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1.

MEMÒRIA COAMBCV 2017

Estimades/us companyes/us;

Un any més, el COAMBCV us presenta a través d'aquesta tradicional Memòria el treball
realitzat durant l'exercici 2017 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 continuat 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.
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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 això, encara tenim molt
treball per davant i la nostra “lluita” no deu relaxar-se gens, atès que en massas ocasions veiem
com les Administracions ens continuen 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 continuar sent, l'eix fonamental de les activitats del nostre Col·legi Professional.
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2.

SERVEI DE FORMACIÓN

El servei deform ación del COAMBCV va començar en 2010 després de
la creació el col·legi professional, com un de les accions prioritàries a
realitzar per la nostra entitat. L'Escola Profesional del COAMBCV pretén
ser un referent formatiu dels ambientólogos i ambientólogas, però
també de totes aquelles persones que treballen en la protecció i millora
del medi ambient.
És per això que des de 2009 s'han realitzat 115 accions formatives, impartides a més de 1300
persones.
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2.1.

ESCOLA PROFESSIONAL 2017

En aquest apartat es presenten els cursos que van ser programats per a l'any 2017. Durant
aquest període novament el COAMBCV ha apostat per les tres modalitats de formació que
s'han vingut engegant en els últims anys:
o
o
o

Jornades tècniques, d'una durada aproximada de 5 hores i de caràcter gratuito.
Cursos presencials de més de 20 hores de docència.
Cursos ONLINE, d'aplicació concreta a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera , i amb aquest ventall formativo, tratar 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 2017 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.
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2.2.

ACCIONS FORMATIVES REALITZADES

En la següent taula es mostren les accions formatives programades al llarg de l'any 2017. De
totes elles s'han portat a terme un total de 16 accions, comptabilitzades entre jornades
tècniques i cursos, de les quals cal esmentar la realització d'una de les activitats conjuntament
amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
CURS
Àrea: 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.
Jornada: FIGURA CONSELLER DE SEGURETAT ADR
després del RD97/2014.
Jornada: FIGURA CONSELLER DE SEGURETAT ADR
després del RD97/2014. Elx
Com afrontar una Auditoria de Medi ambient
Jornada: Com vendre Serveis Ambientals.
Jornada: Com vendre Serveis Ambientals.
Àrea: Gestió del mitjà Natural
Gestió d'Espais Naturals a la Comunitat Valenciana
Gestió de vedats i Elaboració de Planes tècnics de
caça.
Àrea: Medi ambient i societat
Peritatge ambiental.
Taller d'Eines per a treballar en Educació Ambiental.
Comunicació Ambiental
Mediació en conflictes Ambientals.
Epidemiologia Ambiental.
Àrea: Control de la Contaminació
Curs de Gestió de Sòls Contaminats. COAMBCV-UMH.
Jornada. Introducció al càlcul de la Petjada de
Carboni.
Jornada. Introducció al càlcul de la Petjada de
Carboni.
Curs: Càlcul de la Petjada Carboni.
PREVENCIÓ I QUALITAT AMBIENTAL (AAI, CA i LA)
Àrea: 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.

MODALITAT

LLOC

Realitzat

Presencial
Presencial
Presencial
Online

Elx
València
Elx

SI
SI
NO
SI

Presencial

València

SI

Presencial

Elx

SI

Presencial
Presencial
Presencial

València
València
Elx

SI
SI
SI

Presencial
Presencial

Elx
Elx

NO
NO

Online
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

València
València
València
València

SI
SI
NO
SI
SI

Presencial
Presencial

Elx
València

SI
SI

Presencial

Elx

SI

Online
Online
Presencial
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SI
NO
Elx

Online

NO
NO
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2.3.

ENTITAT COL·LABORADORA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ Al PROFESSORAT.

El Col·legi d'Ambientòlegs va presentar en 2017 la documentació necessària a la Conselleria
d'Educació per a sol·licitar formar part de les entitats col·laboradores en matèria de formació
al professorat.
La resolució que es va publicar el mes de juny, admet les propostes presentades per a aquesta
fi per part del Col·legi d'Ambientòlegs.
En 2017 es van presentar les següents activitats formatives.




2.4.

Curs d'Eines d'educació ambiental.
Taller Hort escolar.
Tics aplicades al medi ambient.
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ANÀLISI DE L'ÀREA DE FORMACIÓ 2017.

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 això, poder establir noves estratègies.
En 2017 es van programar 23 activitats formatives de les quals finalment es van realitzar un total
de 16. Aquests cursos i jornades han comptat amb una assistència total de 181 alumnes i
alumnes, al que cal sumar-li els alumnes del COAMBCV que cursen formació a través de la
Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals, que en 2017 hi ha sigut 44. Amb el que s'ha
format a un total de 225 col·legiats i col·legiades.

Lloc de realització dels cursos en 2017

3

5

8



VALENCIA

ALICANTE

ONLINE

Lloc de realització de les accions formatives en 2017.

Amb la finalitat que tots els col·legiats tinguen les mateixes opcions formatives, en els últims
anys s'ha treballat per equilibrar el nombre d'accions realitzades en els llocs d'impartició
habituals (Elx i València). A més d'oferir opcions formatives a distància per a facilitar la
formació a els/les col·legiats/as. És per això que moltes de les jornades tècniques i cursos
presencials es programen per a ser impartides en ambdues seus, encara que
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desgraciadament no sempre es ha aconsegueixdo el nombre mínim d'assistents per a poder
dur a terme l'activitat.
La següent gràfica mostra en el període 2010-2017 l'evolució de les localitats on es realitzen les
accions formatives.
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Comparativa llocs de realització dels cursos 2010-2017



Nombre d'alumnes assistents per lloc de realització.

En 2017, s'ha aconseguit un total de 181 alumnes i alumnes que de forma directa han rebut
formació. A continuació, vam mostrar els percentatges d'alumnes assistents en cada lloc
d'impartició.
Online
4%

Alicante
44%
Valencia
52%

Percentatge delumnos per lloc de formació l'any 2017.



Col·legiats que han rebut formació a través dels cursos de la Coordinadora Estatal de
Ciències Ambientals.

A més dels cursos de formació oferits pel COAMBCV, la Coordinadora Estatal de Ciències
Ambientals –CECCAA- programa anualment l'oferta de cursos online, als quals els col·legiats
tenen accés amb el preu més econòmic.
L'any 2017 més de 44 colegiaos han utilitzat el servei de FORMACIÓ CECCAA
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Tipus d'inscripció

La gràfica mostra els tipus d'inscripció de l'alumnat durant l'exercici 2017. Com es pot observar,
el 73 % dels alumnes són ambientòlegs/as o estan estudiant Cièncias Ambientals en
l'actualitat, enfront del 27 % dels assistents que pertanyen a altres col·lectius professionals
Ambientólog@
no colegiad@
16%

Otros
Profesionales
27%

9
Estudiante de
CCAA o
ambientólog@ en
desempleo
19%

Colegiad@ del
COAMBCV o
miembro CECCAA
38%

Percentatge d'alumnes segons tipus d'inscripció 2017.

Si comparem aquestes dades amb l'evolució d'aquests paràmetres en la sèrie 2015-2017
podem observar un augment del percentatge d'alumnes que pertanyen al col·lectiu “Altres
Professionals” Aquest fet pot haver-se de l'esforç realitzat en 2017 per a donar a conéixer la
formació del COAMBCV a altres col·lectius d'interés.

2016

2017

17

17

29

35

33

36

28

30

46

49

69

105

2015

AMBIENTÓLOG@ NO
COLEGIAD@

COLEGIAD@ DEL
COAMBCV O MIEMBRO
CECCAA

ESTUDIANTE DE CCAA O OTROS PROFESIONALES
AMBIENTÓLOG@ EN
DESEMPLEO

Comparativa 2015-2017, segons tipus d'inscripció.
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Situació actual de l'alumne

La situació laboral dels alumnes és un dels paràmetres de major interés dels analitzats. Com
a mostra la següent gràfica, in 2017 més del 45 % de l'alumnat es troba laboralment actiu.
Estudiante
26%

Desempleado/a
28%

Trabajando por
cuenta propia
9%
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Trabajando por
cuenta ajena
37%

Situació laboral de l'alumnat l'any 2017.

A més, s'ha analitzat a evolució en els últims 3 anys de les dades d'ocupabilitat dels alumnes
que assisteixen a les activitats organitzades. Per a aquesta anàlisi, hem diferenciat la situació
laboral en tres tipologies: estudiant, en actiu i en desocupació. D'aquesta forma, i després de
calcular els percentatges, podem concloure que el percentatge d'alumnat en actiu ha
augmentat en un 28 % i el percentatge d'alumnes en situació de desocupació ha disminuït en
un 9 %.
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Evolució de la Situació laboral de l'alumnat dades en %
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Relació amb el COAMBCV

El següent gràfic mostra els percentatges referits a la relació de l'alumnat amb el COAMBCV.
Cal destacar que el fet que més del 65 % dels alumnes no formen part del col·lectiu, es
relaciona directament amb l'augment de la difusió dels cursos oferits fora del col·lectiu, així
com l'èxit de cursos amb gran acceptació com els Cursos d'Auditor de Medi ambient i
Qualitat.

PREcolegiad@
del COAMBCV
3%

11

Colegiad@ del
COAMBCV
33%
NO Colegiad@
del COAMBCV
64%
Relació de l'alumnat amb elC olegio.
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2.5.

RESULTATS DE SATISFACCIÓ 2017

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.
BAJA
2%

MUY BAJA PÉSIMO
0%
0%
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ALTA
21%
EXCELENTE
47%
MUY ALTA
30%

Satisfacció general.

Sobre la manera 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 això, és també significatiu el percentatge d'assistents que coneixen els nostres
cursos a través de xarxes socials (p.i: Facebook) o, com es veu en la gràfica, per la
recomanació d'un amic.

Otra web
0%
POR UN AMIG@
8%

FB
2%

Otros
8%
WEB
43%

MAIL
39%

Medio pel qual ha conegut el curs.
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Un any més, 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%
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Percentatge d'alumnes que tornaria a realitzar accions formatives amb el COAMBCV

2.6.

ANÀLISI DEL SERVEI DE FORMACIÓ DEL COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS 2010 – 2017

Com s'ha citat anteriorment, el Col·legi d'Ambientòlegs porta realitzant accions formatives des
de l'any 2010. I desde aqueixa data s'han anat recopilant totes les dades rellevants per a
analitzar l'evolució d'aquest servei i per a proposar accions de millora del mateix.
Aaltre de les dades anteriors que mostren els resultats de la formació de l'any 2017, a
continuació, vam mostrar algunes gràfiques que mostren l'evolució del servei de formació
d'aquest Col·legi Professional.



IMPARTICIÓ DELS CURSOS

La següent taula mostra la distribució de les accions formatives realitzades segons el tipus d'é
stas i el lloc de realització.
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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.
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Nombre d'activitats formatives 2010-2017



IMPACTE EN LA SOCIETAT

Al llarg d'aquest període formatiu, el COAMBCV ha format directament a més de 1300
persones, al que caldria sumar que també s'han realitzat nombroses activitats de promoció
col·legial i delc olectivo d'Ambientòlegs mitjançant xarrades en les diferents universitats,
fòrums, etc... el que com fa que addicionalment s'haja informat sobre el COAMBCV, i
visibilizado aquest, a un nombre molt superior de persones.
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2.7.

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 2017, més de 44 col·legiats han realitzat els següents cursos amb la CECCAA.





















Gestor integral d'aigües pluvials urbanes (16/03/17)
Assessor Energètic (23/03/17)
Programari CE3X - Certificació Energètica (30/03/17)
Peritatge Ambiental (06/04/17)
Gestor de Seguretat Alimentària, APPCC i SANDACH (12/04/17)
Càlcul i aplicacions de la petjada de carboni i la petjada hídrica (20/04/17)
Processos i documentació per a l'adreça i vigilància ambiental d'obres (04/05/17)
Planificació i gestió de residus urbans i industrials (11/05/17)
Legislació ambiental (01/06/17)
Gestor de Mobilitat Urbana Sostenible (08/06/17)
Comptabilitat i fiscalitat ambiental per a empreses (29/06/17)
Documents Tècnics per a Permisos d'Abocament (15/06/17)
Gestor de projectes de Desenvolupament Rural (22/06/17)
Gestor integral d'aigües pluvials urbanes (21/09/17)
"Programari CE3X - Certificació Energètica (28/09/17)"
Peritatge Ambiental (05/10/17)
Gestor de Seguretat Alimentària, APPCC i SANDACH (12/10/17)
Càlcul i aplicacions de la petjada de carboni i la petjada hídrica (17/10/17)
Planificació i gestió de residus urbans i industrials (19/10/17)
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http://www.cienciasambientales.es/formacion/
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3.

SERVEI DE VISAT

El visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l'habilitació de qui subscriu el projecte, així
com is també l'eina que certifica l'autenticació legal, el registre i la revisió formal de
presentació dels documents requerits. El visat comprén la revisió formal i documental.
El servei de visat de projectes treballa des de 2009 i ha realitzat fins hui la supervisió de més de
200 treballs professionals. En 2016 aquest servei es va ampliar afegint el servei de Verificació
Documental.
3.1. Verificació documental
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L'any 2017 s'ha engegat el servei de Verificació Documental del
COAMBCV, sobre la base del conveni establit entre aquest Colegio i la
Conselleria
d'Agricultura,
Medi
ambient,
Canvi
Climàtic
i
Desenvolupament Rural per a la realització de Certificats de Verificació
Documental de projectes d'Autorització Ambiental Integrada.
Aquest servei pretén agilitar els tràmits administratius relatius amb
aquesta activitat professional.
En 2017 es van remetre un total de 3 pressupostos, encara que desgraciadament cap d'ells
ha arribat a fructificar.
Aquest servei no és exclusiu per als nostres col·legiats, sinó que està obert a qualsevol un altre
professional tècnic que trabaji en l'àmbit del medi ambient i puga requerir d'aquest servei de
Verificació Documental.

3.2. Informació estadística sobre l'activitat de visat.
Desde l'inici del servei dev isado de projectes l'any 2009, s'han comptabilitzat un total de 255
treballs visats. Dels quals 181, pertanyen a activitats amb ubicació a la Comunitat Valenciana.
Durant l'any 2017, el servei de visat ha efectuat un total de 18 visats, sent ista xifra lleugerament
inferior a la de l'any 2016 i, al costat de la registrada en 2015, la més baixa des que es ve
prestant el servei.
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Evolució del nombre de visats

No obstant això, hem de tindre en compte que des de l'any 2013 el visat de projectes va deixar
de ser un tràmit obligatori, per la qual cosa el descens registrat es deu fonamentalment a
aqueixa circumstància.
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Malgrat això, si observem les dades de la sèrie 2013-2017, el registre de visats de l'any 2017 no
s'allunya massa de la mitjana de visats (21,6) efectuats en dita període, tal com mostra la
següent gràfica.
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Nº Proyectos Visados

PROMEDIO

Número de visats en la sèrie anual 2013-2017 i línia faig una mitjana de.

És important fer esment als factors que des del COAMBCV es consideren rellevants per a l'ús
del servei de visat. Com són, d'una banda, el reconeixement fefaent que els projectes
redactats pels nostres col·legiats, es relacionen amb alguna de les atribucions professionals
dels ambientólogos/ambientólogas . Que aaltre certifiquen l'autoria de cada document del
col·legiat que ho signa, i que pot servir com “segur” a l'hora del cobrament dels honoraris del
professional contractat
Com ja s'ha esmentat,p llaura el 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 punt, 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.
Actualment, el nombre de col·legiats usuaris del servei és de 52 col·legiats/as (5 més que en
2016).

A continuació, es mostren el llistat dels diferents tipus de projectes visats en 2017. De la
mateixa manera es presenta el nombre total d'aquests projectes visats en el període 20092017.
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Tipus de projecte/estudie tècnic
(ordenats per ordre alfabètic)

2017

TOTAL 2009-2017

1

21
7
7
6
1
38
15
1
6
4
8
2
9
23
18
49
16
24

Autorització Ambiental Integrada
Autorització Abocats
Certificats

2

Comunicació Ambiental
Estudie Emissions Sonores
Estudie Impacte Ambiental

4
3

Estudi Paisatgístic
Estudi Cinegéticos
Estudi Hidrogeológico/Hidràulic
Estudie Seguretat i Salut
Informe de Sostenibilitat
Informe Preliminar de Situació de Sòls
Llibre d'Incidències
Llicència Ambiental

1
1
3
3

Memòria d'Activitat
Altres documents
Projecte Ambient Atmosfèric
Projecte Tècnic i d'Explotació
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A causa de la possibilitat de col·legiació de a mbientólogos residents fora de la Comunitat
Valenciana, les ubicacions dels projectes visats es distribueixen a nivell istatal.
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 2017 i per al període 2009/2017.

Província d'emplaçament del
projecte
Comunitat Valenciana
Murcia

2017

6
8

Andalusia
Castella i Lleó

1

Madrid
Aragó

2

Illes Balears
Castella-la Manxa

1

Melilla

TOTAL
2009-2017

181
35
13
4
3
8
7
3
1
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4.

CONSULTES

Durant l'any 2017 s'han comptabilitzat més de 780 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.

Com es pot observar en la gràfica, la tendència del nombre de consultes
rebudes va en augment. Mostrant-se un increment considerable en l'últim
any. Fet que pot estar relacionat l'esforç dut a terme en 2017 per donar a conéixer el
COAMBCV i els serveis que ofereix entre el col·lectiu de professionals del medi ambient.
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Les consultes rebudes en la seua majoria se centren en temes relacionats amb els serveis de
secretaria del COAMBCV (manera dec olegiación i tipus, esrvicios oferits, quotes, actualització
de dades personals dels col·legiats…). Són també relevabans les consultes sobre el servei de
formació (inscripció en cursos i jornades, pagament de cursos i informació en general), així
com consultes sobre legislació, amb peticions directes de normatives, o consultes relacionats
amb el servei de visat.
Respecte al servei desesoría Laboral – Fiscal, els dubtes o consultes plantejades pels col·legiats
han sigut valorades i resoltes per un expert pertanyent a laa sesoría amb la qual el COAMBCV
té establit un conveni de col·laboració.
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 generales
 FORMACIÓ: programació de cursus, preus, terminis d'inscripció, pagaments de
cursos, certificats, temàtica específica…
 SECRETARIA: sobre com colegiarse, tipus de col·legiació, 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.

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

 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 I ATRIBUCIONS PROFESSIONALS.
 ORIENTACIÓ: Laboral, universitària…
 Convenis i descomptes oferits pel COAMBCV.
 Altres accions realitzades pel COAMBCV, jornades, xarrades, voluntariats…
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4.2. Consultes tècniques
 VISAT: Información sobre projectes concrets, obligacions de visar i taxes.
 LEGISLACIÓ: Petición de legislació ambiental estatal i local. S'han rebut 12 consultes
de normativa específica.
 PROJECTES Consultes tècniques referides a projectes concrets.
o Abocaments
o Residus
o Restauració ambiental
o Cadastre
o Marque Estatal de Qualificacions Universitàries
o Registre Oficial De Productors i Operadors De Mitjans De Defensa
Fitosanitaris (ROPO)
o Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis
o Auditor Energètic
 PERITATGE: Qüestions relacionades amb el propi funcionament del servei i de les
crides de perits i asesoramiento per al peritatge judicial.
 JURÍDIC: Asesoría jurídica.

4.3. Assessorament laboral, fiscal i comptable
Fins a l'any 2016, el COAMBCV ha treballat activament amb l'assessoria Esquitino Trives i
Berenguer per a la resolució de consultes en materia laboral, fiscal i comptable.
En 2016 aquesta assessoria va canviar la seua orientació professional cap a temes jurídics, per
la qual cosa el conveni va quedar anul·lat al no prestar-se l'adequat servei als nostres
col·legiats.
A partir de2 017, el COAMBCV té subscrit un acord amb 5.0 Consultors, els qui resolen les
consultes laborals, fiscals i/o comptables dels nostres col·legiats.
Cal destacar que la primera consulta és gratuïta per a cadascun dels nostres col·legiats.
Aquest servei ha sigut utilitzat 8 col·legiats al llarg de l'any.
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5.

ASSEGURANCES PER A COL·LEGIATS

Des de gener de 2013 el COAMBCV disposa de Segur de Responsabilitat
Civil Professional i Responsabilitat Mediambiental.
Es tratar una pòlissa col·lectiva contractada pel COAMBCV a laq ue
només poden adherir-se ambientólogos col·legiats.
Aquest SRC cobreix la Responsabilitat Professional i Mediambiental de
les decisions de la j unta de govern del COAMBCV, així com la dels
col·legiats adherits a ella.
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.

21

Aquest servei en l'actualitat és utilitzat per un total de 44 col·legiats.
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Número de pòlisses contractades per any

44

2017

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquesta pòlissa garanteix les responsabilitats de l'a
segurado derivades de les següents activitats:

















Gestió ambiental a ens privats en diferents sectors i activitats.
Gestió i administració pública ambiental. Consultoria, auditoria, i desenvolupament i
implantació de sistemes de gestió ambiental.
Cerca, investigació, disseny i desenvolupament de productes, serveis i altres
aplicacions ambientals relacionades amb l'ecoeficencia i l'ecoinnovació.
Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental.
Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.
Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals.
Planificació, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
Ordenació i gestió del territori.
Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
Negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.
Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el
desenvolupament i la cooperació.
Estudi, elaboració d'informes independents, planificació i prevenció en temes de salut
i risc ambiental.
Vigilància, prevenció, control de la qualitat ambiental, autoritzacions, llicències i
permisos ambientals
Gestió de residus.
Gestió dels recursos hídrics.
Interpretació i restauració ecològic paisatgística.
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Seguretat i higiene industrials.
Avaluació d'impacte ambiental.
Economia ambiental i economia ecològica.
Gestió energètica.
Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació.
Insonorització o aïllament acústica.
Conseller de seguretat, per actuació com a conseller de seguretat segons Reial decret
1566/1999 de 8 d'octubre i altra normativa que ho regulen.

Les cosines i capitals assegureuos, té un cost reduït que pot anar des dels 76€ (per un límit
assegurat de 450.000€) fins a 307€ (per 3 .000.000€ de límit).
A més, aquest Segur té una sèrie de garanties addicionals











Responsabilitat Civil per Contaminació
Responsabilitat Civil Patronal (Sublímite per víctima)
Responsabilitat Subsidiària de Subcontractistes
Responsabilitat Civil Locativa
Pèrdua de Documents (per sinistre i any d'assegurança)
Despeses de Rectificació (per sinistre i any d'assegurança)
Inhabilitació Professional (període 12 mesos)
Sancions de la Llei de Protecció de Dades (per sinistre i any d'assegurança)
Infidelitat i Empleats
Defensa i Fiances
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Durant l'any 2017 s'han registrat un total de 7 altes i 2 baixes en l'Assegurança de
Responsabilitat Civil i Medioambiental, la qual cosa fa que en l'actualmente el COAMBCV
compte amb 44 pòlisses en vigor.
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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'activitats i informació han sigut els següents:
6.1. 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'interés per als nostres col·legiats.
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.

23

6.2. 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.

6.3. Xarxes Socials

Nº seguidores

El nombre de seguidors en les xarxes socials ha continuat augmentant progressivament. S'ha
tratar que aquest siga un mitjà de difusió massiva, no solament per als nostres col·legiats, sinó
per a altres professionals del sector o ambientólogos que no formen part del COAMBCV.
En aquestes publicacions, des del COAMBCV, tratar publicitar tant les accions formatives com
qualsevol altra novetat o notícia destacada que tinga a veure amb el COAMBCV.
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Linkedin

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

6.4. Página web oficial: www.coambcv.com
Durant l'any 2017, s'ha mantingut la proposta d'augmentar el flux de visites rebudes en la web
del Col·legi d'Ambientòlegs, continuant la línia iniciada en 2015 de realitzar publicacions
setmanals amb la finalitat de crear audiència i informar de forma periòdica sobre diferents
temes.
La temàtica de les publicacions se centra en les pròpies accions realitzades pel COAMBCV,
esdeveniments en els quals col·labora o participa activament el col·legi, així com formació,
novetats legislatives o notícies d'especial rellevància.
Al llarg de l'exercici passat es van publicar un total de 90 entrades en la web, de les quals 33
es van anar a través de la secció de notícies de la web.
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En aquesta taula es mostren les visites dels últims 5 anys:
Any

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de visites

18374

11831

22429

18460

13900

Seguidament vam mostrar l'informe anual de sessions del portal www.coambcv.com. Com es
pot observar, els becs d'audiència són setmanals, i coincidents amb el dia d'emissió (dimarts)
de la majoria dels butlletins informatius que remetem des del C olegio. A més podem estudiar
els percentatges de visitants habituals o nous.
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Una altra dada interessant estudiada és la procedència de les visites que rep la web.
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Segons la gràfica extreta de G oogle Analyticcs per a la nostra web, en el període anual de
2017, les visites es realitzen a través dels següents canals:






Organic Search: Cerques relacionades amb les següents paraules clau: formació,
curse auditor intern, col·legi d'ambientòlegs i COAMBCV.
Direct: Enllaços directes a diferents apartats de la web
Referral: visites que provenen d'enllaços provinents d'altres webs. Aquesta dada és
molt interessant per a analitzar què pàgines comparteixen o referencien les nostres
publicacions. Aquestes són en ordre d'importància (clics) les següents:
o cienciasambientales.es
o ceccaa.com
o mailchimp.com
o ecosia.org
o cienciasambientales.com
o umhsostenible.com
o alumni.upv.es
Social: Visites per enllaços en xarxes socials. Eno rden d'importància (clics) són les
següents:
o Facebook
o Twitter
o LinkedIn

6.5. Finestreta única
En 2017 s'ha actualitzat el servei de “finestreta única” mitjançant el qual es poden realitzar de
forma telemàtica els següents serveis:



Col·legiació: Informació relativa als tràmits per a l'alta en el Col·legi, diferents
modalitats de col·legiació i quotes corresponents.
Modificació de dades o baixa: Informació relativa als tràmits per a realització la baixa
o modificació de dades.
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Certificats: Permet tramitas solicitudés de certificat de col·legiació o certificat
d'activitat formativa.
Visat: Realització de tràmits i consultes sobre el servei de visat.
Codi deontològic i estatuts: Informació sobre estatuts i sobre les normes de deontologia
de la professió.
Directoris de professionals: Consultar el cens de col·legiats en el COAMBCV o
contactar amb empreses d'ambientòlegs.
Consumidors i usuaris: Tramitar queixas i reclamacions relacionades amb l'activitat dels
nostres col·legiats.

6.6. Mitjans de comunicació
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Durant l'any 2017, el COAMBCV ha realitzat un esforç personal i econòmic per a donar a
conéixer el col·legi, els serveis que s'ofereixen i amb això difondre el perfil professional de
l'ambientòleg. És per això que en 2017 el COAMBCV ha aparegut en diversos mitjans de
comunicació que es mostren a continuació.

La Diputació reafirma el seu compromís de prestar assistència tècnica als municipis
xicotets.
ABC 28/02/2017

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-diputacion-reafirma-compromisoprestar-asistencia-tecnica-municipios-pequenos-201702241824_noticia.html
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Especial Col·legis Professionals. Les Províncies edició València
19/02/2017
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El president del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs, José Toledo, parla sobre la situació
del medi ambient a la Comunitat.
RADIE CV radie 02/03/2017




https://www.ivoox.com/presidente-del-colegio-oficial-ambientologos-jose-audiosmp3_rf_17315875_1.html
http://www.cvradio.es/es/puertas-abiertas-020317/
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6.7. Campanyes promociona'ls
Durant l'any 2017 es van aplicar 2 campanyes per a facilitar l'accés a la col·legiació,
aquestes van ser les següents:

RECIEN GRADUATS
Els graduats en el curs acadèmic 2016-2017 que hagen finalitzat els seus estudis, podran
colegiarse sense cota d'alta.
Període de la promoció: de l'1 de juliol al 30 de setembre.
NOVES ALTES 2017
Els serveis en els quals el col·legiat podrà gastar el descompte seran: Formació COAMBCV,
Servei de Visat i Registre de Perits Ambientals.
Període de la promoció: de l'1 d'octubre al 31 de desembre.
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Addicionalment a aquestes campanyes es va elaborar el document 13 RAONS PER A

COLEGIARTE, document en el qual de forma detallada es mostren els principals serveis que
ofereix el col·legi així com motius pels quals és important que els ambientòlegs formen part del
col·lectiu.
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6.8. Portals web col·laboradors
A més de les plataformes de difusió pròpies del COAMBCV, també es realitza difusió de 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.ceccaa.com
www.cienciasambientales.com
www.forosambientales.com
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7.

SERVEI DE REGISTRE DE PERITS AMBIENTALS

Un any més, el COAMBCV continua prestant el servei de Registre de Perits
Ambientals, i un any més el nombre de col·legiats registrats continua
augmentant.
L'any 2017, aquest registre ha comptabilitzat un total de 4 9 ambientólogos
inscrits. En la següent gràfica es mostra l'evolució d'inscrits en aquest servei.
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Evolució del nombre d'inscrits en el RPA

Aquest registre ha sigut remés 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 al seu torn va elaborar el R egistro
estatal, que ha sigut remés a les diferents administracions judicials d'àmbit nacional.
A més, prèvia solicitud, s'ha remés 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 de les empreses i/o particulars que puguen
requerir els serveis d'un peritatge 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 directori
consisteix en una base de dades i secció web d'empreses creades
per professionals ambientòlegs o bé que tinguen ambientòlegs
contractats entre la seua plantilla.
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 45 empreses inscrites.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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 2017 s'han remés un total de5 3 ofertes d'ocupació. En la següent gràfica es
mostra l'evolució d'enviaments d'ofertes en els dos últims anys.
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Número d'ofertes remeses per any.

Així mateix, s'ha constituït una borsa de currículums de col·legiats, de manera que puguen ser
remitidos a aquelles empreses que sol·liciten ambientólogos per a incorporar en les seues
plantilles.

9.2. Servei a empreses
En 2017 s'ha continuat amb el servei iniciat en 2016 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 2017, 11 empreses han fet ús d'aquest servei. Enfront de les 9 de l'exercici anterior.
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10.

SECRETARIA

10.1.

Col·legiats.

En aquest apartat s'analitzan els aspectes més importants
relacionats amb la secretaria del COAMBCV. L'anàlisi de les altes i
baixes de col·legiats i l'evolució temporal dels mateixos. A més de
la comptabilitat dels col·legiats, en aquest apartat s'analitzarà la
universitat on han cursat els estudis, la localitat de residència i el
tipus de col·legiació.

10.1.1.

34

Altes i Baixes

El nombre d'altes registrades durant l'año ha sigut de 52, mentre que el de baixes s'ha xifrat
en 34.
Asi, a data 31 de desembre de 2017, el COAMBCV compta amb un total de 478 col·legiats i
col·legiades.
Lentament, però un any més, continuem amb la tendència positiva en l'evolució en el nombre
de col·legiats, acostant-nos al mitjà miler.
Respecte a les baixes produïdes, la seua causa fonamental té origen en raons econòmiques.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Altes

68

59

71

60

57

65

52

Baixes

91

39

44

39

37

53

34

Total col·legiats

368

381
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429

449

460

478

Dades totals d'altes i baixes en el període 2011-2017.
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Evolució del nombre de col·legiats en el període 2009-2017.
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Altes i baixes sèrie 2012-2017
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10.1.2.

Tipus de col·legiació

El COAMBCV ofereix 3 modalitats diferents de col·legiació, diferenciades pels serveis als quals
cadascuna d'elles dóna accés.
El denominat “Tipus I” és el que més serveis ofereix, mentre que l'opció de precolegiación
(orientada a estudiants d'últims cursos de la titulació) la que menys. A continuació, es detallen
cadascun de dites tipus de col·legiació i els seus corresponents serveis oferits.
Serveis exclusius Tipus I
o

Accedir al servei de visat de projectes.

o

Possibilitat de contractar una Assegurança de Responsabilitat Civil exclusiu per a
ambientòlegs i ambientòlogues.

o

Resolució de consultes tècniques professionals.

o

Registre de perits Ambientals (Possibilitat d'inscripció).

o

Accés ampliat a legislació ambiental.
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Serveis Tipus I i Tipus II
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'interés.

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.

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.

Precolegiado
o

Recolze en la cerca de pràctiques professionals.

o

Orientació acadèmica.

o

I tots els serveis comuns.
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La següent gràfica mostra la distribució dels nous col·legiats donats d'alta en 2017 en funció
del tipus de col·legiació triat (Tipus I, Tipus II i Precolegiados).
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Distribució tipus de col·legiació noves altes 2017

Si comparem aquesta gráfica amb la qual es mostra a continuació, podrem veure com des
de 2016 ha augmentat el nombre de col·legiacions de Tipus II enfront de les de Tipus I, invertint
la tendència portada fins al moment.
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Distribució tipus de col·legiació i tendència de cada tipus en els anys 2015-2017

No obstant això, si analitzem la mateixa dada per al conjunt total dels col·legiats, podem
veure com es manté per damunt les col·legiacions de Tipus I enfront de les col·legiacions Tipus
II i Precolegiados, aunque s'observi un augment important en el tipus de col·legiació II.
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Les següents gràfiques mostren les dades de la sèrie 2012-2017.
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Distribució dels tipus de col·legiació per anys. Sèrie 2012-2017

10.1.3.

Universitat on van cursar els estudis.

Seguidament anem a analitzar les dades referents a la universitat on han cursat els estudis els
col·legiats membres del CoAmbCV.
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En primer lloc, anem a avaluar la universitat d'estudis dels col·legiats que s'han donat d'alta en
2017, per a a continuació veure l'evolució temporal d'aquesta dada en la mateixa sèrie anual
que les dades anteriors, 2012-2017.

UNED

MIGUEL
HERNÁNDEZ

OTRAS

POLITÉCNICA DE
VALENCIA

UNIVERSITAT DE
VALENCIA

Universitat d'estudis dels nous col·legiats
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UNED

Distribució dels col·legiats per universitat d'estudis i any. Sèrie 2012-2017

Aquesta anàlisi es realitza amb la finalitat d'avaluar la procedència dels nous col·legiats, i amb
això identificar les manques de difusió del colectivo en les diferents universitats.
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
i altres universitats estatals.

10.1.4.

Província de residència

2

5

19

26

D'igual manera que en l'apartat anterior, s'analitza la província de residència dels nous
col·legiats de l'any 2017, així com la mateixa anàlisi per a la els anys 2012-2017.

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

OTRAS

Províncies de residència dels nous col·legiats
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2016

2017

76

74

80

32

33

26

26

23

22

68

169

166

149

129

168

159

163

165

157

162

ALICANTE

74

2015

71

2014

202

2013

194

2012

39

CASTELLÓN

VALENCIA

OTRAS

Distribució dels col·legiats per província de residència i any. Sèrie 2012-2017

10.2.

Certificats.

El COAMBCV ha emés 23 certificats de pertinença al mateix Col·legi, així com de
competències per a l'exercici de la professió, a d'altres col·legiats.
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
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.

Codi deontològic.
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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.
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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 evitaran tota acció que puga posar en risc l'interés públic.
i) No s'implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seues funcions i
s'abstindran d'intervindre en els assumptes en què concórrega 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 obtindre 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.

En tot case l'exercici de membre de la Junta de Govern, o de qualsevol altre càrrec directiu
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.
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c) l'acompliment de càrrecs directius en els Partits Polítics, Sindicats, o Organitzacions
Empresarials.
d) l'acompliment de càrrecs directius en entitats d'assegurança i en entitats o mutualitats de
previsió social que tinguen o puguen tindre relació amb la corporació col·legial del càrrec
directiu
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11.

TRESORERIA

11.1.

Quotes col·legials

Les quotes col·legials romanen un any més tal com es van aprovar en 2014, i són les següents.
2017
TIPUS I

40 € al semestre

TIPUS II

30 € al semestre

PRECOLEGIADO

15 € al semestre

QUOTA D'ALTA

30€

(Sol Tipus I i II. Precolegiados Exempts)

11.2.
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Informe anual de gestió econòmica

En 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 2017 (flux de tresoreria)
Balanços Passiu i Actiu 2017 (imports en euros)
Compte de pèrdues i guanys 2017

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 desplaçaments per causa de les seues funcions de
representació, les despeses de desplaçament, menjars i allotjament serien coberts pel
COAMBCV.
11.3.

Previsió 2018

Previsió Pressuposats 2018 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 això, 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 mantindre amb diferents agents, així
com qualsevol acte d'interés en el qual el Col·legi participe.
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A continuació es presenta l'agenda d'activitats de 2017.








































13 de gener: Junta COAMBCV Elx
2 de febrer: Grup treballe Incendis –Forestals
7 de febrer: Jornada tècnica ADR
22 de febrer: Jornades d'Ocupació UMH
23 de febrer: Jornades: RECARTOGRAFIAS
24 de febrer: Reunió Diputació de València
11 de març: Assemblea de Col·legiats 2017
2 de març: Entrevista CV Radie 94.5 FM
7 de març: Jornada Estratègia Valenciana Educació Ambiental
9 de març: Reunió Mesa Forestal
10 de març: Jornada "LA CIÈNCIA TÉ NOM DE DONA"
11 de març: Assemblea de Col·legiats 2017
13 de març: Consell Medi ambient i Agricultura Sant Vicent del Raspeig
23 de març: Trobada. Estratègia Valenciana Educació Ambiental
23 de març: Col·laboració Acreditació Grau UPV
24 de març: Lliura premi IIAMA
27 de març: Curse Auditor BV
31 de març: Jornada Orientació UV
6 d'abril: Jornada Epidemiologia Ambiental València.
12 d'abril: Taller i visita Alumnes al Parc Científic Empresarial.
18 d'abril: Inici Curse ISO 50.001. Online
19 d'abril: Consell Medi ambient d'Elda.
25 d'abril: Acreditació Grau CCAA UV.
26 d'abril: Acte de presentació: Pla Avalem Experiència. GVA.
27 d'abril: Jornada Mediació en conflictes ambientals. València.
27 d'abril: Jornada Alumnes CCAA UV. València
9 de maig: Jornada FIMED. Elx
18 de maig: Jornada PETJADA ELX
18 de maig: Acte AVALEM Joves
18 de maig: Fi del curs ISO 50001
20 de maig: FECITELX concurse Ciència de pa sucat amb oli.
25 de maig: Jornada PETJADA València
25 de maig: Xarra alumnes Ambientals UPV
25 de maig: Jornada Prevenció i Preparació per a la Reutilització de RAEEs
5 de juny: Dia Mundial del Medi ambient.
8 de juny: Jornada Com vendre serveis ambientals.
9 de juny: Junta COAMBCV. Elx
15 de juny: Inici Curs Faça olor de Carboni.
22 de juny: Jornada Comunicació Ambiental. València
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3 de juliol: Inici curse Auditor València
6 de juliol: Taula Forestal Valenciana
18 de juliol: Jornada Com afrontar una auditoria.
27 de juliol: Reunió ECOEMBES-COAMBCV
18 de setembre: Inici curse ELABORACIONS DE PLANES DE GESTIÓ DE RCD'S
29 de setembre: GREENWEEKEND BENIDORM
9 d'octubre: Acte institucional 9 d'Octubre
18 d'octubre: Reunió CONAMA Local
25 d'octubre: XII Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València.
25 d'octubre: Reunió junta COAMBCV-València
28-29 d'octubre: XXX Jornades Acadèmic Professionals de Ciències Ambientals
6 de novembre: Xarra alumnes 1º CCAA UMH
9 de novembre: Jornada COM VENDRE SERVEIS AMBIENTALS a València
15 de novembre: Jornada Sant Albert Magne
20 de novembre: Reunió Mesa Forestal.
21 de novembre: Inicie curs. Sòls Contaminats. Elx
27 de novembre: CONAMA Local València 2017
30 de novembre: Jornada: CATÀLEG D'ACTIVITATS CONTAMINADORAS DE
L'ATMOSFERA
1 de desembre: Green Weekend Benidorm
12 de desembre: Jornada: NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA DE SÒLS
CONTAMINATS
12 de desembre: Jornada: EINES PER A TREBALLAR EN EDUCACIÓ AMBIENTAL
18 de desembre: I Jornada PIMES Agroforestales
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De totes les accions que el col·legi ha realitzat en 2017, vam mostrar a continuació les de
major rellevància. A més totes les activitats es realitzen, té el seu espai en l'apartat “notícies
d'interés” del portal web.

12.1.

Jornades d'ocupació UMH

22 de febrer de 2017
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 van mostrar la seua trajectòria
professional, així com la labor que exerceixen en l'actualitat.
12.2.

Reunió Diputació de València

24 de febrer de 2017
Un any més, el Col·legi d'Ambientòlegs firma el Conveni establit amb la Diputació de València
per a la contractació d'Ambientòlegs pels xicotets municipis de la Província de València, per
a la realització de tasques d'assistència tècnica i suport a aquestes administracions.
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La signatura amb els 16 col·legis Professionals es va realitzar el passat 24 de febrer en el Saló
de les Reines de la Diputació de València.

12.3.

Estratègia Valenciana Educació Ambiental.

7 de març de 2017
Durant enguany, la DG de Mitjà Natural, ha impulsat, l'actualització i avaluació de l'Estratègia
Valenciana d'Educació Ambiental, paralitzada des de fa diversos anys, amb la finalitat que
aquesta estiga actualitzada amb la realitat ambiental valenciana actual.
Entre les accions dutes a terme en el procés de participació pública, creat per a la revisió
d'aquesta estratègia, es va convocar una taula redona de Col·legis Professionals i Sindicats
en la qual va participar el COAMBCV.

12.4.
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Jornada "LA CIÈNCIA TÉ NOM DE DONA.

10 de març de 2017
ElC olegio d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana colaboro en la jornada "LA CIÈNCIA
TÉ NOM DE DONA" organitzada per la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Durant la jornada es
realizaron xarres, tallers, stands informatius i una exposició fotogràfica. Aquesta jornada va
comptar amb la participació de l'ambientòloga Alicia Morugan com a membre del comité
d'organització, així com amb la col·laboració del departament d'Agroquímica i Medi ambient
i la Delegació d'Estudiants de Ciències Experimentals de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

12.5.

Consell Medi ambient i Agricultura Sant Vicent del Raspeig

13 de març de 2017
Des de l'any 2016 el Col·legi d'Ambientòlegs forma part del consell de Medi ambient i
Agricultura Sant Vicent del Raspeig. Aquest consell consultiu es reuneix trimestralment per a
abordar temes relacionats amb medi ambient del municipi, sent el paper del COAMBCV el
d'assessorament en allò que siga requerit.
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12.6.

Reunions periòdiques de la TAULA FORESTAL VALENCIANA

Març i juny de 2017
Durant l'any 2017 el COAMBCV ha participat de forma activa en la Taula Forestal Valenciana.
En aquestes taules de treball s'estudia i proposen millores en la legislació forestal valenciana
que s'ha publicat ena l any. A aquestes reunions acudeix el president del COAMBCV
acompanyat d'algun dels experts que col·laboren amb el COAMBCV.

12.7.

Col·laboració Acreditació Grau UPV
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23 de març de 2017
Durant l'any 2017 l'Agència Valenciana d'Acreditació i Prospectiva va realitzar els processos
d'acreditació dels Graus implantats.
En aquesta ocasió, el COAMBCV va participar activament en l'Acreditació dins de les sessions
programades per a avaluar la qualitat del grau i sobre la base de la col·laboració establida
entre ambdues entitats.

12.8.

Lliura premi IIAMA

24 de març de 2017
L'IIAMA-UPV (Institut Universitari d'Investigació d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient de la
Universitat Politècnica de València) va celebrar la cerimònia de lliurament dels seus Premis
Nacionals, que distingeixen els millors treballs acadèmics en Enginyeria de l'Aigua i Medi
ambient.
Aquesta III Edició dels Premis IIAMA es c elebro gràcies al patrocini d'Acciona Aigua, Aigües
de València, la Càtedra Aigües de València, el Col·legi Professional de Ciències Ambientals
de la Comunitat Valenciana, el Col·legi d'Enginyers, Camins, Canals i Ports de la Comunitat
Valenciana, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana , el Grup
Inclam, Intercontrol, MS Enginyers, Plataforma Tecnològica Espanyola de l'Aigua, Grup Tragsa,
Grup TYPSA i Vielca Enginyers

12.9.

Taller i visita Alumnes al Parc Científic Empresarial.

12 d'abril de 2017
Més d'un centenar d'estudiants del col·legi Immaculada Jesuïtes d'Alacant van visitar, el Parc
Científic de la UMH. Entre les empreses participants, la visita va comptar amb el CoAmbCV,
que va realitzar una activitat dinàmica amb la qual els estudiants s'han familiaritzat amb
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conceptes d'educació ambiental i sostenibilitat a més de conéixer diverses espècies en perill
d'extinció i la importància de protegir-les.
12.10.

Consell Medi ambient d'Elda.

19 d'abril de 2017
Des de 2016, el COAMBCV està representat com a agent consultiu en el Consell de Medi
ambient d'Elda (Alacant) Aquest consell es reuneix periòdicament per a tractar temes
rellevants en la localitat.
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12.11.

Acreditació Grau CCAA UV.

25 d'abril de 2017
Igual que la Universitat de València, la Politècnica també va acreditar els seus graus l'any 2017.
En aquesta ocasió també va participar el COAMBCV com a entitat col·laboradora de la UPV.

12.12.

20 de maig: FECITELX concurse Ciència de pa sucat amb oli.

20 de maig de 2017
Novament Elx va celebrar la Fira de Ciència i Tecnologia, Aquesta fira tratar acostar al públic
en general la ciència, mostrant diferents experiments i activitats per a tots els públics. El
COAMBCV va acudir en aquesta ocasió com a Jurat dels premis d'Experiments Científics
impulsat per la Delegació d'Estudiants de la UMH.

12.13.

Jornada Prevenció i Preparació per a la Reutilització de RAEEs

25 de maig de 2017
La Generalitat Valenciana va organitzar la primera jornada que se celebra a Espanya sobre
la Prevenció i Preparació per a la Reutilització de RAEEs, la qual va tindre lloc en el Jardí
Botànic de València.
A aquesta Jornada Tècnica van acudir diferents ponents procedents, tant d'institucions
públiques i SIG com a d'empreses privades, i de diferents comunitats autònomes, amb la qual
cosa la visió i les conclusions que es van poder obtindre sobre aquest tema van ser molt
àmplies. Cal destacar la participació de representants de: Conselleria d'Agricultura, Medi
ambient, C. c. i D.R., MAPAMA, Agència de Residus de Catalunya, IHOBE, Ambilamp,
Ecofimática, etc…
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12.14.

Reunió COAMBCV –ECOEMBES

27 de juliol de 2017
Il President del COAMBCV José Toledo es reunió amb Jordi Pietx, gerent d'ECOEMBES de la
Zona de Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. A aquesta reunió va assistir
l'ambientòloga especialista en gestió de residus i actual delegada d'ECOEMBES a la
Comunitat, Sonia Poveda, així com la Coordinadora Tècnica del COAMBCV.

Aquesta primera reunió mantinguda entre ambdues entitats ha servit per a començar a
treballar en una sèrie d'activitats conjuntes amb la finalitat de millorar la sensibilització i
formació en matèria de gestió de residus.

12.15.
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Assistència a l'acte commemoratiu del 9 d'Octubre.

9 d'octubre de 2017
El 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 tindre 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.

12.16.

XII Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València.

26 d'octubre de 2017
Aquest Fòrum, és un esdeveniment que se celebra anualment en el qual es facilita el contacte
presencial entre empreses i institucions d'una banda i estudiants i tutulados universitaris per una
altra, i el principal objectiu dels quals del FÒRUM és promoure l'ocupació de qualitat, oferint
una oportunitat única de posar en contacte directe a estudiants i titulats de la Universitat de
València que busquen una oportunitat laboral o una millora d'ocupació, amb els responsables
de RRHH de les empreses Un any més el COAMBCV va participar en aquest fòrum amb la
presència en la fira d'empreses.

12.17.
Jornades Sant Albert Magne. Lliurament el premi al millor expedient de Ciències
Ambientals de la UMH

26 d'octubre de 2017
Novament 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 2016-2017. El premi es va
lliurar en la clausura de la VII Jornada de Sant Albert Magne celebrada en la UMH.
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12.18.

XXX Jornades Acadèmic-Professionals de Ciències Ambientals

28 i 29 d'octubre de 2017

Durant la fi del 28 i 29 d'octubre membres de les diferents entitats que conformen la
Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals, van treballar en les XXX Jornades
Acadèmic Professionals de Ciències Ambientals.
L'objectiu d'aquestes jornades és el de posar en comú les accions que es realitzen des de
cada associació i col·legi, així com treballar en el desenvolupament dels serveis que
oferim i la professió.
En concret, durant aquests dos dies, es va valorar l'estat de les diferents associacions i
col·legis professionals, la pròxima creació de nous Col·legis Professionals, com el de
Madrid i Illes Balears, i el procés de tramitació dels Col·legis de Múrcia i Castella-la Manxa.
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A més es van redactar diversos recursos que afectaven a l'ocupació dels ambientòlegs
en diverses administracions públiques, i es van analitzar possibles vies de millora tant per
al col·lectiu com per als col·legis i associacions.

12.19.

I Jornada PIMES Agroforestales

18 de desembre de 2017
El Centre de Visitants del Parc Natural de la Font Roja d'Alcoi va acollir la 1 ª Jornada per a
PIMES agroforestales valencianes organitzada per la Generalitat Valenciana amb la
col·laboració de la Diputació de València, la de Castelló i l'Ajuntament d'Alcoi.
El COAMBCV que va ser convidat per l'empresa organitzadora, Medi XXI, va participar en la
jornada en la Taula Redona de Clausura, compartint aquest moment amb Dª Delia Álvarez
Alonso. Vaig donarrectora General de Prevenció d'Incendis Forestals, D. Rafael Delgado Artés
del Col·legi Oficial d'Enginyers de Muntanyes; D. Juan Manuel Vas batre Marzal, en
representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals i autònom; D.Benjamí Pérez Rocher del
Col·legio Oficial Biòlegs i autònom i D. Ferran Dalmau, Director de la Pime Mitjà XXI GSA SL
(Moderador).
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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 .
I.

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 (desalación, depuració d'aigües…)
II.
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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
d'Investigació 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.
III.

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.
IV.

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.
V.

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

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

VI.

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, aixícom o en altres curs de formació.
VII.

GRANAFORMA

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

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.
IX.

INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACION

Conveni marque de cooperació entre l'Institut Valencià de l'Edificació i el Col·legi Professional
de Llicenciats en Ciències 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'interés mutu.
X.

RESSÒ-UNION CECCAA

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

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.
XII.

CONVENI BANC SABADELL
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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 la seua col·legiació al
COAMBCV.
Més de5 0 col·legiats es beneficien d'aquest conveni
XIII.

ADHESIÓ A la PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA

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 bioenergètics, 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.
XIV.
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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ABGC I COAMBCV.

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.
XV.

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.
XVI.

CONVENI CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
El passat 1 d'abril de 2016, el CoAmbCV al costat dels Col·legis d'Enginyers de Camins CyP,
Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials, Enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics
industrials i Llic. en Química, i davant la presència de la Consellera Dª Elena Cebrián Calvo, se
signa 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 això 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 deguen presentar-se davant
l'Administració ambel fi n d'obtindre 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
Delegat: Pablo Martínez i Olga Pascual.



Consell de participació PNM ALGEZARES D'ASP.
Delegat: Naira Domenech Carral
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Consell de Medi ambient de l'Ajuntament d'Elda.
Delegada: Silvia Ratlla de Miguel



Taula Forestal Valenciana
Delegat: José Toledo. Sustitutus: Carmen Sevilla, Sergi Abril i Sabn



Plataforma Forestal Valenciana
Delegada: Almudena Pérez
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15.

RECURSOS I RECLAMACIONS ANY 2017

15.1.


Escrits i cartes remeses

A la Regidoria d'Urbanisme de l'Excelentísimo Ajuntament d'Alacant.
…destacar del document de Clàusules Administratives, l'apartat de requisits mínims
dels concursants, en el qual s'inclou la figura del Director/a d'Equip d'Estudis
Ambientals, i on s'assenyala a l'Ambientòleg com el professional adequat per al
desenvolupament d'aquesta tasca. És per a nosaltres molt grat el reconeixement dels
nostres professionals i així li el volem traslladar.
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SUBDIRECCIÓ GENERAL DE TÍTOLS I RECONEIXEMENT DE CUALFICACIONES MINISTERI
D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT.
Solicitud accés al Registre Nacional de Títols a la persona designada per a tal efecte.



Escrit D.G. del Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: Pel qual sol·licita l'Estudi de
l'ampliació de recursos econòmics i humans en l'Administració del Medi ambient.

15.2.
1º.

Recursos

RECURS A la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics,
per la qual es convoca concurs oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants del
cos superior tècnic de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala de
farmacèutics/as de Salut Pública (A1-S03-02), funcionaris/as d'Administració Especial,
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESPOSTA: a l'espera
2º.

RECURS PUBLICACIÓ de l'Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre l'aprovació de
l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2016

Que es tinga per presentat aquest escrit, ho admeta i; en el seu moment, estime el present
escrit i, en virtut d'això, decrete la modificació de la denominació de la vacant a incloure en
l'OOP de l'any 2016 i es procedisca A PERMETRE sense PERJUDICI D'ALTRES TITULACIONS LA
LLICENCIATURA/GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS entre les titulacions a posseir per a poder
concórrer a aquestes vacant en aquesta i futures convocatòries.
RESPOSTA: DENEGAT
3º.

RECURS PUBLICACIÓ DE LES BASES PER A la CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ
“POSTGRAU” DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT D’EN CARROS, EN EL MARC DEL PROGRAMA
“PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”
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Que es tinga per presentat aquest escrit, ho admeta i; en el seu moment, estime el present
escrit i, en virtut d'això, decrete la modificació de les bases de l'Ajuntament de Font D’en
Carros referents a les BEQUES DE FORMACIÓ “POSTGRAU”, EN EL MARC DEL PROGRAMA
“PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA” i es procedisca A
INCLOURE sense PERJUDICI D'ALTRES TITULACIONS LA LLICENCIATURA/GRAU EN CIÈNCIES
AMBIENTALS entre les titulacions a posseir per a poder concórrer a aquestes beques en
aquesta i futures convocatòries.
RESPOSTA: DENEGAT
4º.

ESCRIT PUBLICACIÓ de l'Oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2017. contra les
bases del Pla d'ocupació VLC Activa Treball II 2016.
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Que es tinga per presentat aquest escrit, ho admeta i; en el seu moment, estime el present
escrit i, en virtut d'això, tinga en compte a la titulació de Ciències Ambientals entre els requisits
exigibles per a aquesta oferta d'ocupació pública. Així com que la convocatòria es regisca
per un procediment basat en la igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
RESPOSTA: sense resposta
5º.

ESCRIT: PUBLICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A la CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
D'ENGINYER/A TÈCNIC AGRÍCOLA PER A l'AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Que en data 25 de maig 2017 es publica en el B.O.P. Alacant aquestes bases específiques.
Que es tinga per presentat aquest escrit, ho admeta i; en el seu moment, estime el present
escrit i, en virtut d'això, decrete la modificació d'aquestes Bases objecte de recurs i es
procedisca A PERMETRE sense PERJUDICI D'ALTRES TITULACIONS LA LLICENCIATURA/GRAU EN
CIÈNCIES AMBIENTALS entre les titulacions a posseir per a poder concórrer a aquestes vacant
en aquesta i futures convocatòries. Es cree una borsa d'en Ciències Ambientals en aquesta
corporació municipal, per a completar les manques que aquesta borsa monotitular puga
suposar al municipi, per no contemplar tots els aspectes ambientals, i els professionals
apropiats per a cobrir un ajorna de tècnic de Medi ambient.

RESPOSTA: DENEGAT
6º.

RECURS DE REPOSICIPON contra les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A. m.
“PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA”.

En la qual se sol·licita als aspirants estar en possessió del títol universitari de
Llicenciat/Diplomat/Graduat en Arquitectura, Enginyeries, Química, Biologia o Farmàcia.
RESPOSTA: ADMÉS, s'obri nou termini i s'admeten els candidats ambientòlegs ja
presentats
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7º.

RECURS DE REPOSICIPON CONTRA LES BASES PER A la SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN ESTALVI I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

Que es tinga per presentat aquest escrit, i per sol·licitada la rectificació de l'error material
consistent en l'omissió en les BASES PER A la SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER
A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de la
TITULACION de LLICENCIATURA/GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS com a requisit i
subsidiàriament, es tinga per interposat recurs administratiu de reposició previ a la via
jurisdiccional contenciós administrativa contra la resolució aprovatòria de les citades bases.
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RESPOSTA: DENEGAT

8º.

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA CONVOCATÒRIA I BASES PER A la CONSTITUCIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL PER A COBRIR, MITJANÇANT NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ, UNA
PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE MEDI AMBIENT.

En la qual se sol·licita als aspirants estar en possessió del títol universitari de
LLICENCIAT/GRADUAT en biologia o equivalent. No permetent-se per punt als ambientòlegs i
ambientòlogues poder concórrer a aquesta convocatòria d'Ocupació Municipal.

RESPOSTA: ADMÉS, s'obri nou termini i s'admeten els candidats ambientòlegs ja
presentats
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16.

ATENCIÓ Al COL·LEGIAT

La coordinació i gestió diària, així com l'atenció al col·legiat contínua de la mà de
la Coordinadora Tècnica del CoAmbCV., Idoia Mara Martínez Martínez.
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.
SEU ELX:
En 2011 el COAMBCV es va incorporar al Parc Científic Empresarial de la Fundació Quòrum.
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Actualment la seu es localitza en la planta baixa de l'Edifici Quòrum III del Parc Científico
Empresarial d'Elx, que se situa 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.
Més informació en www.ceccaa.com
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