram d’Alacant, l’execució del
bulevard de la Plana, el foment de la mobilitat sostenible
i en transport col·lec u i l’oferta de transport públic en
zones rurals, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la
sessió del dia 29 de setembre de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb l’ar cle 96.1 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’ordena publicar en el Butlle O�cial de les
Corts Valencianes la Resolució 412/X, sobre la uni�cació
del tol de transports públics a l’àrea metropolitana de
València en 2022, l’ampliació de la xarxa del Tram d’Alacant,
l’execució del bulevard de la Plana, el foment de la mobilitat
sostenible i en transport col·lec u i l’oferta de transport
públic en zones rurals, aprovada pel Ple de les Corts
Valencianes en la sessió del dia 29 de setembre de 2021. 

Palau de les Corts Valencianes 
València, 29 de setembre de 2021

El president 
Enric Morera i Català

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del dia 29 de
setembre de 2021, ha debatut la proposta de resolució
subsegüent al debat de polí ca general previst en la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre la uni�cació
del tol de transports públics a l’àrea metropolitana de
València en 2022, l’ampliació de la xarxa del Tram d’Alacant,
l’execució del bulevard de la Plana, el foment de la mobilitat
sostenible i en transport col·lec u i l’oferta de transport
públic en zones rurals, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 41.418). 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’ar cle 77
del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat la resolució
següent:


