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1.

MEMÒRIA COAMBCV 2016

Benvolgudes/us companyes/us;
Un any més, el COAMBCV us presenta a través d'aquesta tradicional
Memòria el treball realitzat durant l'exercici 2016 per la nostra Organització, que ha
sigut possible per la inestimable col·laboració de totes/us les/us col·legiades/us, de
la seua Junta de Govern i per la dedicació i compromís de la seua Coordinadora
Tècnica.
Durant aquest últim any hem seguit lluitant en tots els fronts que tenim oberts,
que no són pocs i tampoc fàcils, però sembla que els nostres esforços pel que fa a
aconseguir que els Ambientòlegs/as anem ocupant el lloc que realment ens
correspon va donant els seus fruits, com és el fet que el passat 1 d'abril el COAMBCV
se signara un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana (Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) amb l'objecte
de poder dur a terme el procés de verificació documental d'autoritzacions
ambientals integrades i llicències ambientals.
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Per tant, hem de congratular-nos que el nostre esforç comence a ser
reconegut i visible tant a la Comunitat Valenciana com en la resta del País. No
obstant açò, encara tenim molt treball per davant i la nostra “lluita” no ha de
relaxar-se gens, atès que en massa ocasions veiem com les Administracions ens
segueixen relegant, voluntària o involuntàriament, en nombrosos processos de
selecció i en convocatòries públiques d'ocupació fins i tot per a llocs que pertanyen
exclusivament a l'àmbit del Medi ambient.
Així doncs, l'ordenació de l'exercici de la professió, la representació de la
mateixa, la defensa dels nostres interessos i atribucions professionals, promoure i
proporcionar la millor formació als nostres col·legiats, participar en la millora dels
estudis cursats per a l'obtenció de la nostra titulació i col·laborar amb les
administracions públiques en l'exercici de les seues competències, així com amb la
Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCA), són, i hauran de seguir sent,
l'eix fonamental de les activitats del nostre Col·legi Professional.
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2.

SERVEI DE FORMACIÓN

2.1.

ESCOLA PROFESSIONAL 2016

En aquest apartat es presenten els cursos programats per a l'any 2016. Durant
aquest període, novament el COAMBCV ha apostat per les tres modalitats de
formació que s'han engegat en els últims anys:
o
o
o

Jornades tècniques, d'una durada aproximada de 5 hores i gratuïtes.
Cursos presencials de més de 20 hores de docència.
Cursos ONLINE, d'aplicació concreta a la Comunitat Valenciana.
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D'aquesta forma, amb aquestes varietats formatives tractem de donar servei als
professionals fent més accessible la formació a tot el sector ambiental.
Les jornades gratuïtes, que el seu objectiu és l'actualització i informació en sectors
capdavanters, han sigut les protagonistes en la formació realitzada en els últims
anys, tenint un gran acolliment entre els assistents.
En 2016 hem agrupat les diferents accions formatives en 5 temàtiques:

o
o
o
o
o

Gestió de residus
Gestió del Mitjà Natural
Medi ambient i Societat
Control de la Contaminació
Gestió Ambiental de l'empresa

A la proposta de cursos realitzada pel COAMBCV, cal sumar la proposta de cursos
en modalitat online que ofereix la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals,
entitat de la qual és membre el COAMBCV. Des de la Coordinadora Estatal s'ha
programat una àmplia gamma de formació tècnica especialitzada destinada als
professionals de les Ciències Ambientals i a la qual té accés els col·legiats del
COAMBCV i els Ambientòlegs no col·legiats.

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana COAMBCV Apdo. de Correos 898 – 03201 Elche (Alicante) Telf: 697185153 CIF
Q0300700B Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el número 108 de la
Sección Primera Creado mediante Ley 5/2008 de la Generalitat Valenciana

www.coambcv.com

2.2.

ACCIONS FORMATIVES REALITZADES

En la següent taula es mostren les accions formatives portades a terme l'any 2016 i
que ascendeixen a un total d'17, entre jornades i cursos. La programació inicial
realitzada pel COAMBCV, comptava amb 6 activitats addicionals a les quals es
mostren a continuació, que van haver de ser cancel·lades per falta d'alumnes.
Per tant, s'han realitzat 17 de les 24 accions formatives programades, amb una
assistència total de 210 alumnes i alumnes.
CURS
Gestió de residus
Cicle residus i SANDACH. Gestió de residus específics com a
oportunitat.
Curs bàsic GESTIÓ D'AIGÜES RESIDUALS a XARXES DE SANEJAMENT.
TRÀMITS LEGALS EPSAR COMUNITAT VALENCIANA.
LLEI 22/2011 DE RESIDUS - APLICACIÓ A LA COMUNITAT
VALENCIANA
Ecoembes. Obligacions per a les empreses. Labor d'assessorament.
Ecoembes. Obligacions per a les empreses. Labor d'assessorament.
Gestió del mitjà Natural
Gestió de vedats i Elaboració de Planes tècnics de caça.
Medi ambient i societat
Peritatge ambiental
INTRODUCCIÓ A l'EDUCACIÓ AMBIENTAL
AMBIENTÒLEGS EN LA CIÈNCIA: El cas de l'Epidemiologia Ambiental
AMBIENTÒLEGS EN LA CIÈNCIA: El cas de l'Epidemiologia Ambiental
Control de la Contaminació
PREVENCIÓ I QUALITAT AMBIENTAL (AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
INTEGRADA, COMUNICACIÓ I LLICÈNCIA AMBIENTAL): APLICACIONS
PRÀCTIQUES
Sòls contaminats. Legislació i gestió administrativa
Gestió Ambiental de l'empresa
Auditor ISO14001 i 9001
Auditor ISO14001 i 9001
Auditor ISO14001 i 9001
Desenvolupament i implantació de sistemes de gestió energètica
segons uneix en ISO 50001:2011
Normes UNEIX EN ISO 9001:2015/14001:2015. Entenent
l'enfocament i preparant-se per a la transició.
2.3.

MODALITAT

LLOC

JT

Elx

F. ONLINE

online

JT

València

JT
JT

València
Elx

JT

Elx

SEMIPRESENCIAL
JT
JT
JT

online
VALÈNCIA
València
Elx

F. ONLINE

online

JT

Elx

F. PRESENCIAL
F. PRESENCIAL
F. PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL

Elx
València
València
online

JT

Elx
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ANÀLISI DE L'ÀREA DE FORMACIÓ 2016.
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A continuació es van a analitzar diferents aspectes relacionats amb el tipus
d'alumne, la seua situació actual, i la seua relació amb el Col·legi d'Ambientòlegs.
Addicionalment es mostren comparatives d'alguns d'aquestes dades en relació a
l'exercici anterior, amb la finalitat de veure l'evolució del servei de formació que
s'ofereix des del COAMBCV i amb açò, poder establir noves estratègies.
•

Nombre d'alumnes.

El total d'alumnes i alumnes que han rebut formació del COAMBCV en 2016 és de
210.

7
Lugar de realització dels cursos en 2016

4

6
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•

VALENCIA

ALICANTE

ONLINE

Taula: Lloc de realització de les accions formatives en 2016.
Es pot veure en la següent gràfica com al llarg dels anys, s'ha tractat d'equilibrar el
nombre d'accions formatives que es realitzen a València i Alacant perquè tots els
col·legiats puguen tenir les mateixes opcions formatives.
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Taula: Comparativa llocs de realització dels cursos 2010-2016
•

Nombre d'alumnes assistents per lloc de realització.

Dels cursos realitzats, es mostra a continuació el percentatge d'alumnes assistents en
cada lloc d'impartició.
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Online
11%

Valencia
47%
Alicante
42%
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Alumnos formats per lloc de formació.

•

Tipus d'inscripció
Otros
Profesionales
14%
Estudiante de
CCAA o
ambientólog@ en
desempleo
22%

Ambientólog@ no
colegiad@
14%

Colegiad@ del
COAMBCV o
miembro CECCAA
50%

105

Alumnes formats per lloc de formació.

AMBIENTÓLOG@ NO
COLEGIAD@

2016

17

29

33

36

17

30

46

2015

COLEGIAD@ DEL
ESTUDIANTE DE CCAA OTROS PROFESIONALES
COAMBCV O MIEMBRO O AMBIENTÓLOG@ EN
CECCAA
DESEMPLEO

Comparativa 2015-2016, alumnes formats per lloc de formació.
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•

Situació actual de l'alumne

Estudiante
35%

Desempleado/a
37%

Trabajando
por cuenta
propia
13%

Trabajando
por cuenta
ajena
15%
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DESEMPLEADO/A

TRABAJANDO POR
CUENTA AJENA

2015
2016

13

16

30

36

38

53

63

64

Situación professional actual de l'alumnat.

TRABAJANDO POR
CUENTA PROPIA

ESTUDIANTE

Comparativa 2015-2016, de la situació professional de l'alumnat.
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•

Relació amb el COAMBCV
PREcolegiad@
del COAMBCV
9%

NO Colegiad@
del COAMBCV
48%

Colegiad@ del
COAMBCV
43%

10

7

18

32

64

91

101

Relació de l'alumnat amb el col·legi.

NO COLEGIAD@ DEL
COAMBCV

COLEGIAD@ DEL
COAMBCV

PRECOLEGIAD@ DEL
COAMBCV

Comparativa 2015-2016, de la relació col·legi-alumne.
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2.4.

RESULTATS DE SATISFACCIÓ 2016

A més dels resultats que es mostren en els apartats anteriors i que transmeten dades
relacionades amb la gestió de les activitats formatives realitzades, el COAMBCV, per
a conèixer el grau de satisfacció dels alumnes assistents, avalua mitjançant una
enquesta diversos paràmetres per a cadascuna de les accions formatives.
Després de l'anàlisi de totes les enquestes realitzades, podem extraure les següents
conclusions que reflecteixen el nivell global de satisfacció dels alumnes.
BAJA
1%

MUY BAJA PÉSIMO
0%
0%
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ALTA
18%
EXCELENTE
47%
MUY ALTA
34%

EXCELENTE

MUY ALTA

ALTA

BAJA

MUY BAJA

PÉSIMO

Satisfacció general

Sobre la forma en què els assistents han conegut els nostres cursos, veiem en la
següent gràfica que principalment ens coneixen a través de la web
www.coambcv.com, o a través dels correus que remetem a les diferents llistes de
distribució.
No obstant açò, és també significatiu el percentatge d'assistents que coneixen els
nostres cursos per xarxes socials com Facebook o, com es veu en la gràfica, per un
amic.
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Otra FB
web 1%
2%

Otros
2%

POR UN
AMIG@
18%

WEB
38%

MAIL
39%

WEB

MAIL

POR UN AMIG@

Otra web

FB

Otros
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: mitjà pel qual ha conegut el curs.

Il 100% dels alumnes als quals s'ha realitzat l'enquesta de satisfacció, coincideixen en
el fet que tornarien a realitzar un curs organitzat pel COAMBCV.
NO
0%

SI
100%

SI

NO

Participaries en altres cursos del COAMBCV
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2.5.

FORMACIÓ DEL COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS 2010 – 2016

El Col·legi d'Ambientòlegs porta realitzant accions formatives des de l'any 2010. Des
d'aqueixa data, el col·legi ha anat recopilant totes les dades rellevants per a
analitzar l'evolució d'aquest servei.
Aaltre de les dades anteriors, que mostren els resultats de la formació de l'any 2016,
a continuació vam mostrar algunes gràfiques que mostren l'evolució del servei de
formació d'aquest Col·legi Professional.
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•

IMPARTICIÓ DELS CURSOS

La següent taula mostra la distribució de les accions formatives realitzades segons el
tipus d'aquestes i el lloc de realització.
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Online
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ACCIONS FORMATIVES REALITZADES

Any a any, hem augmentat el nombre d'accions formatives previstes. Actualment es
realitza, almenys, una acció formativa al mes.

Número de cursos realizados por el COAMBCV
14

9
AÑO 2010

AÑO 2011

10
AÑO 2012

16

18

15

17

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016
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•

IMPACTE EN LA SOCIETAT

Al llarg d'aquest període formatiu, el COAMBCV ha format a quasi mil persones.
Addicionalment, el COAMBCV realitza nombroses activitats de promoció del
Col·legi i delc olectivo d'Ambientòlegs mitjançant xarrades en les diferents
universitats, fòrums... el que fa que a més s'haja informat sobre el COAMBCV a un
nombre molt superior de persones.

Evolución del número de alumnos que reciben formación en
el COAMBCV
140

157

218

191

176

210

14

80

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016
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2.6.

FORMACIÓ ONLINE COORDINADORA ESTATAL DE CIÈNCIES AMBIENTALS.

L'àmplia formació online de la Coordinadora Estatal complementa el servei oferit
pel COAMBCV als seus col·legiats, i al col·lectiu d'Ambientòlegs en general. En
2016, més de 30 col·legiats han realitzat cursos amb la CECCAA.
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3.

SERVEI DE VISAT
3.1. Informació estadística sobre l'activitat de visat.

Desde l'inici del servei dev isado de projectes l'any 2009, s'han comptabilitzat un
total de2 37 treballs visats. L'últim any de funcionament, ha finalitzat amb la
realitzación d'un total de 22 projectes visats, cifra alguna cosa superior a la l'any
2015. En la taula es mostra l'evolució del nombre de proyectus visats en els anys que
el COAMBCV ve oferint aquest servei.

Nº Proyectos Visados
45

50

29

27

23

2010

2011

16

2012

2013

18

2014

2015

22

2016

Gràfica: Evolució del nombre de visats

Els factors que des del COAMBCV es consideren rellevants per a la realització del
visat, són, d'una banda, el reconeixement fefaent que els projectes redactats pels
nostres col·legiats, es relacionen amb alguna de les atribucions professionals dels
Ambientòlegs/Ambientòlegs.
A més certifiquen l'autoria de cada document pel col·legiat que ho signa, així com
serveix de segur a l'hora del cobrament dels honoraris del professional contractat
Per al nostre col·lectiu, els visats en molts casos no són exigits per
l'administració, encara que és altament recomanable en el cas que es realitzen
projectes (tals com a estudis d'impacte ambiental, estudis de paisatge, plans
tècnics, etc.), ja que aquests seran estudiats, valorats i visats pel Col·legi Professional
de Ciències Ambientals.
El visat, per tant, constitueix una garantia per al client (i per a la societat) entorn de
l'adequació competencial del professional signatari dels projectes, a més de que
atorga a l'ambientòleg la justificació que s'ha realitzat amb tots els requisits legals,
evitant problemes jurídics, com per exemple, possibles impagaments per part del
client.
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Actualment, els col·legiats usuaris del servei de visat és de4 7 col·legiats/as.
A continuació es mostren el llistat dels diferents tipus de projectes visats en 2016. De
la mateixa manera es mostra el nombre total d'aquests projectes visats en el període
2009-2016.
En l'apartat d'altres projectes s'inclouen, informes de seguiment o nomenaments de
tècnics responsables.

Tipus de projecte/estudie tècnic
(ordenats per ordre alfabètic)

Autorització Ambiental Integrada
Autorització Abocats
Certificats
Comunicació Ambiental
Estudie Emissions Sonoras
Estudie Impacte Ambiental
Estudie Paisajístico
Estudi Cinegéticos
Estudi Hidrogeológico/Hidràulic
Estudie Seguretat iS allau
Informe de Sostenibilitat
Informe Preliminar de Situació de
Sòls
Llibre d'Incidències
Llicència Ambiental
Memòria dectividad
Altres documents
Projecte Ambient Atmosfèric
Projecte Tècnic i d'Ixplotación

2016
1
2

3
1

1

1
1
4
2
6

TOTAL 20092013
20
7
5
6
1
34
12
1
6
4
8
2

17

9
22
17
46
13
24

A causa de la possibilitat de colegiación d'Ambientòlegs residents anara de la
Comunitat Valenciana, les ubicacions dels projectes visats es distribueixen a nivell
Estatal.
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A més de la Comunitat, una altra de les comunitats amb major nombre de visats és
la Regió de Múrcia. En anys anteriors destacava en nombre de visats que es
realitzaven per a Andalusia, que després de la recent creació del Col·legi
Professional d'aquesta comunitat, ha produït la disminució d'aquests visats. En la
següent taula, de la mateixa manera que en l'anterior, es mostren el total de
projectes visats repartits per Comunitats Autònomes per a l'any 2016, i per al període
de servei de visats.

Província d'emplaçament
del projecte
Comunitat Valenciana
Murcia
Andalusia
Castella i Lleó
Madrid
Aragó
Illes Balears
Castella-la Manxa
Melilla

2015
14
3
3

2

TOTAL
2009-2015
179
27
11
4
3
4
7
2
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4.

CONSULTES

Durant l'any 2016 s'han comptabilitzat més de 5 00 consultes remeses a través de
correu electrònic o des de la web del Col·legi. A més de les rebudes per telèfon i
xarxes socials.
La majoria de les consultes es relacionen amb els serveis de secretaria el COAMBCV
(Colegiación, serveis, tipus de colegiación…) A més són rellevants les consultes
referides a legislació, amb peticions directes de normatives, o consultes relacionats
amb el servei de visat.
El servei desesoría Laboral – Fiscal, també ha sigut demandat pels col·legiats als qui
els ha resolt els seus dubtes un expert de l'assessoria amb la qual el COAMBCV té
establit un conveni de col·laboració.
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De forma més detallada, es mostra a continuació la tipologia d'aquestes consultes,
així com una breu descripció d'elles. De la mateixa manera, diferenciarem entre les
consultes generals, les consultes tècniques i les d'assessorament laboral fiscal i
comptable

4.1. Consultes Generals
• FORMACIÓ: programació de cursus, preus, terminis d'inscripció, pagaments
de cursos, certificats, temàtica específica…
• SECRETARIA: sobre com colegiarse, tipus de colegiación, avantatges de
colegiarse, serveis generals del COAMBCV i serveis per a cada tipus de
col·legiat. Canvis de dades personals (domicili, número de compte, adreça
de correu…)
• REGISTRE DE PERITS AMBIENTALS (RPA): Què és, per a què serveix, cost dels
cursos, inclusió en el RPA, obligacions dels perits.
• SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL (SRC): costos i cobertures de la pòlissa,
com contractar-ho, necessitat de disposar d'un SRC…
• OPOSICIONES: pròximes convocatorias, acadèmies per a preparació,
preparació d'exàmens.
• VISAT: Funcionament, tarifes, manera de pagament de les taxes, consultes
sobre si un ambientòleg pot o no signar determinats projectes.
• COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
• ORIENTACIÓ: Laboral, universitària…
• Convenis oferits pel COAMBCV.
• Altres accions realitzades pel COAMBCV, jornades, xarrades, voluntariats…
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4.2. Consultes tècniques
•
•
•
•
•

VISAT: Información sobre projectes concrets i taxes.
LEGISLACIÓ: Petición de legislació ambiental estatal i local.
PROJECTES Consultes tècniques referides a projectes concrets.
PERITATGE: Asesoramiento per al peritatge judicial.
JURÍDIC: Asesoría jurídica.

4.3. Assessorament laboral Fiscal i comptable
Gràcies al conveni establit en 2013 amb l'Assessoria Esquitino Trives i Berenguer per a
la resolució de consultes en matèria laboral, fiscal i comptable, 12 dels nostres
col·legiats s'han posat en contacte amb l'assessoria.
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5.

ASSEGURANCES PER A COL·LEGIATS

Des de gener de 2013 el COAMBCV el COAMBCV disposa de Segur de
Responsabilitat Civil i Responsabilitat Mediambiental. Aquesta és una pòlissa
col·lectiva, contractada pel COAMBCV, a laq ue solament poden adherir-se
Ambientòlegs col·legiats. A més de persones físiques, també poden adherir-se a
aquest conveni entitats jurídiques les activitats de les quals siguen les equivalents a
les quals realitza l'ambientòleg.
En aquest llistat es mostren les activitats assegurades:
a. Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental.
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b. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.
c. Cerca, recerca, disseny i desenvolupament de productes, serveis i altres

aplicacions ambientals relacionades amb l'ecoeficencia i l'ecoinnovació.

d. Consultoria, auditoria, i desenvolupament i implantació de sistemes de gestió

ambiental.

e. Conseller de seguretat, per actuació com a conseller de seguretat segons

Reial decret 1566/1999 de 8 d'Octubre i altra normativa que ho regula.

f.

Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals.

g. Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
h. Estudi, elaboració d'informes independents, planificació i prevenció en temes

de salut i risc ambiental.

i.

Economia ambiental i economia ecològica.

j.

Avaluació d'impacte ambiental.

k.

Gestió ambiental a ens privats en diferents sectors i activitats.

l.

Gestió i administració pública ambiental.

m. Gestió de residus.
n. Gestió dels recursos hídrics.
o. Gestió energètica.
p. Interpretació i restauració ecològica paisatgística.
q. Insonorització o aïllament acústic.
r.

Negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.

s.

Ordenació i gestió del territori.

t.

Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació.

u. Planificació, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
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v. Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la

sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació.

w. Seguretat i higiene industrial.
x.

Vigilància, prevenció, control de la qualitat ambiental, autoritzacions,
llicències i permisos ambientals.

y. I totes aquelles activitats que tenen relació amb el medi ambient.

Havent-se complit 3 anys de la contractació de la Pòlissa, s'ha procedit en 2015 a la
renovació i millora de les característiques d'aquest segur, ampliant les activitats
assegurades, augmentant els capitals assegurats, mantenint el preu de 2015 i
millorant les garanties del segur.
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Les cosines i capitals assegureuos, té un cost reduït que pot anar des dels 73€ (per un
límit assegurat de 450.000€) fins a 2980€ (per 3 .000.000€ de límit).
A més aquest Segur té una sèrie de garanties addicionals com a Responsabilitat Civil
per Contractació, Responsabilitat Subsidiària de Subcontractes, Responsabilitat Civil
Locativa o Defensa i Finances.
Durant l'any 2016 s'han realitzat un total de 9 altes en el Segur de Responsabilitat
Civil i Medioambiental i 11 baixes, la qual cosa fa que en l'actualitat el COAMBCV
tinga 38 pòlisses en vigor.

BAJAS

9

8

0

5

7

11

15

31

ALTAS

2013

2014

2015

2016

Altes i Baixes 2013-2016
Les dades detallades, així com el procediment de contractació d'aquesta pòlissa
estan a la disposició dels col·legiats mitjançant petició al COAMBCV.
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6.

SERVEI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Durant enguany els mitjans de difusió d'actividades i informació han sigut els
següents:
Llista de correu
La llista de correus està constantment en actualització en funció de les altes i baixes
de col·legiats i està composta exclusivament per membres del COAMBCV.
A través d'aquesta llista de correu, remetem tota la informació sobre accions i
serveis del COAMBCV, formació pròpia i formació d'entitats convingudes, ofertes
d'ocupació i qualsevol comunicat d'interès per als nostres col·legiats.
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Addicionalment disposem d'un llistat de col·legiats que han cursat la baixa i
d'exalumnos als quals de forma puntual s'informa de diferents activitats o notícies.
Butlletins informatius
•
•
•
•
•
•

Legislació ambiental, prevenció de riscos, seguretat industrial i caça-pesca.
Normes Municipals.
Ajudes i Subvencions.
Notícies COAMBCV.
Formació pròpia i de la Coordinadora Estatal.
Butlletins informatius de la Coordinadora Estatal.

Xarxes socials
El nombre de seguidors en les xarxes socials ha continuat augmentant. S'ha tractat
que aquest siga un mitjà de difusió, no solament per als nostres col·legiats sinó per a
altres professionals del sector o Ambientòlegs que no formen part del COAMBCV.
En aquestes publicacions, des del COAMBCV tractem de publicar les accions
formatives i novetats que el CoambCV va realitzant.

Facebook perfil
Facebook pàgina

2011
215
117

2012
664
312

2013
1227
598

2014
1369
785

2015
1548
954

Twitter

328

951

1404

LinkedIn

0

0

605

1733
890

1990
1166

2016
1647
2173
1335

Pàgina web oficial
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Durant l'any 2016, s'ha mantingut la proposta d'augmentar elf luxe de visites rebudes
en la web del Col·legi d'Ambientòlegs, continuant la línia de2 015 de publicacions i
tractant de tractant publicar setmanalment.
A més de la secció di formació, on es publiquen totes les accions formatives pròpies
i de la Coordinadora Estatal.
Aquest esforç en la creació de continguts propis així com el de visibilizar totes les
accions que realitza en Col·legi a través de la pàgina web (reunions, assistència a
conferències…), es veu correspost amb un important augment de les visites que
quasi duplica a les de l'any anterior.
En aquesta taula es mostren les visites dels últims 4 anys:
Any
Nombre de visites

2013
18374

2014
11831

24
2015
22429

2016
18460

Des del servei de finestreta única es poden realitzar de forma telemàtica
següents serveis:

els

o Colegiación: Informació relativa als tràmits per a l'alta o baixa del
Col·legi, diferents modalitats de colegiación i quotes corresponents,
modificació de dades, etc.
o Visat: Realització de tràmits i consultes sobre el servei de visat.
o Certificats: Tramita la teua sol·licitud de certificat de colegiación o
certificat d'activitat formativa. Codi deontològic i estatuts. Informació
sobre els nostres estatuts i sobre les normes de deontologia de la professió.
o Consumidors i usuaris: Tràmits de queixa i reclamació relacionades amb
l'activitat dels nostres col·legiats
Webs col·laboradores
A més de les plataformes de difusió pròpies del COAMBCV, també es difonen les
nostres activitats en les webs d'entitats col·laboradores així com en les seues xarxes
socials. Per exemple en la web de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals
de la qual som membres, en cienciasambientales.com i forosambientales.com, a
més d'en les webs d'altres col·legis i associacions, igual que en alguns portals
d'empreses col·laboradores.
www.cienciasambientales.com
www.ceccaa.com
www.forosambientales.com
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7.

SERVEI DE REGISTRE DE PERITS AMBIENTALS

Un any més el COAMBCV contínua prestant el servei de Registre de Perits
Ambientals.
L'any 2016, aquest registre ha comptabilitzat un total de 46 Ambientólogos inscrits.
En la següent gràfica es mostra l'evolució d'inscrits en aquest servei.
Aquest augment de sebe principalment a la decisió aprovada per la Junta de
Govern del COAMBCV de baixar el cost d'aquest servei, que anteriorment tenia un
cost per al col·legiat de 37.76€ a 10€.

25
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27

25
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34

2013

42

39

2014

2015

46

2016

nº inscritos

Evolució del nombre d'inscrits en el RPA

Aquest registre ha sigut remès a les administracions Judicials de la Comunitat
Valenciana.
• Conselleria de Justícia.
• Tribunal Superior de Justícia.
• Deganats de les partides judicials.
• Jutjat de primera Instància de les partides judicials.
• Delegacions del Col·legi d'Advocats.
De la mateixa manera, per a aquells que ho van sol·licitar, es va remetre el llistat a la
Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA) qui va elaborar el registre
estatal, que ha sigut remès a les administracions judicials estatals.
A més, prèvia sol·licitud, s'ha remès a aquells col·legiats que el sol·licitar-vos a altres
RPA corresponents a altres Comunitats autònomas.
Aquest llistat de Perits Ambientals de la Comunit a t Valenciana, istá a la disposició
de l'administració en cas de sol·licitar-ho, així com d'empreses i particulars que
puguen sol·licitar un Perit de Part.
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8.

SERVEI DE DIRECTORI DE PROFESSIONALS I EMPRESES AMBIENTÒLOGUES
8.1. Directori d'empreses ambientòlogues

Des de novembre de 2011 està en funcionament els ervicio gratuït Directori
d'Impresas Ambientòlogues. Est consisteix en una base de dades i secció web
d'empreses creades per ambientòlegs o bé tinguen ambientòlegs contractats.
Aquest servei té com a objectius:
• Ser font d'informació per a potencials sol·licitants de serveis professionals en el
sector.
• Recolzar les iniciatives emprenedores dels ambientòlegs,
• Donar un valor afegit a les empreses que contracten ambientòlegs.
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Aquest directori es troba en la secció de Serveis Professionals de la web del
COAMBCV, tenint actualment 39 empreses inscrites.

Número de empresas en directorio
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Evolució del nombre d'empreses en el directori
Aquest directori es pot trobar en la nostra web en l'apartat de Directoris
Professionals.
8.2. Directori de professionals
Després de l'actualització de la nostra web, s'ha afegit un apartat en el qual tant
col·legiats com a interessats poden comprovar el nombre de col·legiat, la província
on exerceixen la seua professió i si estan habilitats o no per a l'exercici.
Aquest directori de professionals col·legiats es pot trobar en la nostra web en
l'apartat de Directoris Professionals.
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9.

OCUPACIÓ
9.1. Enviament d'Ofertes d'Ocupació

Al llarg de l'any 2016 s'han remès un total de 52 ofertes d'ocupació. En la següent
gràfica es mostra l'evolució d'enviaments d'ofertes en els dos últims anys.
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TOTAL

Número d'ofertes remeses per any.

S'ha constituït una borsa de currículums de col·legiats, per a remetre a aquelles
empreses que sol·liciten Ambientòlegs per a incorporar en les seues plantilles.
9.2. Servei a empreses
L'any 2016 s'h aposte en marxa el servei d'ASSESSORAMENT A EMPRESES. Aquest
servei, té la finalitat de facilitar a l'empresa la preselecció de candidats, mitjançant
la gestió inicial dels candidats per part del col·legi, així com difondre aquestes
ofertes.
Servei:
− Gestió i orientació per a la formalització de convenis de pràctiques.
− Gestió d'ofertes d'ocupació o pràctiques.
− Difusió d'ofertes.
− Recopilació inicial de documentació de candidats.
− Enviament a l'empresa d'un fitxer amb la informació rebuda.
En 2016, 9 empreses han fet ús d'aquest servei.
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10.

SECRETARIA

10.1.

Col·legiats.

En aquest apartat s'analitza l'evolució del nombre de col·legiats, així com el tipus de
col·legiats i altres dades d'interès.
El nombre d'altes registrades l'any 2016 és de 65. I el nombre total de baixes ha sigut
de 53. A data 31 de desembre de 2016 el COAMBCV té un total de 4 60 col·legiats.
Com s'observa en les gràfiques, contínua la tendència positiva d'augment del
nombre total de col·legiats. Les baixes produïdes l'any 2014 es deuen en la seua
gran majoria a qüestions econòmiques dels col·legiats.
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Altes
Baixes
Total col·legiats
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39
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28

2016
65
53
460

Dades totals d'altes i baixes en el període 2011-2016.
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Si analitzem eln úmero de col·legiats per cada tipus de colegiación en els últims tres
anys, tal com es mostra en la gràfica i taula següent, podem veure com es manté
molt per damunt el nombre de col·legiats Tipus I enfront del tipus II, no obstant açò
s'aprecia un lleuger augment del nombre de col·legiats que o bé es dóna d'alta
ena l tipus II o ha sol·licitat el canvi al Tipus II, al mateix temps que precolegiados,
han canviat la seua relació amb el COAMBCV passant a algun dels tipus de
colegiación disponibles.

Tipus de colegiación per any
Tipus I
Tipus II
Precolegiado

2012
236
82
63
381

2013
259
98
51
408

2014

2015

263
112
54
429

274
124
51
449

2016
271
146
43
460
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ANALISIS ALTAS BAJAS 2011-2016

2011

2012

2014

53

37

57
39

44
2013

65

Bajas
60

71
39

59

68

91

Altas

2015

2016

Distribució dels tipus de colegiación per anys. Sèrie 2011-2016
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A continuació anem a analitzar diferents aspectes referents a les altes realitzades en
2016 i la comparativa amb anys anteriors.
Universitat on han cursat els seus estudis: Es mostra la distribució per universitat
d'estudis dels col·legiats durant la sèrie 2011-2016 i seguidament la universitat de
realització dels estudios dels nous col·legiats d'anys 2016.
2012

2013

2014

2015

2016

179
176
176
166
165
162

2011

58
67
68
74
78
71

74
81
83
93

UNIVERSIDAD
MIGUEL
HERNÁNDEZ DE
ELCHE

UNIVERSIDAD UNIVERSITAT DE HOMOLOGACIÓN
POLITÉCNICA DE
VALÈNCIA
VALENCIA

0
0
3
8

4
2
2
4
2
1

16
16

52
56

75
80
85
96
105
117
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UNED

OTRAS

Distribució

4

8

16

18

19

dels col·legiats per universitat d'estudis i any. Sèrie 2011-2016

UNED

MIGUEL
HERNÁNDEZ

OTRAS

POLITÉCNICA DE UNIVERSITAT DE
VALENCIA
VALENCIA

Universitats de procedencia dels nous col·legiats 2016

Aquesta anàlisi es realitza amb la finalitat d'avaluar la procedència dels nous
col·legiats, i amb açò identificar les manques de difusió del col·lectiu en les diferents
províncies.
Si bé és cert que en el total de col·legiats el nombre d'alumnes procedents de la
Universitat Miguel Hernández és superior, en els últims anys es mostra una tendència
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a l'alça de colegiaciones d'alumnes procedents de les altres universitats
valencianas, així com de la UNED i altres universitats estatals.
Província de residència: Si avaluem la província de residència dels nostres
col·legiats, podem observar que al llarg dels últims anys la diferència entre la
província d'Alacant i València ha disminuït. In enguany 2016 l'augment de
colegiaciones procedents de la província deV alencia ha sigut més significatiu que
en anys anteriors.
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122
74

80

74

71

68

61
33

26

26

23

22

23
ALICANTE

194

2016

169

2015

166

2014

149

2013

129

2012

159

163

165

157

162

162

2011

CASTELLÓN

OTRAS

VALENCIA

Província de residència dels colegiados en el període 2011-2016

10.2.

Certificats.

S'han emès 16 certificats de pertinença al COAMBCV i competències per a l'exercici
de la professió.
10.3.

Llei de Protecció de dades (LOPD)

En 2013, el COAMBCV ha inscrit els fitxers corresponents tant públics com a privats
per al compliment de la Llei de Protecció de Dades.
10.4.

Procediments informatius i sancionadors.

Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i
sancionadors en fase d'instrucció o que hagen aconseguit fermesa, amb indicació
de la infracció a la qual es refereixen, de la seua tramitació i de la sanció imposada
si escau, d'acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades
de caràcter personal
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Cap. No s'han rebut

10.5.

Reclamacions presentades.

Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades pels
consumidors o usuaris o les seues organitzacions representatives, així com sobre la
seua tramitació i, si escau, dels motius d'estimació o desestimació de la queixa o
reclamació, d'acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
Cap. No s'han rebut
10.6.
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Codi deontològic.

No s'ha produït cap canvi en el contingut del codi deontològic.

10.7.

Incompatibilitat i conflicte d'interessos.

Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d'interessos en què es
troben els membres de les Juntes de Govern.

S'estarà al que es disposa en la normativa de referència estatal i autonòmica, i en
particular, se seguiran les següents normes:
Els membres de la Junta de Govern, o de qualsevol altre càrrec directiu en una
corporació col·legial exerciran les seues funcions d'acord amb els principis de
transparència, imparcialitat, bona fe, igualtat de tracte i no discriminació, diligència,
conducta honorable i responsabilitat.
Els càrrecs directius d'una corporació col·legial respectaran els següents principis
d'actuació:
a) Exerciran la seua activitat amb ple respecte a la normativa reguladora de les
incompatibilitats.
b) Guardaran la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb
motiu o ocasió de l'exercici de les seues competències.
c) Posaran en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de
la qual tinguen coneixement.
d) Exerciran els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva
per a la qual els van ser atorgats i evitarán tota acció que puga posar en risc
l'interès públic.
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i) No s'implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seues
funcions i s'abstindran d'intervenir en els assumptes en què concurra alguna causa
que puga afectar a la seua objectivitat.
f) No acceptaran per a si regals que superen els usos habituals, socials o de cortesia,
ni favors o serveis en condicions avantatjoses que puguen condicionar el
desenvolupament de les seues funcions.
g) No es valdran de la seua posició en la corporació col·legial per a obtenir
avantatges personals o materials per interessos privats propis, de familiars directes, o
per interessos compartits amb terceres persones. Els familiars fins al 2º grau de
consanguinitat o afinitat dels càrrecs directius d'una corporació col·legial no podran
ser contractats laboral o mercantilment per la mateixa.
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In tot cas l'exercici de membre de la Junta de Govern, o de qualsevol altre càrrec
directivo en una corporació col·legial serà incompatible amb:
a) qualsevol càrrec electe de l'Estat, les Comunitats Autònomes, o les Entitats locals.
b) ser titular d'un òrgan superior o directiu en qualsevol Administració Pública.
c) l'acompliment de càrrecs
Organitzacions Empresarials.

directius

en

els

Partits

Polítics,

Sindicats,

o

d) l'acompliment de càrrecs directius en entitats de segur i en entitats o mutualitats
de previsió social que tinguen o puguen tenir relació amb la corporació col·legial
del càrrec directiu

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana COAMBCV Apdo. de Correos 898 – 03201 Elche (Alicante) Telf: 697185153 CIF
Q0300700B Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el número 108 de la
Sección Primera Creado mediante Ley 5/2008 de la Generalitat Valenciana

www.coambcv.com

11.

TRESORERIA

11.1.

Quotes col·legials

Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i pel tipus de serveis
prestats.
En i l any 2016 s'han mantingut les quotes aprovades en 2014, i que són les següents.
2016
TIPUS I

40 € al semestre

TIPUS II

30 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

QUOTA D'ALTA

34

30€

Nota:
−

Quota d'alta per al tipus I i II de 30€

−

Precolegiados exempts de quota d'alta

−

Les quotes del COAMBCV estan exemptes d'IVA

Serveis comuns
o

Defensa i promoció de l'ambientòleg.

o

Representació del col·lectiu.

o

Cerca de nous nínxols d'ocupació per a ambientòlegs/as.

o

Llista de correu privada d'informació i enviament de convocatòries.

o

Enviament de ofertes d'ocupació, beques, ajudes, subvencions i notícies
d'interès.

o

Resolució de consultes.

o

Assessorament fiscal, laboral i comptable.

o

Directori d'empreses ambientòlogues i professionals.

o

Formació pròpia presencial i online amb preus reduïts.

o

Jornades Tècniques gratuïtes.

o

Descomptes en cursos i màster d'entitats sota conveni.
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o

Orientació acadèmica, laboral i professional.

o

Emissió de certificats d'estudis i atribucions professionals.

o

Butlletí periòdic de legislació ambiental, prevenció de riscos, seguretat
industrial i caça-pesca.

o

Recolze en la cerca de finançament per a emprenedors.

Serveis exclusius Tipus I
o

Accedir al servei de visat de projectes.

o

Possibilitat de contractar un Segur de Responsabilitat Civil exclusiu per a
ambientòlegs i ambientòlogas.

o

Resolució de consultes tècniques professionals.

o

Registre de perits Ambientals (Possibilitat d'inscripció).

o

Accés ampliat a legislació ambiental.
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Precolegiado
o

Recolze en la cerca de pràctiques professionals.

o

Orientació acadèmica.

o

I tots els serveis comuns.

11.2.

Informe anual de gestió econòmica

In els documents que estan disponibles en la pàgina web del Col·legi Professional
mostra la comptabilitat del Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana.
−
−
−

Balanç Econòmic 2016 (flux de tresoreria)
Balanços Passiu i Actiu 2016 (imports en euros)
Compte de pèrdues i guanys 2016

Les retribucions dels membres de la Junta de Govern a raó de el seu càrrec: és zero.
Els membres no reben cap compensació econòmica pel seu càrrec.
Únicament en el cas d'haver-hi desplaçaments per causa de les seues funcions de
representació, les despeses de desplaçament, menjars i allotjament serien coberts
pel COAMBCV.
11.3.

Previsió 2017

Previsió Pressuposats 2017 disponibles en la web del COAMBCV.
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12.

ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ I REPRESENTACIÓ

Un dels objectius fonamentals del Col·legi d'Ambientòlegs, és la representació,
defensa i posada en valor de la professió. És per açò, que aquest col·legi tracta any
a any de representar al col·lectiu en més àmbits, així com assistir a quantes més
activitats siguen possibles. En 2016, es va incorporar a la pàgina web un apartat
denominat AGENDA, on de forma resumida, es pot veure l'activitat del COAMBCV
mes a mes. En aquest apartat, s'inclouen les activitats del COAMBCV, o les reunions
que aquest puga mantenir amb diferents agents, així com qualsevol acte d'interès
en el qual el Col·legi participe.
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A continuació es presenta l'agenda 2016.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

12 de gener: Convocatòria d'Assemblea
14 de gener: Xarrada Informativa UMH: Doctorands
2 de març: Xarrada Informativa Centre Bancaixa: cursets Universitaris
9 de març: Jornada Tècnica i Reunió amb el Col·legi d'Advocats d'Alacant
10 de març: Jornada Tècnica
12 de març: ASSEMBLEA ANUAL COL·LEGIATS
16 de març: Reunió amb la DG de Cooperació i Solidaritat
1 d'abril: Acte de signatura protocol·lària del Conveni entre la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
i Col·legis Professionals
7 d'abril: Jornades Empre UMH
8 d'abril: activitat alumnes UMH. Projecte LIFE
21 d'abril: Jornada tècnica ECOEMBES. Elx
28 d'abril: Xarrada a estudiants de CCAA en la UV.
29 d'abril: Estarem en FeCiTElx2016.
10 demaig : Reunió Conselleria.
10 demaig : Reunió Plataforma Envase i Societat
12 demaig : Entrevista Radie UMH
13 demaig : Jornada ECOEMBES
20 demaig : Ajunta Govern. Elx
20 demaig : Inicie Curs GENP
27 demaig : Jornades Acadèmic Professionals Estatals
14 de juny: Inicie Curs AAI
14 de juny: Reunions
20 de juny: Inici Curse Oceanografia
30 de juny: Acto de clausura dels Masters AIMME
4 de juliol: Inici Curse Auditor València
7 de juliol: Reunió DG Funció Pública
11 de juliol: Inici Curse Auditor Elx
15 de juliol: Junta de Govern - València
18 de juliol: Reunió Mesa Forestal
19 de setembre: Inicie Curs AAI i LA
15 de setembre: Jornada Tècnica. Educació Ambiental
4 d'octubre: Inici curse Peritatge Ambiental
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

6 d'octubre: Jornada Sòls Contaminats
24 d'octubre: Fi Curse AAI i LA
26 d'octubre: Jornada Gestió de Vedats i PTC
27 d'octubre: Reunió Junta
7 i 8 de novembre: Curse Auditor València
9 de novembre: Presentació PATIVAL
10 de novembre: Jornada tècnica SANDACH
14 de novembre: Inicie curs EPSAR
16 de novembre: Lliura premi Millor Expedient UMH
19 i 20 de novembre: Jornades Acadèmic-Professionals
22 de novembre: Reunió amb FIMED
25 de novembre: Junta COAMBCV Elx

38

De totes les accions que el col·legi ha realitzat en 2016, vam mostrar a continuació
les de major rellevància. A més totes les activitats es realitzen, té el seu espai en
l'apartat “notícies d'interès” del portal web.

12.1.

Xarra Cursets de doctorat-UMH.

14 de gener de 2016
Xarrada dirigida als doctorand de l'àrea de Medi ambient. En ella es van veure les
diferents opcions de finançament, així com les línies més noves de recerca en
matèria de medi ambient.
12.2.

Cursets universitaris.

2 de març de 2016
Durant més de 40 anys el Curset d'Orientació als Estudis Universitaris s'ha situat com a
punt de referència indiscutible entre els representants dels Centres d'Ensenyament
de laComuni tat Valenciana, dins del procés d'orientació formativa del seu alumnat.
Les sessions informatives en les quals ha participat el COAMBCV atorguen a
l'alumnat l'oportunitat de reduir el nivell de risc associat a la decisió d'elecció
universitària; permetent-li corroborar l'opció formativa que s'adequa en major grau
al seu perfil, expectatives i preferències vocacionals.
12.3.
Acte de signatura protocol·lària del Conveni entre la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i
Col·legis Professionals.
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1 d'abril de 2016
Acto protocol·lari de la signatura del Conveni establit entre la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i set col·legis
de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba el Col·legi d'Ambientòlegs de
la Comunitat Valenciana.
Aquest conveni s'emmarca dins de l'Article 23 de la LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana que contempla la possibilitat que els Col·legis Professionals, puguen
realitzar les tasques de verificació documental, amb la finalitat d'agilitar els
procediments d'autorització ambiental integrada, amb caràcter previ a la
presentació de la sol·licitud davant l'organisme ambiental.

12.4.
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Jornades d'ocupació UMH

7 d'abril de 2016
Un any més el Col·legi d'Ambientòlegs col·labora amb el Vicerectorat d'Economia i
Empresa, la Facultat de Ciències Experimentals i l'Observatori Ocupacional en
l'organització de les XVIII Jornades d'Ocupació de Ciències Ambientals que celebra
la Universitat Miguel Hernández.
En aquesta ocasió Ambientòlegs de diferents sectors, ens mostraron la seua
trajectòria professional, així com la labor que exerceixen en l'actualitat.
12.5.
Activitat per als estudiants de CCAA de la UM. Visita al Life RiverPhy de
Lorca.

8 d'abril de 2016
Facultat de Ciències Experimentals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx,
en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de la Comunitat
Valenciana i l'Oficina Ambiental de la UMH, ha organitzat una Jornada
Cientificotècnica, que ha consistit en una visita a Lorca d'estudiants del Grau en
Ciències Ambientals de la UMH per a conèixer in situ el projecte RiverPhy. Aquest
projecte, que s'emmarca dins del PROJECT LIFE11, té com a objectiu principal la
descontaminació i recuperació d'un tram del riu Guadalentín al seu pas per Lorca
(Múrcia), a través de l'ocupació de mesures de fitoextracción.
12.6.

Xarrada orientativa per als alumnes de CCAA de la UV.
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28 d'abril de 2016
Des del COAMBCV, assistim a les xarrades orientatives a para els alumnes de 3º del
Grau en Ciències Ambientals, Organitzada por el professorat, amb la finalitat de
donar a conèixer el perfil professional de l'ambientòleg i els serveis que ofereix el
COAMBCV.
12.7.

FeCiTElx - Fira de la Ciència i la Tecnologia a Elx.
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29 d'abril de 2016
Ivento que el seu objectiu és el d'aproximar la ciència i tecnologia a la societat.
Aquesta fira, que se celebro del 21 al 30 d'abril va comptar amb la realització de
tallers, activitats de divulgació, monòlegs i el concurs “Ciencia de pa sucat amb oli”
en el qual el COAMBCV va participar com Jurado, a més de fer lliurament del 3º
premi d'aquest concurs
12.8.

XXVIII Jornades Acadèmic-Professionals de Ciències Ambientals

28 i 29 de maig de 2016
Aquesta trobada organitzada per l'Associació d'Ambientòlegs IZE-Euskadi amb la
col·laboració de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals, va comptar amb
la participació de més de 20 representants de les diferents associacions i col·legis
professionals. Des del COAMBCV va assistir a aquesta trobada el President José
Toledo, la Vocal territorial Carmen Sevilla i la Coordinadora tècnica del COAMBCV.
12.9.

Jornades de benvinguda Universitat Miguel Hernández d'Elx.

20 de setembre de 2016
Des del COAMBCV, a petició de la Coordinació del títol, assistim a les Jornades de
Bienvenida per als alumnes de nou ingrés. En aquesta jornada es va donar a
conèixer el perfil professional de l'ambientòleg i els serveis que ofereix el COAMBCV.

12.10.

Jornades d'ocupació UMH

26 de març de 2015
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Un any més el Col·legi d'Ambientòlegs col·labora amb el Vicerectorat d'Economia i
Empresa, la Facultat de Ciències Experimentals i l'Observatori Ocupacional en
l'organització de les XVIII Jornades d'Ocupació de Ciències Ambientals que celebra
la Universitat Miguel Hernández.
L'acte se celebro el 26 de març 2015 en l'i dificio Altabix del Campus d'Elx. En
aquesta ocasió ambientòlegs de diferents sectors, ens mostraron la seua trajectòria
professional, així com la labor que exerceixen en l'actualitat.
12.11.

RADIE COPE ELX. Entrevista.
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23 d'abril de 2015
Participació en el programa “va de ciència” parlant de las conseqüències de
Txernòbil per al medi ambient i la Salut de les Persones.

12.12.

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EDUCADORS AMBIENTALS

22 de juny de 2016
Presentació de l'Estudi Laboral i Professional del Sector de l’Educació Ambiental,
realitzat per l'Associació Valenciana d'Educadors Ambientals – AVEDAM). El Col·legi
d'Ambientòlegs, que colaboro en la logística i difusió de l'acte, realizó una breu
introducció seguida de la intervenció del President d'AVEDAM, Serafín Hortes va
exposar els resultats més destacats de l'estudi.
12.13.

II JORNADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

28 De juny de 2016
La Càtedra ACAL Ciutat Sostenible s'ha organitzat aquesta jornada amb la
col·laboració del Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, en el qual es
presenta un espai de reflexió i anàlisi sobre la problemàtica en la gestió dels residus
urbans, ampliant el coneixement de la situació existent per a poder apuntar millores
que contribuïsquen a una gestió més eficient i al benestar de la societat.

12.14.

Assistència a l'acte commemoratiu del 9 de O ctubre.

9 d'octubre de 2016
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Il President del COAMBCV, D. José Toledo, va acudir en representació del Col·legi
d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, a l'Acte institucional celebrat en el
Palau de la Generalitat.
En aquest acte D. José Toledo, va tenir l'oportunitat de saludar al Molt Honorable
President de la Generalitat, D. Ximo Puig, així com a l'Excentisima Sra.
Vicepresidenta, Mónica Oltra, als qui els va animar a continuar treballant per a la
millora del medi ambient i la sostenibilitat.
12.15.
Assistència a la Nit del Medi ambient d'AIMME. Clausura dels masters
d'AIMME-UCV
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30 de juny de 2016
El Vicepresident del COAMBCV, D. Carlos Pérez va acudir a el Acte de Clausura
dels Màsters Universitari AIMME-UCV. En aquest acte es va fer lliurament dels
diplomes acreditatius als alumnes de tots dos màsters i es va reconèixer la labor de
les empreses que han col·laborat amb AIMME i UCV en aquestes accions formatives.

12.16.
Jornades Sant Albert Magne. Lliura el premi al millor expedient de
Ciències Ambientals de la UMH
16 de novembre de 2016
El Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana ha atorgat un any més el
premi al millor expedient acadèmic de Ciències Ambientals del curs 2015-2016. El
premi es va lliurar en la clausura de laVI I Jornada de SantAl berto Magne celebrada
en la UMH.

12.17.
XXIX
Toledo

Jornades

Acadèmic-Professionals de

Ciències

Ambientals.

19 i 20 de novembre de 2016
Les Jornades Acadèmic Professionals de Ciències Ambientals són trobades
periòdiques en els quals s'aborda qüestions d'importància i actualitat per a la figura
professional de l'ambientòleg.
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13.

CONVENIS

En aquest apartat es mostren els convenis que actualment té env igor el Col·legi
d'ambientòlegs, així com el nombre de col·legiats, que durant 2014 s'amboce que
han fet ús delmateix .
COIQCV
Actualment el CoambCV té signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi
Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana (COIQCV), amb el qual els
col·legiats de tots dos col·legis obtenen descomptes en formació d'aquells temes
que considerem d'interès comú (desalación, depuració d'aigües…)
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AIMMEE
Acord de col·laboració entre el Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències
Ambientals de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València “Sant
Vicent Màrtir” i l'Associació de Recerca de la Indústria Metall – Mecànica, afins i
connexes, AIMME, con el que els col·legiats es beneficien d'un 10% de descompte
en els màsters oferits per aquesta entitat. De la mateixa manera, s'estableix la
col·laboració en matèria de difusió de les activitats de les 3 entitats convingudes.
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA
Conveni marque de cooperació entre la Universitat Politècnica de València i el
Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat
Valenciana por el que ambdues entitats es comprometen a l'organització de
conferències, seminaris, jornades… i altres activitats de mutu acord i a la seua
corresponent difusió.
A més aquells col·legiats que ho sol·liciten, podran sol·licitar el carnet de VISITANT de
la UPV, que dóna accés a les instal·lacions de la UPV.

XARXA DE COOPERACIÓ CIENTIFICO EMPRESARIAL DEL SECTOR ENERGÈTIC
S'incorpora al COAMBCV en la xarxa de cooperació científic empresarial del sector
energètic de València, VIT Energia.
OBSERVATORI D'INSERCIÓ PROFESSIONAL I ASSESSORAMENT LABORAL.
El CoambCV ha establit un conveni amb l'OPAL (Observatori d'Inserció Professional i
Assessorament Laboral) de la Universitat de València per a incloure's en el Pla
Integral de l'Ocupació (PEU), que és un programa d'inserció laboral per a joves
universitaris, atorgat pel SERVEF i finançat pel Fondo Social Europeu.
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Aquest PEU té com a objectiu inserir en el mercat de treball a titulats universitaris
menors de 30 anys en situació de desocupació.

BUREAU VERITAS
Durant el mes d'abril de 2014 s'han portat a terme les gestions per a la renovació del
conveni del Col·legi d'Ambientòlegs amb Bureau Veritas-Formació. Gràcies a aquest
conveni, els col·legiats en el COAMBCV,p ueden beneficiar-se d'importants
descomptes en alguns dels Master que imparteix BV en matèria de Medi ambient,
així com en altres curs de formació.
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GRANAFORMA
Conveni a través del com GRANAFORMA realitza les gestions relacionades per a la
bonificació de cursos mitjançant Fundació Tripartida.

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Renovació del Convenio entre l'Excma. Diputació di València i el Colegio
d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana sobre ajudes per a la contractació de
serveis d'ambientòlegs pels ajuntaments durant l'any 2015. L'any 2015 tres col·legiats
han fet ús d'aquest conveni.
Al final de l'any de 2015, el COAMBCV va rebre una notificació de part del servei
d'Inspecció Provincial del Treball i Seguretat Social, en el qual requeria al COAMBCV
aportar diversa informació referent al conveni COAMBCV- Diputació de València.
El Col·legi va lliurar dins del termini i en la forma escaient tota la informació
requerida.
Si confirma la renovació per a 2016 del conveni.

INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACION
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Conveni marque de cooperació entre l'Instituto Valenciano de la I dificación i il
Colegio Profesional de Llicenciats enC iencias Ambientals de la Comunitat
Valenciana por el que s'acorda la col·laboració, en matèria de difusió, participació
en projectes, assessorament mutu, cooperació en formació i esdeveniments, i
qualsevol altra activitat d'interès mutu.

RESSÒ-UNION CECCAA
Gràcies al conveni signat entre la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals i
Ico-Onión, els col·legiats poden obtenir un descompte del 20% en els cursos
d'aquesta entitat.
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REGISTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA CV
L'ACACV- COAMBCV ha sigut inscrita en el Registre de Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana.
D'aquesta manera es basa en la Llei 11/2008 de Participació Ciutadana de la CV,
que pretén impulsar la participació ciutadana en l'àmbit de l'Administració
Autonòmica Valenciana, possibilitant el seu exercici a tots els ciutadans valencians.
Així, ACACV-COAMBCV pretén facilitar la participació ciutadana a través de
diversos instruments de participació, així com de determinats drets encaminats a
aconseguir una participació real i efectiva.

CONVENI BANC SABADELL
El president del Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat
Valenciana (COAMBCV), Pablo Martínez, i el director territorial de SabadellCAM,
Jaime Matas, han signat en 2013 un conveni de col·laboració entre ambdues
entitats amb la finalitat de posar en pràctica l'estratègia de vinculació social i de
suport als agents socials, empresarials i institucionals que el banc està duent a terme.
Els col·legiats gaudiran dels beneficis del conveni acreditant el seu colegiación al
COAMBCV.
Més de5 0 col·legiats es beneficien d'aquest conveni
ADHESIÓ A la PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA
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El COAMBCV s'incorpora a la Plataforma Forestal Valenciana com a nou soci amb
la finalitat de col·laborar en futures activitats que realitza la Plataforma.
La Plataforma Forestal de València és una associació sense ànim de lucre que té
com a finalitat activar els mercats bioenergéticos, així com promoure la figura
jurídica que els agrupa. Així mateix, la Plataforma es forma amb l'objectiu de
recolzar el projecte PROFORBIOMED, que aposta per la biomassa com a font
d'energia, a més de promoure les energies renovables en les regions mediterrànies.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ABGC I COAMBCV.
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El Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana ha
aconseguit un acord de col·laboració amb l'Aula Bioindicación Gonzalo Cuesta
(ABGC), adscrita a l'Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient (IIAMA)
de la Universitat Politècnica de València, a fi d'oferir facilitats econòmiques per a la
formació dels seus col·legiats en el camp de l'explotació d'estacions depuradores
d'aigües residuals.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A
la CELEBRACIÓ DE L'ESDEVENIMENT INSTITUT D'ENGINYERIA DE L'AIGUA I MEDI
AMBIENT.
Conveni per a establir la col·laboració econòmica del COAMBCV en el premi
atorgat per l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient.
CONVENI CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
DESENVOLUPAMENT RURAL

MEDI

AMBIENT,

CANVI

CLIMÀTIC

I

El passat 1 d'abril de 2016, el CoAmbCV al costat dels Col·legis d'Enginyers de
Camins CyP, Enginyers Agrònoms, Ingenieros Industrials, Ingenieros tècnics agrícoles,
enginyers tècnics industrials i Llic. en Química, i davant la presència de la Consellera
Dª Elena Cebrián Calvo, es firma definitivament el Conveni
Aquest conveni té l'objectiu d'agilitar els procediments administratius tendents a
l'obtenció d'autoritzacions ambientals integrades (AAI) i llicències ambientals (LA), i
amb açò reduir els seus corresponents terminis de tramitació (que en determinats
poden superar àmpliament els dos anys). Mitjançant aquest conveni el Col·legi
d'Ambientòlegs podrà realitzar el procediment de VERIFICACIÓ DOCUMENTAL dels
projectes que hagen de presentar-se davant l'Administració amb el fi n d'obtenir les
citades autoritzacions administratives agilitant d'aquesta manera els tràmits.
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14.

REPRESENTACIÓ COAMBCV EN ENTITATS PÚBLIQUES

En aquest apartat de la memòria enumerem aquelles entitats en les quals està
representat el COAMBC i de la qual forma part.

•
•
•
•
•

Consell de Medi ambient de Sant Vicent del Raspeig
Consell de participació PNM ALGEZARES D'ASP.
Consell de Medi ambient de l'Ajuntament d'Elda.
Taula Forestal Valenciana
Plataforma Forestal Valenciana
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15.

RECURSOS I RECLAMACIONS ANY 2016
15.1.

•

•

•

•

•

L'Aliança de ciutats pel desenvolupament sostenible. Direcció general de
Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana.
o Es remitent escrit i ens citen a reunió a la qual assisteixen Olga Pascual,
Cristina Miralles i Idoia Martínez ateses pel DG, Federico Buyolo.
Consell Assessor i de Participació del Medi ambient
o Es remitent escrit amb còpia a presidència. No es rep resposta i tenim
constància de la creació he dit consell.
Taula Forestal Valenciana
o Remetem escrit amb la finalitat de la nostra inclusió en aquesta taula,
però al mateix temps ens van citar per a participar en ella.
Funció Pública Valenciana. Borses d'ocupació i OPES Medi ambient
o Remetem i intercanviem diversos escrits, els últims enfocats a la
definició de titulació habilitante. Ens citen a una reunió formal a la qual
vas agafar José Toledo i Idoia Martínez.
Informes Preceptius.
o Remetem carta a presidència recordant que per a traure avant
normatives que afecten a la professió ha d'existir un informe preceptiu
del COAMBCV.

15.2.
1º.

Escrits i cartes remeses
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Recursos

RECURS DE REPOSICIÓ contra Resolució d'11 de febrer de 2016 del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borsa
extraordinària per a atendre substitucions en centres docents públics depenents de
la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport.
ADMESA: Es va remetre per correu electrònic previ a la presentació del
mateix i ens van respondre que efectivament es reconeixia també als
llicenciats i no solament als graduats.

2º.

RECURS DE REPOSICIÓ contra la RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2016, del director de
l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es convoquen set beques per a la
realització de pràctiques professionals en matèria de desenvolupament, aplicació
de noves tecnologies, optimització de processos cartogràfics i xarxes Global
Navigation Satellite Systems (GNSS), en l'Institut Cartogràfic Valencià
RESPOSTA: DENEGAT: L'administració gaudeix de discrecionalitat per a
concretar els requisits […] es requereix un alt grau d'especialització […] la
matèria cartogràfica també s'imparteix en altres titulacions de forma teòrica i
genèrica, que no aconsegueix el grau d'especialització que es requereix en
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aquest moment. […] aquesta conclusió no obsta perquè en successives
convocatòries la titulació de CCAA siga un dels requisits per a accedir al
procés de selecció.
3º.

RECURS contra CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A la CONTRACTACIÓ D'UN/A RESPONSABLE D'OPERACIONS DE BRIGADES
FORESTALS- IMELSA
Que es tinga per presentat aquest escrit i documentació que ho acompanya; els
admeta i; en el seu moment, estime el present escrit i, en virtut d'açò, decrete la
nul·litat de la CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
A la CONTRACTACIÓ D'UN/A RESPONSABLE D'OPERACIONS DE BRIGADES FORESTALS i
es procedisca A INCLOURE LA LLICENCIATURA/GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS entre
les titulacions a posseir per a poder concórrer a aquestes places en aquesta i
futures convocatòries.
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RESPOSTA: a l'espera
4º.

RECURS contra CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A la CONTRACTACIÓ D'UN/A RESPONSABLE DE PROJECTES ESTRATÈGICS DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL (ref. 06-2016). DIVALTERRA
RESPOSTA: a l'espera

5º.

DENÚNCIA contra les bases del Pla d'ocupació VLC Activa Treball II 2016.
A INCLOURE sense PERJUDICI D'ALTRES TITULACIONS LA LLICENCIATURA/GRAU EN
CIÈNCIES AMBIENTALS entre les titulacions a posseir per a poder concórrer a aquests
llocs en aquesta i futures convocatòries.
Que es MODIFIQUE LA DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA DE BIÒLOGUES/US PER UNA
ALTRA MAS GENERALISTA I INTEGRADORA QUE NO PRESSUPOSE L'EXCLUSIVITAT D'UN
ÚNIC COL·LECTIU DE PROFESSIONALS
RESPOSTA: Denegat: L'administració remet informe motivador pel qual
justifiquen la necessitat de contractar la titulació referida.

6º.

RECURS contra OFERTA DE TREBALL LLOC DE TREBALL CAP/A DE OPERACIONS I
CONTROL TÈCNIC Planta de RSU, Compostatge i Abocador Controlat de Rebutjos
de Villena (Província d'Alacant). VAERSA
RESPOSTA: a l'espera
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16.

ATENCIÓ Al COL·LEGIAT

Idoia Martínez Martínez continua com a Coordinadora Tècnica del CoambCV.
Les seues tasques inclouen la resolució de consultes, la tramitació d'alta de
colegiación i baixes, assistència en l'organització dels cursos, supervisió de les
activitats, desenvolupament de les activitats que realitza el COAMBCV, reunions,
juntes, etc.
SEU ELX:
En 2011 el COAMBCV es va incorporar al Parc Científic Empresarial de la Fundació
Quòrum.
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Edifici Quòrum III del Parc Científic Empresarial d'Elx. Situat dins del campus de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx.
SEU VALÈNCIA:
Il COAMBCV es reuneix en les Instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de
València, sota les condicions de cita prèvia.
Durant l'any 2015, gràcies a la relació COAMBCV-Universitat de València, les
jornades tècniques i resta d'accions formatives es realitzen en les instal·lacions de la
pròpia universitat.
L'atenció al col·legiat, pot ser, bé en l'oficina d'Elx, bé a València, prèvia cita amb la
coordinadora; mitjançant el correu electrònic o a través del telèfon, 697185153.
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17.

COORDINADORA ESTATAL DE CIÈNCIES AMBIENTALS.

La Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals és l'entitat que agrupa als col·legis
professionals, associacions i federacions d'ambientòlegs i estudiants de Ciències
Ambientals de tota Espanya. Entre les seues finalitats es troba la creació dels
col·legis professionals autonòmics d'ambientòlegs, la defensa i promoció de
l'Ambientòleg a nivell estatal, el recolze en el funcionament de les entitats membre.
El Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, forma part d'aquest
col·lectiu i treballa activament en col·laboració amb aquesta entitat pel benefici
dels drets dels ambientòlegs a nivell estatal.
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