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1.

MEMÒRIA COAMBCV 2014

El CoambCV té una vocació de servei que tracta de transmetre a l'ambientòleg,
mitjançant la resolució de qüestions tècniques, orientació laboral, assessorament
legal, etc., canalitzant les consultes de tots els ambientòlegs que així ho
requerisquen a través de la Coordinadora Tècnica. D'altra banda, el Col·legi
Professional ha subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats per a la
prestació de nous serveis que es consideren rellevants per als col·legiats.

Durant l'any 2014 caldria destacar, el continu augment de col·legiats, el major
nombre de consultes rebudes, tant laborals com professionals, així com l'intent de
millorar cada dia el servei que donem als nostres col·legiats.

4

Dins del funcionament general, el CoambCV continua exercint la seua labor en la
difusió i representació del col·lectiu d'ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, a
més de realitzar accions formatives encaminades a complementar els coneixements
i competències dels seus col·legiats. Po això, a més dels cursos propis, el CoambCV
s'ha integrat en la plataforma de formació Online de la Coordinadora Estatal de
Ciències Ambientals (CECCAA).

En la present memòria es detallen les accions dutes a terme pel Col·legi
d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana durant l'any 2014, així com altres
aspectes relacionats amb la gestió, secretaria i tresoreria del col·legi.
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2.

SERVEI DE FORMACIÓ

2.1.

FORMACIÓ 2014.

Un any més el CAMBCV ha continuat realitzant nombroses accions formatives,
orientades a millorar les capacitats i competències dels ambientòlegs, així com
mantindre al col·lectiu actualitzat en els aspectes rellevants de la professió. Tot això
tractant que aquesta formació siga accessible i de qualitat
En aquest apartat es presenten els cursos programats per a l'any 2014. Durant
aquest període, novament el COAMBCV ha apostat per tres modalitats de
formació:

5
 Jornades tècniques, d'una duració aproximada de 5 hores i gratuïtes.
 Cursos presencials de més de 20 hores de docència.
 Cursos ONLINE, d'aplicació concreta en la Comunitat Valenciana.

D'aquesta forma, amb aquestes varietats formatives aconseguim donar servei als
diferents sectors de professionals, i fem més accessible la formació tot el sector
ambiental.
Les jornades gratuïtes, l'objectiu de les quals és l'actualització i informació en sectors
capdavanters, han sigut les protagonistes en la formació de 2014, tenint un gran
acolliment i una valoració alta d'aquestes, com es mostrarà a continuació.

A més de la formació oferida pel COAMBCV la Coordinadora E statalde Ciències
Ambientals, de la qual és membre el COAMBCV, ha realitzat una àmplia formació
online complementària, de la qual es poden beneficiar d'igual manera els nostres
col·legiats, fent més àmplia la varietat formativa que els ambientòlegs poden rebre.
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2.2. PLANIFICACIÓ FORMATIVA DE L'ANY 2014

CURS
Catàleg d'Activitats Contaminadores
de l'Atmosfera. RD 100/2011
Petjada de carboni
Informe Preliminar de Sòls Contaminats.
RD 9/2005
Llei 22/2011 de Residus - Aplicació en
la Comunitat Valenciana
Introducció a l'Estratègia empresarial
Ecoembes. Obligacions per a les
empreses. Labor d'assessorament.
Entitat de sanejament - tràmits legals al
mig Ambient - EPSAR
Nova Llei d'Avaluació ambiental
Anàlisi de Punts Crítics. Seguretat
Alimentària.
Elaboració de Plans tècnics de caça.
Permisos d'abocament.
ISO 50001
Auditor ISO14001
Empresa sostenible. Propostes de
millora per a un model empresarial més
humà
Nova Llei d'Avaluació Ambiental
Marc legal de les activitats sorolloses a
la Comunitat Valenciana
Peritatge ambiental
Responsabilitat Social Empresarial.
Epidemiologia ambiental: La
importància d'un ambient sa des de
l'inici de la vida
Cadena de Custòdia i Certificació
Forestal
Novetats Llei de Prevenció, Qualitat i
Control Ambiental d'Activitats
Peritatge ambiental.
Novetats Llei Ordenació del territori

MODALITAT
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
F. ONLINE
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Tècnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
Jornada
Tècnica
F.
PRESENCIAL
Jornada
Tècnica

LLOC

REALITZAT

ASSISTENTS

DATA

Elx

SI

20

15/02/2014

VALÈNCIA

si

17

06/03/2014

Elx

SI

7

15/03/2014

València

SI

17

27/03/2014

VALÈNCIA

SI

8

11/04/2014

València

SI

18

08/05/2014

online

no

0

09/05/2014

Elx

si

4

24/05/2014

VALÈNCIA

Si

15

12/06/2014

Elx

NO

20/06/2014

Elx

NO

25/06/2014

Elx

SI

Elx

SI

VALÈNCIA

SI

València

SI

València

si

11

6

03/07/2014
21/07/2014

15

18/09/2014
27/09/2014

14

València

23/10/2014
08/11/2014

Elx

SI

5

13/11/2014

València

SI

6

20/11/2014

Elx

SI

6

25/11/2014

VALÈNCIA

SI

19

04/12/2014

Elx
València

12/12/2014
SI

20

18/12/2014

ACCIONS FORMATIVES NO PLANIFICADES
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En la següent taula es mostren 4 accions formatives que no han sigut organitzades
pel col·legi, però que per les seues característiques es va donar suport, bé fent major
difusió com en el cas de les 2 primeres, o col·laborant en l'organització.
CURS
Suport i Acompanyament al
Finançament
Medi Ambient i la internacionalització
HORTS ECOLÒGICS EN BALCONS I
TERRASSES
Simposi: Ús eficient dels recursos:
formació i ocupació

MODALITAT

LLOC

REALITZAT

ASSISTENTS

DATA

Jornada Tècnica

València

SI

27/03/2014

Jornada Tècnica

Elx

SI

27/05/2014

COL·LABORADORS

Elx

SI

19

16/09/2014

COL·LABORADORS

Elx

SI

100

28/11/2014

7

Per tot l'exposat, i com es mostrarà a continuació en la taula resumeixen, l'any 2014
es van planificar un total de 23 activitats formatives, a les quals es van afegir 4 més,
per la qual cosa fa un total de 27 accions formatives organitzades. De les
organitzades pel COAMBCV finalment, s'han realitzat 18.
TOTAL PLANIFICATS
NO PLANIFICATS
CANCEL·LATS

23
4
5

TOTAL REALITZATS

18

Si comparem aquestes dades amb les dades dels anys anteriors podem dir que el
percentatge de realització de cursos enguany és del 78,26, xifra, superior a la d'anys
anteriors, com es mostra en la taula.
Aquesta dada, dóna mostra de l'eficiència en l'organització d'aquest servei del
COAMBCV.

Organitzats
Realitzats
% realització

2011
36
14
39%

2012
18
10
55%

2013
29
16
55,17%

2014
23
18

78,26%

Si comparem aquestes dades amb les dades anteriors podem veure, com es mostra
en la següent gràfica, el nombre d'accions formatives que s'han realitzat des de
2010.
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18

14
10

9

ANY 2010

16

ANY 2011

ANY 2012

ANY 2013

ANY 2014

Gràfica: nombre d'activitats formatives realitzades en el període 2010-2014
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2.3.

Anàlisi de l'àrea de formació.

Durant l'any 2014 s'han realitzat un total de 18 cursos o jornades de formació propis
que han arribat a un total de 218 assistents. Si a més a això li sumem aquelles
persones que han rebut un altre tipus de xarrades informatives per part del
COAMBCV, aquesta xifra ascendeix a més de 300 persones.

218
140

157

ANY 2011

ANY 2012

191

80

ANY 2010

ANY 2013

ANY 2014

Gràfica: Evolució del nombre d'alumnes que reben formació en el COAMBCV

Altres dades d'interés per a avaluar, és el lloc d'impartició dels cursos i de la mateixa
manera la distribució d'aquestes dades en els anys 2010 a 2014 , que es mostren en
les següents gràfiques:



Lloc de realització dels cursos en 2014
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Al llarg de l'any, s'han realitzat 11 activitats a la ciutat de València i 6 en la seu d'Elx.

Online
0%

Alacant
39%
València
61%

9

Gràfica: Lloc der ealización dels cursos en 2014



Lloc d'impartició dels cursos en el període 2010-1014.

València

Alacant
11

8

8
4

5
3

7

6
4

1
2010

2011

2012

2013

2014

Gràfica: Comparació evolutiva del lloc d'impartició dels cursos en el període 2010-2014

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 conéixer 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.

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

BAIXA MOLT BAIXA
3%
0%

ALTA
21%

PÈSSIM
0%

EXCEL·LENT
29%

MOLT ALTA
47%
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Gràfica: Satisfacció general

En relació a com els assistents han conegut els nostres cursos, veiem en la següent
gràfica que principalment ens coneixen a través de la web www.coambcv.amb, o
a través dels correus que remetem a les diferents llistes de distribució.
No obstant això 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.
Una altra web
0%
PER UN
AMIG@
11%

Altres
2%
FB
9%
WEB
46%

MAIL
32%

Gràfica: mitjà pel qual ha conegut el curs.

Des de 2014, s'ha incorporat una sèrie de qüestions en el formulari d'inscripció ambla
s que volem avaluar, la situació i el perfil professional dels nostres alumnes, així com si
pertanyen o no al Col·legi. A continuació exposem les gràfiques corresponents a
cadascun dels aspectes comentats.
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Estudiant
38%

Aturat/a
Treballant
31%

per compte
d'altri
31%
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Gràfica: Situació actual de l'alumne

Altres
Professionals
14%

Ambientólog
@ no
col·legieu@
18%

Estudiant de
CCAA o
ambientólog@
en desocupació
34%

Col·legieu@ del
COAMBCV o
membre CECCAA
34%
Gràfica: Tipus d'inscripció

PREcolegiad@
del COAMBCV
9%
Col·legieu@
del COAMBCV
30%

NO
Col·legieu@
del
COAMBCV
61%

Gràfica: relació amb el COAMBCV
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Segons aquesta última gràfica, podem veure com la majoria dels assistents no són
membres del Col·legi Professional, complint així l'objectiu d'arribar més enllà dels
nostres col·legiats, fent accessible la formació a qualsevol professional, bé siga o no
ambientòleg. No obstant això encara que la majoria no siguen membres del
CoambCV, el 86% dels assistents són estudiants o titulats en ciències ambientals., i un
14% altres professionals.
Haciendo accessible la nostra formació no únicament als nostres col·legiats, donem
a conéixer el col·lectiu i el C olegio Professional.
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3.

SERVEI DE VISAT
3.1. Informació General.

El sisé any de funcionamiento del servei de visat, ha finalitzat amb la realitzación
d'un total de 27 projectes visats, augmentant en quatre la xifra de l'any anterior. En
la taula es mostra l'evolució quantitativa del número de proyectus visats en els anys
que el CoAmbCV ve oferint aquest servei.

50
43

13
29
23

2009

23

2010

2011

2012

2013

27

2014

Gràfica: Evolució del nombre de visats

Com es pot observar en la gràfica després de la disminució en el nombre de
projectes visats patida en 2013, sembla haver-hi un augment lleu del nombre de
visats. Haurem d'esperar a veure l'evolució en anys pròxims per a evidenciar un
augment del volum de treball dels nostres col·legiats.
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/ambientòlogues.
A més certifiquen l'autoria de cada document pel col·legiat que el 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 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 signant 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.

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

Actualment, els col·legiats usuaris del servei de visat ascendeixen a 37, enfront dels
33 de l'any anterior, a pesar que no tots els inscrits en aquest servei realitzen visats.
A continuació es mostren els el llistat de els diferents tipus de projectes visats en
2014. De la mateixa manera es mostra el número d'aquests projectes visats en 2014 i
en el total per a cadascun dels tipus de projectes en tots els anys de l servei de
visat.
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 sonores
Estudie Impacte ambiental
Estudi paisatgístic
Estudi Cinegètics
Estudi Hidrogeològic/Hidraúlico
Estudie seguretat i salut
Informe de Sostenibilitat
Informe Preliminar de Situació de
Sòls
Llibre d'Incidències
Llicència ambiental
Memòria d'activitat
Altres documents
Projecte Ambient Atmosfèric
Projecte tècnic i d'explotació

2014
2
3
2
1
4
3
1

TOTAL 20092014

14

16
7
3
6
1
29
11
1
6
3
8
2

3
2
2
3
1

9
21
11
38
9
14

A causa de la possibilitat de col·legiació d'ambientòlegs residents fora de la
Comunitat Valenciana, les ubicacions dels projectes visats es distribueixen a nivell
Estatal.
A més d'en la Comunitat, una altra de les províncies 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 2014, i per al període
de servei de visats de 2009 a 2014.

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

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

2014
16
5
1
1
1
1
1
1

TOTAL
2009-2014
146
22
8
4
3
2
7
2
1
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4.

CONSULTES

Durant l'any 2014 s'han comptabilitzat més de5 75 consultes remeses a través de
correu electrònic o a través 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
(Col·legiació, serveis, tipus de col·legiació…) A més són rellevants les consultes
referides a legislació, amb peticions directes de normatives, o consultes relacionats
amb el servei de visat.
El servei d'Assessoria 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 curos, preus, terminis d'inscripció, pagaments
de cursos, certificats, temàtica específica…
 SECRETARIA: sobre com col·legiar-se, tipus de col·legiació, avantatges de
col·legiar-se, 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, mètode de pagament de les taxes, consultes
sobre si un ambientòleg pot o no signatures determinats projectes.
 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.
 ORIENTACIÓ: Laboral, universitària…
 Convenis oferits pel COAMBCV.
 Altres accions realitzades pel COAMBCV, jornades, xarrades, voluntariats…
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: A sesoramientoper al peritatge judicial.
JURÍDIC: A sesoríajurídica.
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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, 20 dels nostres
col·legiats s'han posat en contacte amb l'assessoria.
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5.

ASSEGURANCES PER A COL·LEGIATS

E l 7 de gener de 2013 el COAMBCV va signar la contractació d'una Assegurança
de Responsabilitat Civil i Responsabilitat Mediambiental. Aquesta és una pòlissa
col·lectiva a la qual només 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.
b. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.

18

c. Cerca, investigació, 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 industrials.
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.

Les primes i sumes assegurades, té un cost reduït que pot anar des dels 70€ (per un
límit assegurat de 300.000€) fins a2 90€ (per 2.000.000€ de límit)
A més aquest Assegurances té una sèrie de garanties addicionals com a
Responsabilitat Civil per Contractació, Responsabilitat Subsidiària de Subcontractes,
Responsabilitat Civil Locativa o Defensa i Finances
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Durant l'any 2014 s'han donat un total d'1 5 altes en l'Assegurança de Responsabilitat
Civil i Mediambiental.

Les dades detallades 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 l'any 2013 i fins a meitat de 2014, hem comptat amb la col·laboració d'Ana
Juan Montero, com a becària en pràctiques en l'àrea de comunicació, les tasques
de la qual han sigut les següents:








Elaboració del dossier de premsa.
Redacció de notícies i articles i publicació en web de totes les
activitats del COAMBCV.
Elaboració de butlletins informatius.
Redacció i va enviar de Notes de Premsa als mitjans.
Seguiment de l'impacte de les notes de premsa.
Correcció de publicacions i escrits del COAMBCV.
Gestió de xarxes socials.

20

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 formación d'entitats conveniades, ofertes
d'ocupació i qualsevol comunicat d'interés per als nostres col·legiats.
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.

Xarxes socials
El nombre de seguidors en les xarxes socials ha continuat augmentant, tractant 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.
2011

2012

2013

2014
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Facebook perfil
Facebook pàgina
Twitter
Linkedin

215
117
328
0

664
312
951
0

1227
598
1404
605

1369
785
1733
890

Pàgina web oficial
Al gener de 2014 la pàgina web va ser millorada i actualitzada, donant-li un aspecte
més atractiu i modern i fent més visibles els serveis oferits als nostres col·legiats.
Com a novetat incorporada l'any, ha sigut la creació de l'apartat de “Directori de
Professionals”. En aquesta secció es troba el llistat actualitzat de col·legiats que
formen el COAMBCV així com el llistat d'empreses ambientòlogues.
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Des del servei de finestreta única es poden realitzar de forma telemàtica els
següents serveis:
o Col·legiació: Informació relativa als tràmits per a l'alta o baixa del
Col·legi, diferents modalitats de col·legiació 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 col·legiació 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

Després d'un any més del Registre de Perits Ambientals, 2014 va comptar amb 42
ambientòlegs inscrits. En la següent gràfica es mostra l'evolució d'inscrits en aquest
servei.
núm. inscrits
42
34
27

25

17

22

2010

2011

2012

2013

2014

Gràfica: Evolució del número d'inscrits en el RPA
Aquest registre ha sigut remés a les administracions Judicials de la Comunitat
Valenciana. 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 remés a les administracions judicials
estatals.
A més prèvia sol·licitud, s'ha remés a aquells col·legiats que el sol·licitar-vos a uns
altres RPA corresponents a altres Comunitats autònomas.
Aquest llistat de Perits Ambientals de la Comunitat Valenciana, e stá a la disposició
de l'administració en cas de sol·licitar-ho.
Les taxes anuals d'aquest servei s'han mantingut des de la creació del servei, sent
aquestes de: 37.76€ (IVA inclòs). L'any 2014, el CoambCV ha mantingut aquest cost
total.
2010

2011

2012

2013

2014

IVA

18%

18%

21%

21%

21%

Preu sense IVA

30,9632

30,9632

29,8304

29,8304

29,8304

Preu amb IVA

37,76

37,76

37.76

37.76

37.76
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8.

SERVEI DE REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

Actualment hi ha dues empreses inscrites en
l'en el Registre de Societats
Professionals.
Prèvia sol·licitud, el col·legi posa a la disposició dels interessats lus models d'estatuts,
per a empreses amb aquestes característiques.
Per modificacions futures en la normativa, aquest servei serà substituït íntegrament
pel de directori d'empreses ambientòlogues

9.

SERVEI DE DIRECTORI DE PROFESSIONALS I EMPRESES AMBIENTÒLOGUES
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9.1. Directori d'empreses ambientòlogues
Des de novembre de 2011 està en funcionament el servei gratuït Directori
d'empreses 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.
 Donar suport a les iniciatives emprenedores dels ambientòlegs,
 Donar un valor afegit a les empreses que contracten ambientòlegs.
Aquest directori es troba en la secció de Serveis Professionals de la web del
COAMBCV, tenint actualment 29 empreses inscrites.
Aquest directori es pot trobar en la nostra web en l'apartat de Directoris
Professionals.

9.2. Directori de professionals
Després de l'actualització de la nostra web, s'ha afegit un apartat en el qual tant
col·legiats com interessats poden comprovar el número 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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10.

OCUPACIÓ

Núm. envios

Al llarg de l'any 2014 s'han remés un total de 53 ofertes d'ocupació. En la següent
gràfica es mostra l'evolució d'enviaments d'ofertes en els dos últims anys.
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Gràfica: nombre d'ofertes remeses per mes i 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.

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.

SECRETARIA

11.1.

Col·legiats.

En aquest apartat analitzarem l'evolució del nombre de col·legiats, així com el tipus
de col·legiats i altres dades d'interés.
El nombre d'altes registrades l'any 2014 és de 60. I el nombre total de baixes ha sigut
de 39. A data 31 de desembre de 2014 el COAMBCV té un total de 429 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.

25
2011
68
91
368

Altes
Baixes
Total col·legiats

2012
59
39
381

2013
71
44
408

2014
60
39
429

Taula: Dades totals d'altes i baixes en el període 2011-2013

429
408
368

2011

381

2012

2013

2014

Gràfica: Evolució de l numere dec olegiados en el període 2011-2014

Sota analitzem eln úmero de col·legiats per cada tipus de col·legiació en els últims
tres anys, tal com es mostra en la gràfica t taula següent, podem veure com es
manté molt per damunt el nombre de col·legiats Tipus I enfront del tipus II, a pesar
que aquest també ha ascendit.
Tipus de col·legiació per any
Tipus I
Tipus II
Precolegiado

2012
236
82
63
381

2013
259
98
51
408

2014
263
112
54
429
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Tipus I

Tipus II

Precolegiado
263

259

236

82

112

98
63

54

51

2012

2013

2014

Gràfica: Distribució dels tipus de col·legiació per anys. Sèrie 2012-1014
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A continuació analitzarem diferents aspectes referents a les altes realitzades en 2014
i la comparativa amb anys anteriors.
Universitat on han cursat els seus estudis: Dels col·legiats que s'han donat d'alta en
l'últim any, es mostra a continuación la universitat de realització dels estudis. De la
mateixa manera, es mostra la distribució per universitat d'estudis i any per al total
dels col·legiats.

Universitat de València

19

Politècnica de València

15

Altres

11

Miguel Hernández

11

Homologació de títol

0

UNED

4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Gràfica: Universitats de procedència dels nous col·legiats 2014
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2011
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85
75 80

96
74

81
58
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4
Miguel Hernández Politécnica de València

València

2

4

2

Homologació

0

0

3

74
67 68

8

UNED

27
Altres

Gràfica: Distribució col·legiats per universitat d'estudis i any. Sèrie 2011-2014

Estiga anàlisi es realitza amb la finalitat d'avaluar la procedència dels nous
col·legiats, i amb això 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
a l'alça de col·legiacions d'alumnes procedents de les altres universitats
valencianes, així com de la UNED o altres universitats estatals; així com
homologacions de títol.

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 anat sent menor. És enguany 2014 l'augment de
col·legiacions procedents de la província deV alencia ha fet que a data 31 de
desembre de 2014, siga major el nombre d'ambientòlegs amb residència a València
com es pot veure en la següent grafica.
2011

122 129

149

166

2012

2013

2014

162 162 165 157
80
61 68 71
23 22 23 26

València

Alacant

Altres

Castelló
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Gràfica: Província de residència dels colegiados en el període 2011-2014

De la mateixa manera augmenta el nombre de col·legiats residents en altres
comunitats autònomes (la Corunya, Albacete, Astúries Àvila, Barcelona., Cadis,
Cantàbria, Conca, Granada, Illes Balears, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lleó, Madrid,
Melilla, Múrcia, Sevilla, Sòria, Terol, Toledo, Valladolid, Villareal, Biscaia i Saragossa).

11.2.

Certificats.

S'han emés 22 certificats
Profesional en Origen.
11.3.

de pertinença al COAMBCV. I 2 certificats d'Exercici

28

Llei de Protecció de dades (LOPD)

En 2013, el COAMBCV ha inscrit els fitxers corresponents tant públics com privats per
al compliment de la Llei de Protecció de Dades.
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12.

TRESORERIA

12.1.

Tipus de quotes

L'any 2014, després de l'assemblea de col·legiats celebrada al març de 2014, es va
aprovar l'augment de la quota dels tipuss I i II en 10 euros a l'any mantenint la quota
de Precolegiado i la quota d'alta. Això suposa l'augment en 5€ de les quotes
semestrals tipus I i II. L'any 2014, i per a fer més còmode per als nostres col·legiats
aquest augment, només es va repercutir en la segona quota de l'any.
Les quotes han quedat de la següent manera.
2014

2013

TIPUS I

40 € al semestre

35 € al semestre

TIPUS II

30 € al semestre

25 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

15 € al semestre

QUOTA DEALTA

30€

30€

12.2.
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Balanços 2014 i previsió 2015

Aquests documents estaran disponibles en l'Annex d'aquesta memòria.
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13.

ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ I REPRESENTACIÓ

A continuació es ressenyen aquelles activitats en les quals el COAMBCV ha format
part. Totes elles van encaminades a la difusió del perfil professional dels
ambientòlegs.

13.1.

EducaEmplea

30

3 i 4 de març de 2014
A sistenciaa IFA EducaEmplea, amb la Facultat de C iencias Experimentals de la
UMH, per a donar suport a les tasques de la Facultat, organitzar les activitats que es
van realitzar per part d'alumnes d'ambientals, així com assessorar els assistents en
relació amb la titulació.

13.2.

Cursets universitaris

25 de març de 2014
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 la Comunitat 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.

13.3.

Setmana Sostenible Universitat Miguel Hernández

10 d'abril de 2014
Durant la setmana del 7 a l'11 d'abril de 2013, es va celebrar un any més e nla
Universitat Miguel Hernández d'Elx la SETMANA SOSTENIBLE 2014. En aquesta edició,
es van realitzar diversos tallers, visites a el Hort Urbà d'Altabix. A més d'una fira
d'associacions que celebrada el 10 d'abril, en la qual va participar el CoambCV,
també va col·laborar en la setmana sostenible
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13.4.

Entrevista en la ràdio de la UMH

10 d'abril de 2014
Programes de ràdio dedicat als titulats en la Llicenciatura en Ciències Ambientals en
el qual va participar la Vicedegana de la Llicenciatura en Ciències
Ambientals, Juana Botía, el Director de l'àrea d'Ambientals, Jorge Mataix, el
President del Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat
Valenciana, Pablo Martínez i les titulades i col·legiades Esther Sebastián i Idoia
Martínez.
13.5.

Conferència per a alumnes de 4t de CCAA de la UV
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6 de maig de 2014
Des del COAMBCV, a petició de la facultat de Ciencies Biològiques de la Universitat
de València, assistim a una jornada d'orientació en el qual vam mostrar els diferents
aspectes de la professió, de cara a l'elecció d'itinerari per part d'aquests alumnes.

13.6.

XXIV Jornades Acadèmic-Professionals de Ciències Ambientals

10 i 11 de maig de 2014
El 10 i 11 de maig de 2014 representants d'associacions i col·legis professionals de tot
l'Estat espanyol, entre els quals es trobava el CoambCV, es van reunir de nou per a
coordinar les actuacions desenvolupades respecte a les principals qüestions que
afecten l'Ambientòleg.

13.7.

Assistència a l'acte de graduació de la Universitat Miguel Hernández.

30 de maig de 2014
E lCOAMBCV, va assistir a l'acte de graduació de la XII Promoció de Llicenciats en
Ciències Ambientals i de la I Promoció de Graduats en Ciències Ambientals de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx. A més es van graduar en aquest acte, la XVI
Promoció de llicenciats en Ciències i Tècniques Estadístiques i la I Promoció de
graduats en Biotecnologia.
L'acte va ser presidit pel vicerector de Relacions Internacionals de la UMH, Manuel
Jordán Vidal acompanyat pel degà de la Facultat de Ciències Experimentals de la
UMH, José Luis Ruiz Gómez, la vicedegana de Ciències Ambientals, Juana María
Botía Aranda, i el vicedegà de Biotecnologia, Pedro Robles Ramos.
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13.8.
El COAMBCV participa en les activitats escolars organitzades per la
Fundació Quorum

30 de maig de 2014
El COAMBCV ha participat en les activitats escolars organitzades per la Fundació
Quorum durant la jornada de portes obertes de la Nau de la Innovació, situat al
Parc Científic i Empresarial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Durant la seua estada en les nostres instal·lacions, van poder realitzar diversos tallers
en els quals van aprendre com realitzar un hort ecològic, un altre sobre reciclatge,
van tindre la seua primera presa de contacte amb robots i van realitzar
hamburgueses i begudes refrescants saludables.
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Aquestes activitats van ser organitzades per diverses empreses instal·lades al nostre
Parc Científic, com a Gluten Free Fibers S.L., Mitra Sol Technologies, COAMBCV i Aisoy i per un grup d'investigació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
(UMH).

13.9.
Assistència a la Nit del Medi Ambient d'AIMME. Clausura dels màsters
d'AIMME-UCV 2012/2013,

27 de juny de 2014
En aquest acte es va realitzar el lliurament dels diplomes acreditatius als alumnes del
Màster Universitari en Enginyeria del Tractament i Reciclatge d'Aigües Residuals
Industrials i del Màster Universitari en Gestió de Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i
Prevenció de Riscos Laborals, i es reconoció la labor de les empreses que han
col·laborat amb AIMME i UCV en aquestes actuacions formatives. Al mateix estan
convidats alguns dels principals representants de l'àmbit universitari, econòmic,
empresarial i administració pública.

13.10.
Jornada de presentació del curs acadèmic 2013 en la Universitat
Miguel Hernández.
25 de setembre de 2014
Com tots els anys, la Coordinadora tècnica del COAMBCV va visitar als alumnes de
1r de CCAA de la Universitat Miguel Hernández, per a presentar el COAMBCV
davant els alumnes de primer curs.
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13.11.

El CoAmbCV participa en la 16a edició de FIRAMACO

26 de setembre de 2014
El CoAmb-CV va participar en 16a edició de Reforma i Rehabilitació, Fira de
Materials de Construcció, Reforma i Rehabilitació (FIRAMACO), que es celebra de
forma conjunta al Saló de l'Estalvi Energètic
En aquesta 16a edició de la Fira, el Col·legi ha organitzat la xarrada "L'ambientòleg i
la gestión energètica", que va impartir Rafael Pomares de sde la Coordinadora
Estatal de Ciències Ambientals.
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13.12.

Dia de la Persona Emprenedora d'Alacant

28 d'octubre de 2014
E lCOAMBCV, acompanyat per tres de les empreses ambientòlogues del nostre
directori d'empreses van assistir al Dia de la Persona Emprenedora 2014 d'Alacant.
Aquest esdeveniment se celebra amb la finalitat de fomentar la iniciativa
emprenedora i proporcionar eines i coneixements a les empreses ja constituïdes que
els ajude en la seua consolidació i creixement.

Les empreses que van assistir juntament amb el Col·legi d'Ambientòlegs de la
Comunitat Valenciana van ser la consultora de territori i paisatge COTERPA; Tatra
Ambiental, empresa de nova creació que es dedica a l'educació i interpretació
ambiental i ecoturisme a la província d'Alacant i Consultoria 3.0 Enginyeria
Humanista.

13.13.
Jornades Sant Albert Magne. Lliurament el premi al millor expedient de
Ciències Ambientals de la UMH
12 de novembre de 2014
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 2013-2014. En
aquesta ocasió s'ha fet lliurament de 2 premis, pel fet que en aquest curs acadèmic,
a més de la titulació del Grau en Ciències Ambientals, ha finalitzat l'última promoció
de Llicenciatura de Ciències Ambientals d'aquesta universitat. Les premiades han
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sigut: Irene Laura Torres Campos de la Llicenciatura i Carmen María Pérez Hernández
del Grau.
El premi es va entregar en la clausura de la VI Jornada de Sant Albert Magne
celebrada en la UMH el 12 de novembre de 2014.
13.14.

XXV Jornades Acadèmic-Professionals de Ciències Ambientals. Ávila.

15 i 16 de novembre de 2014
El 15 i 16 de novembre de 2014 representants d'associacions i col·legis professionals
de tot l'Estat espanyol es van reunir a Sevilla per a coordinar les actuacions
relacionades amb les principals qüestions que afecten l'Ambientòleg.

13.15.
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Assistència al Fòrum d'Ús de l'OPAL en la Universitat de València

27 de novembre de 2014
Els visitants d'aquest Fòrum van tindre l'oportunitat d'intercanviar informació cara a
cara amb els responsables de cadascuna de les empreses i institucions assistents,
entregar el seu currículum i assistir a les activitats programades en paral·lel.
En aquest Fòrum el COAMBCV va estar present en un dels estands i va poder parlar i
resoldre dubtes amb nombrosos interessats que van visitar l'estand, on es trobava la
Coordinadora del Col·legi.

13.16.

El CoAmbCV en el fòrum d'ocupació de la Universitat de València

27 de novembre de 2014
El passat 27 de novembre vam assistir novament al Fòrum d'Ocupació de la
Universitat de València, organitzat per l'OPAL. Aquest fòrum va tindre una duració
de 3 dies sent la jornada del dia 27 la dedicada a les àrees de Ciències Bàsiques i
Tècniques.
El Col·legi d'Ambientòlegs, juntament amb altres 29 empreses, van participar en
aquest fòrum amb un estand informatiu al qual nombrosos estudiants i egressats es
van acostar per a informar-se de les activitats i serveis que ofereix el CoambCV.

13.17.

20 anys de les Ciències Ambientals

28 de novembre de 2014
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La Associació d'Ambientòlegs de Madrid (AAM) amb motiu del 20 aniversari de
l'aprovació del RD 2083/1994, pel qual es fa oficial el títol de Llicenciat en Ciències
Ambientals, va organitzar el dia 28 de novembre de 2014 l'acte " XX aniversari de la
creació de la titulació en Ciències Ambientals" compost per una conferència i una
taula redona en les quals es tractaren temes relacionats amb el medi ambient i la
professió d'Ambientòleg.
A l'acte, va acudir el President del CoambCV Pablo Martínez en representació del
seu càrrec de Coordinador General de la Coordinadora Estatal de Ciències
Ambientales

13.18.

Col·legiats del CoAmbCV participen en el CONAMA 2014
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24-27 de novembre de 2014
Un grup d'ambientòlegs membres del CoAmb-CV participaron de forma activa enla
s sessions tècniques i grups de treball, que es desenvolupen en el XII Congrés
Nacional del Medi Ambient (CONAMA). El Congrés se celebrarà del 24 al 27 de
novembre en el Palau Municipal de Congressos de Madrid. El president del CoAmbCV, Pablo Martínez, representó a la CECCAA en la sessió tècnica “Subproducte i fi
de la condició de residu”, inclosa en l'eix sobre Residus: Els Residus com a recursos. A
més del president del CoAmb-CV, en la sessió tècnica participen una representant
del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i ambientòloga, així com la
responsable de gestió ambiental de la Federació Espanyola de Recuperadors,
associada a l'Associació d'Ambientòlegs de Madrid (AMM).
Així mateix, la representant de la CECCAA Macarena Segarra, i col·legiada del
COAMBCV, intervindrà en el grup de treball de "Contaminació Odorífera", inclòs en
l'eix sobre Qualitat ambiental i salut. L'ambientòloga serà vocal del grup en la sessió
presencial en el CONAMA i exposarà els resultats als assistents del Congrés.
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14. CONVENIS
En aquest apartat es mostren els convenis que actualment té en Vigor el Col·legi
d'ambientòlegs, així com el nombre de col·legiats, que durant 2014 s'amboce que
han fet ús d'aquest.
14.1.
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'interés comú (Dessalació, depuració d'aigües…)
14.2.

AIMMEE
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ACORD DE COLABORACION ENTRE: COL·LEGI PROFESSIONAL DE LLICENCIATS EN
CIÈNCIES AMBIENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, LA UNIVERSITAT CATOLICA DE
VALÈNCIA “SANT VICENT MARTIR” I L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE LA INDÚSTRIA
METALL-MECÀNICA, AFINS I CONNEXES, AIMME.
Amb el qual 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 conveniades.
6 col·legiats fan ús del conveni.

14.3.

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
I EL COL·LEGI PROESIONAL DE LLICENCIATS EN CIÈNCIES AMBIENTALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Pel qual totes dues entitats es comprometen a la difusió mitjançant l'organització de
conferències, seminaris, jornades… i altres activitats de mutu acord.
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.
5 carnets sol·licitats

14.4.
XARXA
ENERGÈTIC

DE

COOPERACIÓ

CIENTIFICO

EMPRESARIAL

DEL

SECTOR

S'incorpora al COAMBCV en la xarxa de cooperació científic empresarial del sector
energètic de València, VIT Energia.
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14.5.

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 Fons Social Europeu.
Aquest PEU té com a objectiu inserir en el mercat de treball a titulats universitaris
menors de 30 anys en situació de desocupació.

14.6.
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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, podran beneficiar-se d'importants
descomptes en alguns dels Màster que imparteix BV en matèria de Medi Ambient,
així com en altres curs de formació.
2 col·legiats han fet ús del descompte

14.7.

GE OINNOVA.

Conveni marc per a la col·laboració en activitats formatives i promoció d'aquestes.
Mitjançant el qual els colegiados del CoambCV obtenen un 20%de descompte en
els cursos de formació organitzats per GEOINNOVA.

14.8.

GRANAFORMA

Conveni a través del qual GRANAFORMA realitza les gestions relacionades per a la
bonificació de cursos mitjançant Fundació Tripartida.
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14.9.

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Renovació del Conveni entre l'Excma. Diputació De València i el Col·legi
d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana sobre ajudes per a la contractació de
serveis d'ambientòlegs pels ajuntaments durant l'any 2015

14.10.

INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACION

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACIÓ I EL
COL·LEGI PROESIONAL DE LLICENCIATS EN CIÈNCIES AMBIENTALS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
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Pel qual s'acorda la col·laboració, en matèria de difusió, participació en projectes,
assessorament mutu, cooperació en formació i esdeveniments, i qualsevol altra
activitat d'interés mutu.

14.11.

ECO-UNION CECCAA

Gràcies al conveni signat entre la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals i
eco-unió, els col·legiats poden obtindre un descompte del 20% en els cursos
d'aquesta entitat.

14.12.

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.

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

14.13.

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 totes dues
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 la seua col·legiació al
COAMBCV.
Més de5 0 col·legiats es beneficien d'aquest conveni

14.14.

ADHESIÓ A la PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA
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El CoAmb-CV 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 bioenergètics, així com promoure la figura jurídica
que els agrupa. Així mateix, la Plataforma es forma amb l'objectiu de donar suport a
el projecte PROFORBIOMED, que aposta per la biomassa com a font d'energia, a
més de promoure les energies renovables a les regions mediterrànies.
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15.

PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Durant l'any 2014, el COAMBCV ha participat en diversos processos de Participació
Pública tant A nivell de la Comunitat Valenciana, com a nivell Estatal. Aquests últims
es realitzen conjuntament amb la Coordinadora E statalde Ciències ambientals i
amb la participació de totes les associacions i col·legis.
En la Comunitat Valenciana, el COAMBCV ha participat els processe s de
Participació Pública següents:
o
o
o
o

Registre entitats col·laboradores qualitat ambiental i protocol de
vigilància i control.
Ordre sobre Aprofitaments Forestals en la Comunitat Valenciana.
Consell de Participació del Paratge Natural Municipal dels Algezales
d'Asp (Alacant).
Col·laboració amb el Coamb.cat en el dictamen relatiu al projecte
CASTOR
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I a nivell e statalel COAMBCV ha participat en els següents processe s de
Participación Pública:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Esborrador RD de Petjada de Carboni
Esborrador RD Pla Turisme Actiu Estatal
Reflexions Fracking
Avantprojecte Llei Impacte Ambiental
Projecte de Programa Estatal de Prevenció de Residus
Autoconsum d'energia
Avantprojecte Llei Serveis i Col·legis Professionals
Pla Hidrològic de l'Ebre. Ampliació Coamb.cat
Llibre Verd Residus Plàstics. Ampliació AAM.
Avantprojecte Llei Parcs Nacionals
Esborrany d'RD proveïdors de serveis energètics, auditoria energètica,
etc.
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16.

RECURSOS I RECLAMACIONS ANY 2014

16.1.
RECURS CONTRA LA GENERALITAT.
RECURS DE REPOSICIÓ
i
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra la RESOLUCIÓ de 13 de setembre de
2013, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'adapta la
classificació dels llocs de treball de l'administració de la Generalitat a la Llei
10/2010, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, i Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, i s'aproven les
relacions de llocs de treball de l'administració al servei del Consell de la
Generalitat
RESPOSTA: es denega el
recurs de reposició,
RecursContenciós S'ha presentat la demanda. (Maig 2014)

i

es

presenta

el
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16.2.
RECURSOS CONTRA LES BASES D'AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE
VALÈNCIA SOBRE “LA DIPU ET BECA”. S'han presentat 8 recursos contra
diferents ajuntaments per no incloure les ciències ambientals, com a titulació
a estar cursant per a optar a beques en àrees afins a la professió.
RESPOSTES.




Ajuntament de Xeresa. (conversa telefònica) Comenten que en cas
d'haver-se presentat algú amb la titulació, s'hauria valorat i no exclòs al
candidat malgrat no ser una de les titulacions que s'indicava en el seu
llistat. Diuen que els llistats són enunciatius però no excloents.
Ajuntament d'Énguera: Comuniquen que els llistats són enunciatius
però no excloents i que SI han acceptat a la titulació posat que s'ha
presentat gent.

16.3.
ESCRIT DE QUEIXA-RECURS. Contra la RESOLUCIÓ de 27 de maig de
2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es
convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a
temps parcial. Les places són per a impartir “didàctica de les Ciències
Experimentals” i no apareix la nostra titulació.
RESPOSTA: Fora de termini (érem conscients d'això, però es va remetre l'escrit
d'igual manera.
16.4.
ESCRIT. Contra l'oferta i el procediment per a la concessió de
pràctiques formatives a l'ajuntament d'Alaquàs. Atés que en el llistat no
s'esmenta CCAA en cap de les àrees afins a la professió.
RESPOSTA: Sense resposta
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16.5.
RECURS DE REPOSICIÓ. Contra la RESOLUCIÓ de 29 de setembre de
2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una
oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador
d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a
temps complet. Projecte «Cribratge universal de contaminants orgànics en
aigües i posterior aplicació de mètodes quantitatius d'anàlisis a compostos
seleccionats». Per no tindre en compte als Lic/Gra en CCAA.
RESPOSTA: DENEGADA
Total d'escrits de queixa/ recursos emesos en 2014: 11
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17.

ATENCIÓ Al COL·LEGIAT

Idoia Martínez Martínez continua com a Coordinadora Tècnica del CoambCV.
Des de Juny de 2011 es va passar d'un contracte de pràctiques via universitat, a un
contracte laboral.
Les seues tasques inclouen la resolució de consultes, la tramitació d'alta de
col·legiació i baixes, assistència en l'organització dels cursos, supervisió de les
activitats, desenvolupament de les activitats que realitza el COAMBCV, reunions,
juntes, etc.
A més durant 2014 al CoAmbCV li va ser concedida una Beca Santander, gràcies a
la qual, hem comptat amb un alumne en pràctiques, Antonio Lloret, qui ha
desenvolupat la seua labor desenvolupant l'estratègia d'I+D+i del COAMBCV.
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SEU ELX:
En 2011 el COAMBCV es va incorporar al Parc Científic Empresarial de la Fundació
Quòrum.
Edifici Quòrum I del Parc Científic Empresarial d'Elx. Situat dins del campus de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Oficina COAMBCV
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Façana Edifici Quòrum I
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Aula de formació Elx

Sala de conferències Elx

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

45
Sala de reunions Elx

SEU VALÈNCIA:
E lCOAMBCV es reuneix en les Instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de
València, sota les condicions de cita prèvia.
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Aules de formació. València
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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18.

COORDINADORA ESTATAL DE CIÈNCIES AMBIENTALS.

La Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals és l'entitat que agrupa els 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 suport 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.
Més informació en www.ceccaa.com
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