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1.

MEMÒRIA COAMBCV 2018

El 7 de maig de 2008 es va aprovar la Llei de creació del COAMBCV per part de les
Corts Valencianes. Posteriorment, el 27 de setembre d'eixe mateix any es va celebrar
l'Assemblea Constituent del Col·legi, la qual donaria lloc a l'inici real de la nostra marxa com
a institució col·legial.

Fins a arribar a eixe moment, el Col·legi abans va haver de recórrer un llarg camí; els
primers passos es van donar sent només un grup d'estudiants i recents titulats en CCAA que
intentàvem organitzar-nos, com podíem, per a enfrontar-nos a un món laboral i professional
que no coneixíem, i en el qual tampoc ningú ens coneixia a nosaltres.
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Els següents passos es van produir més tard quan vam tindre clar què volíem fer i cap
a on volíem dirigir-nos. Aquest trànsit es va recórrer ja com una associació formalment
constituïda, que denominem en el seu moment Associació de Ciències Ambientals de la
Comunitat Valenciana.

Aquest va ser el germen del nostre Col·legi, ens va donar l'impuls necessari perquè
molts anys més tard arribàrem hui fins ací.

Aquest camí, tan breument resumit, ens ha costat quasi vint anys poder recórrer-ho. La
seua trajectòria, sens dubte, no sempre ha sigut fàcil, ni en línia recta, ni exempta de dificultats,
però ho hem recorregut junts, de la mà, quasi com una família.

El que també podem dir, és que aquest camí que dia a dia continuem recorrent, ha
estat ple de reptes i d'esperances, d'accions i d'assoliments, d'alegries, aprenentatges i
millores, i també (per què no dir-ho) d'alguns fracassos i frustracions, però el més important és
que continuem tenint “SOMNIS” per al nostre Col·legi Professional, de manera que puguem
continuar construint el camí de la seua història, del seu present i del seu futur.
Com deia Paulo Coelho: “Mai desistisques d'un somni. Només tracta de veure els
senyals que et porten a ell”.

En el nostre cas, per damunt de molts altres companys, si algú mai ha desistit del nostre
somni comú, i ha sabut veure i interpretar eixes senyals que ens han portat a aconseguir- ho,
aquest ha sigut nostre primer President En Pablo Martínez Magdaleno, per la qual cosa és
oportú i necessari rendir-li el merescut homenatge en aquest acte. Gràcies Pablo!!!!

Com acabe de dir, són molts els passos que s'han anat donant al llarg d'aquests anys,
i també són alguns els xicotets assoliments o metes que ens hem anat marcant i que
afortunadament hem pogut aconseguir.

Ja no som una titulació, ni una professió recentment eixida del forn!!! (com hi ha molts
que encara poden pensar), si no que som una titulació que ja ha complit més de 20 anys des
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que començara a impartir-se en les universitats espanyoles, que ja té a més de 20.000
professionals titulats repartits per tot el territori nacional i a més de 2.000 a la Comunitat
Valenciana. Així doncs, ja no som “xicotets”, ens hem fet “majors”, i en qualitat d’això,
necessitàvem començar a fer coses de “majors”, així doncs, que millor moment que l'actual
per a posar en marxa els premis COAMBCV als millors TFG i TFM de Ciències Ambientals.

Com ja saben, aquest ha sigut el primer any que s'han celebrat, i salvades les dificultats
i incerteses que té organitzar alguna cosa per primera vegada, la veritat és que estem molt
orgullosos pel resultat obtingut en la convocatòria.
Des d'ací, agrair a tots els participants i als seus tutors i directors de treball el gran esforç
i dedicació realitzats en els mateixos, i destacar la qualitat cientificotècnica de tots i cadascun
d'ells; especialment els treballs que han sigut guardonats enguany.
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Com deia anteriorment, ens hem fet “majors” (com a professió i com a institució
col·legial) i això representa tant DRETS com OBLIGACIONS comunes.

Lògicament, amb el pas del temps i amb el nostre treball i saber fer, els ambientòlegs i
ambientòlogues ens hem anat guanyant gradualment el nostre DRET al reconeixement i al
prestigi professional amb el qual comptem en l'actualitat, tant en el sector privat com en el
públic.

La nostra formació multidisciplinària i holística ens fa ser uns professionals amb una
àmplia visió conjunta de l'empresa, de la societat i del medi ambient, així com de les
interaccions que es produeixen entre elles.

Per a tots suposa un ORGULL veure com hi ha companys que ocupen els més
alts llocs de direcció tant en empreses del sector mediambiental com empreses de qualsevol
altra índole.

També dins del sector públic i l'Administració tenim ambientòlegs i ambientòlogues
exercint llocs molt rellevants: com a professors universitaris, com a responsables de
Confederacions Hidrogràfiques, i també com a tècnics a les ordres de càrrecs polítics, i, al
contrari, també tenim companys exercint com a càrrecs polítics (en Ministeris, Conselleries,
Diputacions i Ajuntaments) dirigint i marcant el treball a molts altres tècnics.

Sense anar més lluny, i servisca com a exemple, el nostre vicepresident (durant 7 anys)
En David Martínez es troba actualment treballant com a diputat autonòmic al Parlament
Balear. Per a ell, el nostre reconeixement per la labor exercida en el COAMBCV i també pel
medi ambient en general des del seu actual acompliment professional.

Malgrat això, com ja he manifestat, després de vint (20) anys de l'existència de la nostra
titulació, uns dels nostres principals “cavalls de batalla” continua sent la lluita permanent amb
l'Administració, tant l'autonòmica com la local.

Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana COAMBCV Apt. de Correus 898 – 03201 Elx (Alacant) Telf: 697185153 CIF Q0300700B

A nivell autonòmic, encara no hem aconseguit que isca a la llum cap convocatòria
d'oposició pública per als nostres professionals (desgraciadament, tan sols s'ha aconseguit
l'obertura d'una borsa de treball). I a nivell local, en molts ajuntaments, encara se'ns continua
relegant de nombrosos processos d'ocupació pública, davant els quals el COAMBCV pretén
estar sempre molt vigilant i presentar les corresponents denúncies i recursos a fi de defensar els
drets i les atribucions professionals dels ambientòlegs i ambientòlogues.

Així doncs, a poc a poc, pas a pas, dia a dia, estem aconseguint que la societat
ens reconega i, allò que és més important, que la societat reconega el que podem fer per
ella, per a això hem de continuar treballant en pro de la nostra visibilització i la nostra posada
en valor com a professionals.
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Com es sol dir a vegades: “La vida no solament consisteix a tindre bones cartes,
sinó a jugar bé les que un té”, vull dir amb això, que el nostre present i el nostre futur únicament
està a les nostres mans, però per descomptat això porta implícit obligacions i esforços, tant
individuals com col·lectives i comunes.

Per tant, aquesta també és una bona ocasió per a fer autocrítica, pegar una
xicoteta “estirada d'orelles” als molts companys que estan, o semblen estar, dormits o ensopits,
i manifestar que el manteniment del nostre Col·legi, més enllà de la seua sostenibilitat
econòmica, passa per la necessitat que tots i cadascun de nosaltres hàgem d'assumir un
paper proactiu en el desenvolupament i en el creixement de la institució col·legial. Aquest
paper pot ser un paper xicotet, mitjà o gran, però per al col·lectiu segur que és molt important.

Això no solament és tasca de la Junta de Govern, és tasca de tots els col·legiats
presents i futurs!!

És per això, que una de les línies estratègiques a seguir en els pròxims anys és
buscar nous i compromesos col·legiats que aporten saba nova, participació, il·lusió i frescor
per a abordar els importants reptes i els objectius que tenim per davant.

Per a anar concloent, m'agradaria llançar-los una reflexió. En el moment actual,
amb la gran quantitat de problemes mediambientals que ens afecten globalment a tots:
canvi climàtic i les seues conseqüències, contaminació de tota mena, generació excessiva
de residus, etc…, el nostre paper és fonamental, i per tant la figura dels ambientòlegs i
ambientòlogues ha de fer-se gegant i estar present allà on es parle, es prenguen decisions o
s'impulsen iniciatives relacionades amb el medi ambient.

Ho sé, això és difícil, això és tant com dir que estarem a tot arreu, però en definitiva el
medi ambient és el nostre suport de vida, d'ell extraiem tot el que som i tot el que necessitem
per a poder existir.

Així doncs, nosaltres hem de fer-nos veure davant la societat com una eina fonamental
per a garantir la seua cura, la seua existència i l'ús racional dels recursos amb els quals
comptem.
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En aquests deu (10) anys, que hui commemorem, hem construït aqueixa eina
anomenada Col·legi Professional d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, en els pròxims
deu tenim l'obligació de treballar amb ella pel nostre bé, i pel bé de tots.

Jo vull ser optimista respecte al nostre futur com a professió, com a Col·legi i com a
societat, així doncs, per a finalitzar em sume a la idea de Martin Luther King que deia: “Si
sabera que el món s'acaba demà, jo, encara hui, plantaria un arbre”.

Extracte del discurs de Clausura d'acte de celebració del X Aniversari del Col·legi
d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana, realitzat pel President, En José Toledo Marqués.
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A Elx, maig de 2018.
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2.

SERVEI DE FORMACIÓN

El servei de formación del COAMBCV va començar en 2010 després de la creació el col·legi
professional, com una de les accions prioritàries a realitzar per la nostra entitat. L'Escola
Profesional del COAMBCV pretén ser un referent formatiu dels ambientòlegs i
ambientòlegues,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 131 accions formatives, impartides a més d'1 500
persones.
2.1.

ESCOLA PROFESSIONAL 2018
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En aquest apartat es presenten els cursos que van ser programats per a l'any 2018. Durant
aquest període novament el COAMBCV ha apostat per les tres modalitats de formació que
s'han vingut posant en marxa en els últims anys:
o
o
o

Jornades tècniques, d'una durada aproximada de 4 hores i de caràcter gratuït.
Cursos presencials de més de 20 hores de docència.
Cursos ONLINE, d'aplicació concreta en la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera , i amb aquest ventall formatiu, tractem de donar servei als professionals
fent més accessible la formació a 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 realitzada en els últims anys, tenint
un gran acolliment entre els assistents.

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 2018. De
totes elles s'han dut a terme un total de 16 accions entre jornades tècniques i cursos presencials
i online, del total de 24 que es van organitzar però que no es van poder realitzar per falta
d'assistents.
En total, el COAMBCV ha organitzat 24 activitats formatives, de les quals com s'ha indicat
només 16 han pogut realitzar-se. La causa principal per la qual no s'han pogut realitzar
aquestes accions és per la falta d'alumnes interessats en aquestes. Fet que es tindrà en
compte per a la planificació formativa de 2019.
CURS

MODALITAT

Prevenció I Qualitat Ambiental (Autorització
Ambiental Integrada, Comunicació I Llicència
ambiental): Aplicacions Pràctiques
Elaboracions De Plans De Gestió De Residus
De Construcció I Demolició. Autoritzacions De
Residus Inerts Adequats
Jornada: La petjada de Carboni.
Ecoembes: Obligacions per a les empreses. Labor
d'assessorament.
Jornada: La petjada de Carboni
Gestió d'Espais Naturals en la Comunitat
Valenciana
Jornada: Cicle de Residus i SANDACH
Sessió formativa: Redacció de Plans Locals de
Prevenció d'Incendis Forestals
Auditor ISO 14001 i ISO 9001.
Ecoembes: Obligacions per a les empreses. Labor
d'assessorament.
Inglés: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2

Online

SI

Online

SI

Valencià: B1, B2, C1 i C2

Càlcul de la Petjada Carboni
Jornada: Com afrontar una Auditoria Interna.
L'Activitat professional: crear empresa o
autònom?
Taller Com vendre serveis ambientals II.
Desenvolupament i Implantació de Sistemes de
Gestió Energètica segons UNEIX EN ISO
50001:2011
Taller Com vendre serveis ambientals II.
Activitat Team building mediambiental.
L'Activitat professional: crear empresa o
autònom?
Eines d'Educació Ambiental
Activitat Team building mediambiental.
Auditor Intern ISO 14001 i ISO 9001.
Jornada: Nova Norma ISO 45001:2018.

LLOC

Realitzat

Presencial
Presencial

València
València

SI
SI

Presencial
Online

Elx

SI
SI

Presencial
Presencial

Elx
Elx

SI
SI

Presencial
Presencial

València
Elx

SI
SI

PLATAFORMA
AUTOAPRENENTATG
E
PLATAFORMA
AUTOAPRENENTATG
E
Online
Presencial
Presencial
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SI

SI

València
València

SI
NO
NO

Presencial
Online

Elx

NO
NO

Presencial
Presencial
Presencial

València
Elx
Elx

SI
NO
SI

Online
Presencial
Presencial
Presencial

València
Elx
València

NO
NO
SI
NO
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2.3.

ENTITAT COL·LABORADORA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ AL PROFESSORAT.

El Col·legi d'Ambientòlegs va presentar en 2018 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 2018 es van presentar les següents activitats formatives.




2.4.
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Curs d'Eines d'educació ambiental.
Taller Hort escolar.
TICs aplicades al medi ambient.

ANÀLISI DE L'ÀREA DE FORMACIÓ 2018.

A continuació, s'analitzaran diferents aspectes relacionats amb el tipus d'alumnat, la seua
situació actual, i la seua relació amb el Col·legi d'Ambientòlegs.
Addicionalment es mostren comparatives d''algunes 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 2018 es van programar 24 activitats formatives de les quals finalment es van realitzar un total
de 16. Aquests cursos i jornades han comptat amb una assistència total d'1 21 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 2018 hi ha sigut 44. Amb el que s'ha
format a un total de 165 col·legiats i col·legiades.

6

6

Lloc de realització dels cursos en 2018

ALICANTE

ONLINE

4



VALENCIA

Lloc de realització de les accions formatives en 2018.
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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 als//les col·legiats/as. És per això que moltes de les jornades tècniques i cursos
presencials es programen per a ser impartides en totes dues seus, encara que
desgraciadament no sempre s’ha aconseguit el nombre mínim d'assistents per a poder dur a
terme l'activitat.



Percentatge d'assistents per lloc de realització.

En 2018, s'ha format un total d'121 alumnes i alumnes. A continuació,
percentatges d'alumnes assistents en cada lloc d'impartició.

Online
28%

mostrem els
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Valencia
34%

Alicante
38%

Valencia

Alicante

Online

Percentatge d’alumnat per lloc de formació l'any 2018.



Tipus d'inscripció

La gràfica mostra els tipus d'inscripció de l'alumnat durant l'exercici 2018. Com es pot observar,
el 73% dels alumnes són ambientòlegs/gues o estan estudiant Cièncias Ambientals en
l'actualitat, enfront del 27% dels assistents que pertanyen a altres col·lectius professionals.
Ambientólo
g@ no
colegiad@
9%
Otros
Profesionales
29%

Estudiante de
CCAA o
ambientólog@
en desempleo
17%

Colegiad@ del
COAMBCV o
miembro CECCAA
45%

Percentatge d'alumnes segons tipus d'inscripció 2018.



Situació actual de l'’alumnat
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La situació laboral de l’alumnat és un dels paràmetres de major interés dels analitzats. Com
es mostra a la següent gràfica, en 2018 més del 56%de l'alumnat es troba laboralment en
en actiu, enfront del 45% de l'exercici anterior.

Estudiante
16%
Desemplead
o/a
28%
Trabajando
por cuenta
propia
45%
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Trabajando
por cuenta
ajena
11%

Situació laboral de l'alumnat l'any 2018.

A més, s'ha analitzat la evolució en els últims 4 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.
Dels alumnes/as que es formen a l'Escola Professional del COAMBCV, s'observa com el
percentatge d'alumnes en actiu augmenta progressivament, i el d'aturats disminueix molt
lleugerament en els anys 2015-17, encara que haja augmentat en menys d'un punt en 2018.
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Relació amb el COAMBCV

El següent gràfic mostra els percentatges referits a la relació de l'alumnat amb el COAMBCV,
i com es pot observar que en aquest moment formem de forma quasi igualitària a membres
del COAMBCV com a no pertanyents al Col·legi.
PREcolegiad
@ del
COAMBCV
4%
Colegiad@
del
COAMBCV
43%

NO
Colegiad@
del
COAMBCV
53%
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Relació de l'alumnat amb el Col·legi.

2.5.

RESULTATS DE SATISFACCIÓ 2018

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. Els baixos resultats s'han identificat
en una única acció formativa en la modalitat online. Aquests aspectes negatius i els
comentaris dels mateixos seran tinguts en compte en futures convocatòries.
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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.

Otros
12%
POR UN AMIG@
15%
WEB
50%

Correo
23%
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Medio pel qual ha conegut el curs.

Per a finalitzar aquest apartat, destaquem que el 92% dels alumnes que ha realitzat l'enquesta
de satisfacció, coincideixen en el fet que tornarien a realitzar un curs organitzat pel
COAMBCV.
NO
8%

SI
92%

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 – 2018

Com s'ha citat anteriorment, el Col·legi d'Ambientòlegs porta realitzant accions formatives des
de l'any 2010. I des d’eixa data s'han anat recopilant totes les dades rellevants per a analitzar
l'evolució d'aquest servei i per a proposar accions de millora d'aquest.
A més de les dades anteriors que mostren els resultats de la formació a l'any 2018, a
continuació, mostrem algunes gràfiques sobre l'evolució del servei de formació d'aquest
Col·legi Professional.
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IMPARTICIÓ DELS CURSOS

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

Any a any, hem augmentat el nombre d'accions formatives previstes. Actualment es realitzen,
aproximadament, 2 accions formatives al mes.
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IMPACTE EN LA SOCIETAT

Al llarg d'aquest període, el COAMBCV ha format directament a més d'1500 persones, a la
qual cosa s’hauria d’afegir les nombroses activitats de promoció col·legial i del colectiu
d'Ambientòlegs mitjançant xarrades en les diferents universitats, fòrums, etc... el que fa que,
addicionalment, s'haja informat sobre el COAMBCV, i visibilitzat aquest, a un nombre molt
superior de persones.
Des de la posada en marxa del COAMBCV, he passat de 15 a 17 activitats realitzades cada
any.
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En l’últim any, el nombre de alumnes ha disminuït respecte a l’any anterior, degut a un descens
en la participació d’alumnat d’accions formatives com la d’Auditor Intern Integrat en Medi
Ambient i Qualitat, que tradicionalment aportava un elevant nombre d’alumnes.
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AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Nombre d'alumnes que realitzen activitats formatives 2010-2018

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 2018, més de 40 col·legiats han realitzat els següents cursos amb la CECCAA.
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 és 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 d'un total
de 266 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 es va posar en marxa el servei de Verificació Documental del COAMBCV, sobre la
base del conveni establit entre aquest Col·legi 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 agilitzar els tràmits administratius relatius amb aquesta activitat
professional.
En 2018 no hi ha hagut cap petició de pressupostos encara que sí s'han rebut diverses consultes
sobre el funcionament del servei.
Donada la poca repercussió del servei, es va realitzar una reunió amb la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a fi de tractar de millorar
la informació disponible en la web de la Conselleria de cara a facilitar l'accés a aquest servei
per als usuaris, així com instar-los a oferir de forma més activa el servei als professionals que
pregunten pels tràmits administratius relatius a les autoritzacions Ambientals Integrades que es
presenten i les seues modificacions.
També es va realitzar una reunió informativa amb la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, per a donar-los a conéixer el servei i la importància i rellevància que podria tindre
el seu ús per als xicotets municipis ja que agilitzaria les tasques dels municipis relacionades amb
l'aprovació de les Llicències Ambientals.

3.2. Informació estadística sobre l'activitat de visat.
Des de l'inici del servei de visat de projectes l'any 2009, s'han comptabilitzat un total de 266
treballs visats, . dels quals 196, pertanyen a activitats amb ubicació en la Comunitat
Valenciana.
Durant l'any 2018, el servei de visat ha efectuat un total d'11 visats.
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Evolució del nombre de visats
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La baixada acusada en el nombre de projectes a visar respon al fet que des de l'any 2013 el
visat de projectes va deixar de ser un tràmit obligatori.
Cal esmentar la importància dels 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 ambientòlegs/ambientòlegues . Que a més certifiquen l'autoria de cada document del
col·legiat que el signa, i que pot servir com a “assegurança” a l'hora del cobrament dels
honoraris del professional contractat.
Com ja s'ha esmentat, 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,
com ara: 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) al voltant 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.
Actualment, el nombre de col·legiats registrats en el servei de visat és de 58 col·legiats/ades,
havent-se donat d'alta l'any 6 nous col·legiat/ades.

A continuació, es mostra el llistat dels diferents tipus de projectes visats en 2018. De la mateixa
manera es presenta el nombre total d'aquests projectes visats en el període 2009-2018.
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Tipus de projecte/estudi tècnic
(ordenats per ordre alfabètic)

2018

TOTAL 2009-2018

Autorització Ambiental Integrada

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

Autorització Abocaments
Certificats

3

Comunicació Ambiental
Estudi Emissions Sonores
Estudi Impacte Ambiental

3
2

Estudi Paisatgístic
Estudi Cinegètics
Estudi Hidrogeològic/Hidràulic
Estudi Seguretat i Salut
Informe de Sostenibilitat
Informe Preliminar de Situació de Sòls
Llibre d'Incidències

1
1

Llicència ambiental
Memòria d'Activitat
Altres documents

1

Projecte Ambient Atmosfèric
Projecte Tècnic i d'Explotació
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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.
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 2018 i per al període 2009/2018.

Província d'emplaçament del
projecte
Comunitat Valenciana
Murcia
Andalusia

2018

9
0
1

196
35
11
4
3
6
7
4

1

3

Castella i Lleó
Madrid
Aragó
Illes Balears
Castella-la Manxa
Catalunya

TOTAL
2009-2018
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4.

CONSULTES

Durant l'any 2018 s'han comptabilitzat més de 760 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 i les
visites a la seu, o cites concertades a València.
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. Aquest fet pot estar
relacionat amb l'esforç dut a terme en els anys 2017 i 2018 per donar a conéixer el COAMBCV
i els serveis que ofereix entre el col·lectiu de professionals del medi ambient a través d'una
major participació, un augment de la presència en mitjans i la millora en la difusió de les
activitats realitzades a través de la web i de les xarxes socials.
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Número de consultes.

Des de 2012 s'han rebut més de 4100 consultes a través dels diferents canals de comunicació
a la disposició dels col·legiats i col·legiades.
Les consultes rebudes en la seua majoria es centren en temes relacionats amb els serveis de
secretaria del COAMBCV (manera de col·legiació i tipus, serveis oferits, quotes, actualització
de dades personals dels col·legiats…). Són també rellevants 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
relacionades amb el servei de visat.
Respecte al servei d’assessoria Laboral – Fiscal, els dubtes o consultes plantejades pels
col·legiats han sigut valorades i resoltes per un expert pertanyent a l’assessoria 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
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4.1. Consultes generales
 FORMACIÓ: programació de cursos, preus, terminis d'inscripció, pagaments de
cursos, certificats, temàtica específica…
 SECRETARIA: sobre com col·legiar-se, tipus de col·legiació, avantatges de col·legiarse, 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…
 OPOSICIONS: pròximes convocatòries, acadèmies per a preparació, preparació
d'exàmens.
 VISAT: Funcionament, tarifes, mètode 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: Informació sobre projectes concrets, obligacions de visar i taxes.
 LEGISLACIÓ: Petició de legislació ambiental estatal i local. S'han rebut 11 consultes
de normativa específica.
 PROJECTES Consultes tècniques referides a projectes concrets.
o Abocaments
o Residus
o Restauració ambiental
o Cadastre
o Marc Estatal de Qualificacions Universitàries
o Registre Oficial De Productors i Operadors De Medis 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 assessorament per al peritatge judicial.
 JURÍDIC: Assessoria jurídica. 2 consultes.

4.3. Assessorament laboral, fiscal i comptable
Des de l'any 2017, el COAMBCV té subscrit un acord de col·laboració 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 6 col·legiats al llarg de l'any.
A més, aquesta assessoria realitza jornades tècniques gratuïtes amb el COAMBCV sobre tràmits
i procediments a l'hora de muntar una empresa o donar-se d'alta en el Règim d'Autònoms.
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5.

ASSEGURANCES PER A COL·LEGIATS

Des de gener de 2013 el COAMBCV disposa d'un Segur de Responsabilitat Civil Professional i
Responsabilitat Mediambiental.
Es tracta d'una pòlissa col·lectiva contractada pel COAMBCV a la qual només poden adherirse ambientòlegs col·legiats i les seues empreses.
Aquest SRC cobreix la Responsabilitat Professional i Mediambiental de les decisions de la Junta
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 que realitza l'ambientòleg.
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El nombre de col·legiats que ha subscrit aquest Segur, és de 9, l'any 2018, la qual cosa fa que
al final d'any, el total de col·legiats assegurats és de 45. D'aquestes 45 adhesions a pòlisses, 3
corresponen a empreses de col·legiats.
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L'any 2018, hi ha hagut 8 baixes i 9 altes en el SRC del COAMBCV. Dos de les baixes, han
contractat la mateixa pòlissa en altres Col·legis d'Ambientòlegs.
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Altes i Baixes 2013-2018

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquesta pòlissa garanteix les responsabilitats de
l'assegurat derivades de les següents activitats:
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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'ecoeficiència 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.
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 acústic.
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.
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Les primes i capitals assegurats , 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, aquesta Assegurança té una sèrie de garanties addicionals











Responsabilitat Civil per Contaminació
Responsabilitat Civil Patronal (Sublímit 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 d’empleats
Defensa i Fiances

En 2018 s'ha renovat la vigència d'esta pòlissa que es renova trimestralment ampliant les
cobertures, millorant les garanties addicionals i mantenint la prima per a l'any 2019.

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 aquest any 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.
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Addicionalment disposem d'un llistat de col·legiats que han cursat la baixa i d'exalumnes als
quals, de forma puntual, s'informa de diferents activitats o notícies.
6.2. Butlletins informatius








Legislació ambiental, prevenció de riscos, seguretat industrial i caça-pesca.
Ordenances Municipals.
Ajudes i Subvencions.
Butlletí informatiu del COAMBCV, amb notícies del COAMBCV, la Coordinadora Estatal
de Ciències Ambientals i les seccions de R+D+i, Empreses ambientòlogues i Altres
notícies del sector i formació. En aquesta última secció s'incorporen els comunicats que
els i les col·legiades a vegades ens sol·liciten difusió.
Formació pròpia i de la Coordinadora Estatal.
Butlletins informatius i Ofertes d'Ocupació de la Coordinadora Estatal de Ciències
Ambientals.

6.3. Xarxes Socials
El nombre de seguidors en les xarxes socials ha continuat augmentant progressivament. S'ha
tractat que aquest siga un mitjà de difusió massiva, 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 publicitar tant les accions formatives
com qualsevol altra novetat o notícia destacada que tinga a veure amb el COAMBCV. A més,
després de l'externalització del servei de comunicació, s'ha notat un clar ascens en el nombre
de seguidors i en les reaccions dels nostres seguidors a les publicacions, ja que a més de les
esmentades, s'ha obert el tipus de publicacions incloent notícies d'interés i temes d'actualitat.
La següent gràfica, mostra com han anat evolucionant les diferents xarxes socials en el que a
nombre de seguidors es refereix. També es mostra en la gràfica dos períodes diferenciats per
a l'any 2018, que marquen el període pre i post contractació dels serveis professionals de
comunicació.
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Evolució del nombre de seguidors en les xarxes socials.

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIATS I A LA SOCIEDAD

Al novembre de 2018, la junta de govern va estimar oportuna l'externalització del servei de
Comunicació, amb la finalitat de millorar la comunicació cap a la societat de les activitats
realitzades pel Col·legi, així com posicionar al Col·legi d'Ambientòlegs com a referent
ambiental en la Comunitat Valenciana. És per això que en eixe mes es van contractar els
serveis de Rafa Comín Giner, Gerent de Smile Group Agency - Estratègia & Comunicació
Digital i amb una àmplia experiència en el sector de la Comunicació.
Les tasques assignades a la contractació són les següents:







La Dinamització de la Imatge COAMBCV.
Publicació continuada de contingut no solament del col·legi sinó dels associats.
Cooperació en l'organització de esdeveniments networking
Sessions fotogràfiques i audiovisuals dels esdeveniments organitzats o reportatges a
socis.
Viralització de continguts a potencials clients i seguidors.
Enviaments d'informació interessant a socis a través de newsletters.
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6.4. Pàgina web oficial: www.coambcv.com
Durant l'any 2018, 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 80 entrades en la web, generant més
d'un contingut setmanal.
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En aquesta taula es mostren les visites dels últims 5 anys:
Any

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre
sessions

11831

22429

18460

13900

14.782

Nombre
de visites a
pàgines

32.718

51.108

48.047

37.313

40.080

La mitjana de visites mensuals a la pàgina oficial és de 3.340 visites.
Seguidament mostrem l'informe anual de sessions del portal www.coambcv.com. Com es pot
observar, els pics d'audiència són setmanals, i coincidents amb el dia d'emissió (dimarts) de la
majoria dels butlletins informatius que remetem des del Col·legi. 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. Del
total de Visites, un 77% es reben des d'Espanya, la resta des d'altres països. A continuació es
mostra els percentatges de visites per ciutats:
Castellon de la Plana
4%
Elche
6%

Elda
2%

Sevilla Murcia
2%
2%

Alicante
8%
Barcelona
9%

Valencia
42%
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(not set)
11%
Madrid
14%

% visites per localitats en 2018

A més també és interessant analitzar els segments d'edat que més visiten la nostra pàgina web,
i que són els següents:

Les visites es realitzen a través dels següents canals:




Cerques relacionades amb les següents paraules clau: formació, curs auditor intern,
col·legi d'ambientòlegs i COAMBCV. Del qual es correspon el 50,53% de les visites.
Enllaços directes a diferents apartats de la web
Visites que provenen d'enllaços provinents d'altres webs. Aquesta dada és molt
interessant per a analitzar quines pàgines comparteixen o referencien les nostres
publicacions. Aquestes són en ordre d'importància (clics) les següents:
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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. En ordre d'importància (clics) són les
següents:
o Facebook
o Twitter
o LinkedIn
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6.5. Finestreta única
A través de la Finestreta Única que el Col·legi té a la disposició dels usuaris, es poden realitzar
els següents tràmits:








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.
Certificats: Permet tramitar sol·licituds 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 queixes i reclamacions relacionades amb l'activitat dels
nostres col·legiats.
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6.6. Mitjans de comunicació
Durant l'any 2018, ha seguit amb la tendència establida en 2017 realitzant 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.
A continuació es destaquen les entrevistes realitzades el COAMBCV:

L'educació ambiental com mesura per a protegir el medi ambient.
26/01/2018
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Entrevista realitzada i publicada per la Fundació Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Enllaç a l'entrevista

El perfil de l'ambientòleg en Onda Cero
25/02/2018
Enllaç a l'entrevista

COAMBCV celebra 10 anys amb premis als millors treballs universitaris
mediambientals.
12 /05/2018
Entrevista realitzada i publicada per la Fundació
Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Enllaç a l'entrevista

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
25/05/2018
Entrevista realitzada per GESTIONA RÀDIO VALÈNCIA,
per a abordar les problemàtiques mediambientals en
la Comunitat Valenciana i serveis ambientals, a la qual
va acudir el Col·legi d’ Ambientòlegs, Consultoria 3.0
Enginyeria
Humanista
i
Ambeco
Serveis
Medioambientals.
Enllaç al Podcast
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6.7. Campanyes promocionals
Durant l'any 2018 es van aplicar 3 campanyes per a facilitar l'accés a la col·legiació,
aquestes van ser les següents:

NOUS GRADUATS

PORTA A UN AMIC

TORNA AL COAMBCV

COL·LEGIACIÓ
GRATUÏTA

COL·LEGIAT
30€
Dte.
Serveis*

Sense QUOTA D'ALTA
(30€)

NOVA ALTA
Sense
quota
d'alta (30€)

NOUS GRADUATS –NOVETAT 2018o
o
o

30

Col·legiació gratuïta durant 1 any (dues quotes col·legials i sense quota d'alta)
Els graduats en el curs acadèmic 2017-2018 que hagen finalitzat els seus estudis, podran
col·legiar-se GRATIS i sense cota d'alta.
No acumulable amb altres promocions.

PORTA A UN AMIC
o
o
o
o
o

Els serveis en els quals el col·legiat podrà gastar el descompte són: Formació
COAMBCV i Visat de projectes.
Màxim 3 amics fins a un total de 90€ de descomptes en serveis.
Tots dos, col·legiat i nova alta hauran de romandre en el COAMBCV fins a desembre
de 2019.
No acumulable amb altres promocions.
Període de la promoció: del 14 de juny a l'1 de setembre de 2018.

TORNA AL COAMBCV
o
o
o

SENSE quota d'Alta (30€)
No acumulable amb altres promocions.
Període de la promoció: del 16 de juny a l'1 de setembre de 2018.

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.
Igual que l'any passat, aquest registre ha comptabilitzat un total de 49
ambientòlegs inscrits.
En la següent gràfica es mostra l'evolució d'inscrits en aquest servei.
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Evolució del número 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.

Així mateix, la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA) ha elaborat el Registre
Estatal, que ha sigut remés a les diferents administracions judicials d’àmbit nacional i que inclou
els registres d’aquells col·legiats inclosos en el nostre registre i que així ho van sol·licitar.
A més, prèvia sol·licitud d’alguns col·legiats, s’ha remés el registre a altres RPA d’altres
Comunitats Autònomes.

NOVETATS DEL SERVEI
En 2018 es va posar en funcionament BOPERIT. BOPERIT és una eina auxiliar de l'Administració
de justícia, d'ús NO OBLIGATORI, encara que sí que es pretén des de l'Administració que siga
amb el temps l'únic canal de designació de Perits.
Ens consta que la majoria dels SCPAG (Servei Comú Processal d'Assumptes Generals) tenen la
intenció d'utilitzar aquesta aplicació, no obstant això, la decisió és del jutge/jutgessa que
instruïsca el cas, els qui, si així ho consideren podran sol·licitar-lo directament als Col·legis
Professionals, com també es fa fins al moment.
Des de 2018 les especialitats que l'eina ens permet seleccionar són les següents:
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• Avaluació de l'impacte ambiental
• Gestió de residus
• Gestió i administració ambiental
• Medi ambient - Ciències ambientals
• Prevenció Gestió Tècnica i Avaluació i impacte d'Emissions Contaminants del Medi
Ambient
• Seguretat i higiene industrial.
Aquest llistat de Perits Ambientals de la Comunitat Valenciana també està 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 servei gratuït “Directori d’Empreses
Ambientòlogues”. Aquest 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.
 Donar suport a 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 40 empreses inscrites, havent-se produït 5 baixes que es corresponen amb baixes
de col·legiats/as.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 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.
En 2018, es va afegir l'opció d'introduir en el perfil de cada col·legiat/a del directori, un nou
camp on incloure l'enllaç directe al LinkedIn personal. Amb això es tracta d'unificar en aquest
directori no solament les dades de col·legiació sinó el currículum actualitzat de cada
component.
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9.

OCUPACIÓ
9.1. Enviament d'Ofertes d'Ocupació

57

53

52

50

53

50

Al llarg de l'any 2018 s'han remés un total de 57 ofertes d'ocupació. En la següent gràfica es
mostra l'evolució d'enviaments d'ofertes en els dos últims anys.
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9.2. Servei a empreses
En 2018 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 2018, 1 empreses han fet ús d'aquest servei.
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10.

SECRETARIA

10.1.

Col·legiats.

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

10.1.1.

Altes i baixes

El nombre d'altes registrades durant l'any ha sigut de 66, mentre que el de baixes s'ha xifrat en
48.
Així, a data 31 de desembre de 2018, el COAMBCV compta amb un total de 497 col·legiats i
col·legiades, encara que el mes de desembre es va arribar a aconseguir els 502 membres, fita
en la història del COAMBCV.
Lentament, però, continuem amb la tendència positiva en l'evolució en el nombre de
col·legiats.
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Respecte a les baixes produïdes, la seua causa fonamental té origen en raons econòmiques i
la transferència als nous col·legis d'Ambientòlegs de recent creació, com el Col·legi Oficial
d'Ambientòlegs de Madrid i el de Múrcia, al qual el COAMBCV ha cedit un total de 5
col·legiats/ades.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Altes

68

59

71

60

57

65

53

66

Baixes

91

39

44

39

37

53

34

48

Total col·legiats

368

381

408

429

449

460

479

497

Dades totals d'altes i baixes en el període 2011-2018.
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Evolució del nombre de col·legiats en el període 2009-2018.
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10.1.2.

2013

48
34

53
37

2014
2015
2016
Altes i baixes sèrie 2012-2018
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57
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39
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2017
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Tipus de col·legiació
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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 d'aquests 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.

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.
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o

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

o

Suport en la cerca de finançament per a emprenedors.

Precol·legiat
o

Suport 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 2018 en funció
del tipus de col·legiació triat (Tipus I, Tipus II i Precol·legiats).
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Distribució tipus de col·legiació noves altes 2018
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Si comparem aquestes dades amb l'últim trienni, podem veure com l'anterior tendència en la
qual les altes de Tipus II s'acostaven en nombre a les de Tipus I de col·legiació, s'ha revertit en
2018, tornant el TIPUS I a ser el més triat entre les noves altes realitzades.

Precolegiado

Nuevo Tipo II

8

9

11

Nuevo Tipo I

2016

2017

2018

Distribució tipus de col·legiació noves altes sèrie 2016-2018
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A continuació mostrem la distribució sobre la base del tipus de col·legiació en els últims 7 anys,
on es pot observar, com la col·legiació TIPUS I continua sent la majoritària.

2014

290

2016

46

48

43

2015

161

274
157

271
146
51

54

51
2013

Precolegiado

124

263
112

259
98

63

236
82

2012

Tipo II
274

Tipo I

2017

38

2018

Distribució dels tipus de col·legiació per anys. Sèrie 2012-2018

Universitat on van cursar els estudis.

9

21

7

En primer lloc, avaluarem la universitat
d'estudis dels col·legiats que s'han donat
d'alta en 2018, i a continuació vorem
l'evolució temporal d'aquesta dada en la
mateixa sèrie anual que les dades
anteriors, 2012-2018.
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Seguidament analitzarem les dades
referents a la universitat on han cursat els
estudis els col·legiats membres del
COAMBCV.

MIGUEL
HERNÁNDEZ

UNIVERSITAT
DE VALENCIA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2
2
4
2
1
1
1

67
68
74
78
71
72
71

56

74
81
83
93
99
112

80
85
96
105
117
120
119

POLITÉCNICA
DE VALENCIA

Universitat d'estudis dels nous col·legiats

2012

176
176
166
165
162
169
178

OTRAS

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD UNIVERSITAT DE
OTRAS
HOMOLOGACIÓN
MIGUEL
POLITÉCNICA DE
VALÈNCIA
HERNÁNDEZ DE
VALENCIA
ELCHE
Distribució dels col·legiats per universitat d'estudis i any. Sèrie 2012-2018

0
3
8
16
16
17
16

10.1.3.

UNED

Aquesta 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 universitats.
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10.1.4.

Província de residència

D'igual manera que en l'apartat anterior, s'analitza la província de residència dels nous
col·legiats de l'any 2018, així com la mateixa anàlisi per als anys 2012-2018. Així, podem
observar com el nombre de col·legiats de la província d'Alacant es manté més o menys
constant, però existeix un clar augment de col·legiacions de residents a València, fet que es
justifica per l'existència de 2 universitats a la província que imparteixen el Títol de Ciències
Ambientals, i el seu conseqüent major nombre de titulats en aquesta província, sumat a les
accions de formació i orientació realitzades amb totes dues universitats.

1

10

22

33

39

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

OTRAS

Províncies de residència dels nous col·legiats en 2018.

2014

2015

2016

2017

2018

129
149
166
169
194
202
218

2013

22
23
26
26
33
32
28

68
71
80
74
74
76
75

162
165
157
163
159
168
176

2012

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

OTRAS

Distribució dels col·legiats per província de residència i any. Sèrie 2012-2018.

10.2.

Certificats.

El COAMBCV ha emés 22 certificats de pertinença al Col·legi, així com de competències per
a l'exercici de la professió.
10.3.

Llei de Protecció de dades (LOPD)

En 2013, el COAMBCV ha inscrit els fitxers corresponents, tant públics com privats, per al
compliment de la Llei de Protecció de Dades. A més en 2018 s'ha posat en marxa el RGPD
realitzant les modificacions oportunes.

10.4.

Procediments informatius i sancionadors.
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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.
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Cap. No s'han rebut
10.6.

Codi deontològic.

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

10.7.

Incompatibilitat i conflicte d'interessos.

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

S'estarà al que es disposa en la normativa de referència estatal i autonòmica, i en particular,
se seguiran les següents normes:
Els membres de la Junta de Govern, o de qualsevol altre càrrec directiu en una corporació
col·legial exerciran les seues funcions d'acord amb els principis de transparència, imparcialitat,
bona fe, igualtat de tracte i no discriminació, diligència, conducta honorable i responsabilitat.
Els càrrecs directius d'una corporació col·legial respectaran els següents principis d'actuació:
a) Exerciran la seua activitat amb ple respecte a la normativa reguladora de les
incompatibilitats.
b) Guardaran la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o
ocasió de l'exercici de les seues competències.
c) Posaran en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual
tinguen coneixement.
d) Exerciran els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per a la
qual els van ser atorgats i evitaran tota acció que puga posar en risc l'interés públic.
e) 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 la seua objectivitat.
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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 2n grau de consanguinitat o afinitat dels
càrrecs directius d'una corporació col·legial no podran ser contractats laboral o
mercantilment per aquesta.

En tot cas l'exercici de membre de la Junta de Govern, o de qualsevol altre càrrec directiu en
una corporació col·legial serà incompatible amb:
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a) qualsevol càrrec electe de l'Estat, les Comunitats Autònomes, o les Entitats locals.
b) ser titular d'un òrgan superior o directiu en qualsevol Administració Pública.
c) l'acompliment de càrrecs 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 2018, i són les següents.
2018
TIPUS I

40 € al semestre

TIPUS II

30 € al semestre

PRECOL·LEGIAT

15 € al semestre

QUOTA D'ALTA

(Sol Tipus I i II. Precol·legiats

Exempts)

11.2.

42

30€

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 2018 (flux de tresoreria)
Balanços Passiu i Actiu 2018 (imports en euros)
Compte de pèrdues i guanys 2018

Els membres no reben cap compensació econòmica pel seu càrrec.
Únicament en el cas d'haver-hi desplaçaments per causa de les seues funcions de
representació, les despeses de desplaçament, menjars i allotjament serien coberts pel
COAMBCV.

11.3.

Previsió 2018

Previsió Pressupostos 2019 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, que s'actualitza
mensualment, s'inclouen les activitats del COAMBCV, les reunions que aquest puga mantindre
amb diferents agents, les Juntes de Govern o qualsevol acte d'interés en el qual el Col·legi
participe.
Aquesta agenda es crea amb la finalitat de millorar la informació sobre les activitats del
Col·legi i les reunions o actes de representació als quals acudeix la Junta de Govern, així com
informar de les Reunions de Junta, perquè si algú està interessat, puga sol·licitar la seua
assistència o informació addicional.
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A continuació es presenta l'agenda d'activitats de 2018.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

19 de gener: Reunió Junta de Govern.
25 de gener: Entrevista en Onda Cero Ràdio Alcoi.
25 de gener: Reunió Fundació UMH.
12 de febrer: Curs Prevenció i qualitat ambiental.
28 de febrer: Radio UMH. Entrevista en Una Finestra a la Innovació.
1 de Març: Presentació EA en Ruta
8 de Març: Tallers d'Educació Ambiental per a la Fundació UMH.
10 de Març: Assemblea de col·legiats 2018
14 de Març: Curs Elaboració plans gestió RCD's
15 de Març: Jornada Petjada de Carboni. València
15 de Març: Reunió coordinació grau UPV
21 de Març: Consell Medi Ambient Sant Vicent del Raspeig
1 d'abril: Consell Medi Ambient Elda
12 d'abril: Jornada: La petjada de Carboni Elx
17 d'abril: Jornades Ocupació UMH. Elx
19 d'abril: Jornada: ECOEMBES. València
20 d'abril: Reunió Junta de Govern. Elx
23 d'abril: Jornada: Nova ISO 45001. Elx
23 d'abril: Fi de la 2n FASE dels PREMIS COAMBCV
9 de maig: Inici Curs G. Espais Naturals. Online
12 de MAIG: Celebració dels 10 anys del COAMBCV
17 de maig: TAULA FORESTAL VALENCIANA
18 de maig: Xarrada Alumnes CCAA UV
24 de maig: Jornada: CICLE RESIDUS I SANDACH. Elx
28 de maig: Sessió formativa: Redacció de PLP Incendis Forestals a Elx
4 de juny: Inici Curs Auditor Medi Ambient i Qualitat. VALÈNCIA
11 de juny: Inici Curs Auditor Medi Ambient i Qualitat. ELX
4 de juny: Inici Curs Auditor Medi Ambient i Qualitat. VALÈNCIA
7 de juny: Jornada gratuïta amb Ecoembes. Elx
11 de juny: Inici Curs Auditor Medi Ambient i Qualitat. ELX
7 de juny: Jornada gratuïta: Com afrontar una Auditoria Interna. València
2 de juliol: CÀLCUL DE PETJADA DE CARBONI. CURS ONLINE
17 de setembre: Junta Govern COAMBCV
17 de setembre: Reunió DG Qualitat Ambiental.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 de setembre: L'Activitat professional: crear empresa o autònom? València
26 de setembre: Taller Com vendre serveis ambientals II. Elx
27-29 de setembre: V JORNADES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
2 d'octubre: Jornada informativa alumnes UV.
3 d'octubre: Consell DT. Elda.
3 d'octubre: Consell DT. Sant Vicent del Raspeig.
4 d'octubre: Taller Com vendre serveis ambientals II. València
18 d'octubre: DINÀMIQUES DE TEAM BUILDING MEDIAMBIENTALS. Elx
25 d'octubre: L'Activitat professional: crear empresa o autònom? Elx
29 d'octubre: Reunió Oficina de Medi Ambient UPV.
29 d'octubre: Reunió responsables títol CCAA UV.
6 de novembre: Reunió Vicerectorat d'Investigació i Innovació UMH.
10-11 de novembre: XXXI JAPCAS MADRID
15 de novembre: Jornades Sant Albert Magne UMH i lliurament del Premi al
millor Expedient Acadèmic.
16 de novembre: JUNTA GOVERN COAMBCV
20 de novembre: Jornada: La nova ISO 45001:2018
26-28 de novembre: CURS AUDITOR INTERN MEDI AMBIENT I QUALITAT
13 de desembre: Taula Forestal Valenciana.
17 de desembre: Reunió Informativa Registre de Perits de la CV.
18 de desembre: Reunió Grup Mediació COAMBCV
20 de desembre: Junta de Govern del COAMBCV
24 de desembre-2 de gener: Serveis mínims
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La informació sobre algunes d'aquestes activitats es troba disponible en la secció de Notícies
de la web del COAMBCV. A més el COAMBCV pot facilitar als qui així ho sol·liciten més
informació sobre qualsevol d'aquestes accions de comunicació o representació del col·lectiu.
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De les activitats realitzades l'any 2018, cal destacar sens dubte, l'ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 10é
ANIVERSARI DEL COAMBCV.

El 7 de maig de 2018, es compliren 10 anys des de l'aprovació la llei de Creació del COAMB
de la Comunitat Valenciana per part de les Corts Valencianes.
Amb motiu del 10é aniversari del Col·legi Professional d'Ambientòlegs de la Comunitat
Valenciana, la Junta de Govern va organitzar un acte de celebració va tindre lloc el dia 12
de maig al Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, qui ens va cedir l'espai per
a l'esdeveniment.
A l'acte, al qual van acudir docents de la titulació de les tres universitats de la Comunitat,
representants de la Fundació Miguel Hernández i nombrosos col·legiats i col·legiades, va ser
inaugurat per En Manuel Jordán Vidal, Vicerrector d'Investigació i Innovació de la Universitat
Miguel Hernández d'Elx i professor de la titulació des dels inicis del títol fa més de 20 anys en
aquesta universitat.
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En aquest acte a més es van lliurar dels premis a els/les guanyadors/es de la primera edició
dels Premis COAMBCV al Millor Treball de Fi de Grau i al Millor Treball de Fi de Màster, i es va
clausurar amb un vi d'honor.
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13.

PREMIS I PATROCINIS

Secció dedicada als premis atorgats pel Col·legi d'Ambientòlegs o patrocinis a premis
d'altres entitats col·laboradores.
I.

PREMI MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC

Des de fa 4 anys, el COAMBCV ofereix a les Universitats Valencianes el Premi al millor Expedient
acadèmic de l'últim curs de Ciències Ambientals.
No obstant això, i encara que s'ofereix a les 3 universitats, només la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, ha acceptat aquest oferiment i que es duu a terme en els últims anys.
En 2018, l'alumne de la UMH amb millor expedient acadèmic va recaure en l'Ambientòleg
Álvaro Clemente. El premi consisteix en un curs de formació, valorat en 150€.

II.
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I EDICIÓ DELS PREMIS DEL COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS

L'any de celebració del 10é aniversari del Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències
Ambientals de la Comunitat Valenciana, el Col·legi en el seu compromís per vetlar per la
qualitat dels ensenyaments de Ciències Ambientals en la Comunitat Valenciana, així com
d'estimular i promocionar l'esforç dels futurs ambientòlegs, ha convocat la I Edició dels Premis
COAMBCV per a les categories de Millor Treball de Fi de Grau i Millor Treball de Fi de Màster,
que els seus premiats de 2018 han sigut:
PRIMER PREMI de la categoria Millor Treball de Fi de Grau: Juan Carlos Beltrá Castillo,
pel seu treball, “Estudi de l'eliminació de metalls pesats en un llit fluvial mitjançant la
tècnica de fitoextracció”. Tutora: Na Fuensanta García Orenes.
Accèssit de la categoria Millor Treball de Fi de Grau: Alba López Caravaca, pel seu
treball titulat, “Avaluació i evolució de les propietats del sòl per l'efecte de la saca de
fusta en un bosc mediterrani després de patir un incendi”. Tutors: En Jorge Mataix Solera
i Na Victoria Arcenegui Baldó.
PRIMER PREMI de la categoria Millor Treball de Fi de Màster: Silvia Raya de Miguel, pel
seu treball titulat: “Diagnòstic de la situació actual de les carreres per muntanya al Parc
Natural del Carrascar de la Font Roja”. Tutor: En Javier Gómez Limón.
Accèssit de la categoria Millor Treball de Fi de Màster: Mª del Carmen Martínez Pastor,
pel seu treball: “Modelització del nínxol climàtic de la tortuga mediterrània (Testudo
hermanni, Gmelin 1789): Anàlisi de solapament entre Testudo hermanni hermanni i
Testudo hermanni boettgeri”. Dirigit per En Andrés Giménez Casalduero i Na Eva Graciá
Martínez
Els primers premis de cada categoria estan valorats en 200€ i en 100€ els Accesit.
III.

PRATROCINIO PREMI IIAMA-UPV
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Per quart any consecutiu, el COAMBCV patrocina el premi al millor Treball Acadèmic en
l'àmbit de l'Enginyeria de l'Aigua organitzat per l'Institut d'Investigació en Enginyeria de l'Aigua
i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV)
L'aportació del COAMBCV al principal premi d'aquesta institució és de 150€.
En 2018 el premiat ha sigut, Ricardo Martínez pel seu Treball Final de Grau (TFG) “Aplicació
d'un reactor electroquímic en el tractament d'aigües salobres. Projecció tecnològica”, dirigit
per l'investigador de la Universitat Politècnica de Cartagena (UPTC) En José Antonio Fernández
López.
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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 des de 2014 es coneix que han fet ús
d'aquests.
I.

COIQCV

Actualment el COAMBCV té signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial
d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana (COEQCV), amb el qual els col·legiats de
tots dos col·legis obtenen descomptes en formació d'aquells temes que considerem d'interés
comú (desalació, depuració d'aigües…)
II.

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 POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Conveni marc de cooperació entre la Universitat Politècnica de València i el Col·legi
Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana pel que totes
dues 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 CIENTÍFIC EMPRESARIAL DEL SECTOR ENERGÈTIC
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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, 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.
VI.
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BUREAU VERITAS

El mes d'abril de 2014 es duren 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, poden beneficiar-se d'importants descomptes en alguns dels Màsters que
imparteix BV en matèria de Medi Ambient, així com 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.
VIII.

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.
En 2018, la Diputació de València, ha modificat la forma i procediments d'aquest conveni, de
manera que ja no són els Col·legis Professionals els qui gestionen aquests llistats.
IX.

INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ

Conveni marc 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.
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X.

ECO-UNION CECCAA

Gràcies al conveni signat entre la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals i Eco-Unión,
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 està inscrita en el Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
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.
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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, signaren
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 duu a terme.
Els col·legiats poden gaudir dels beneficis del conveni acreditant la seua col·legiació al
COAMBCV.
Més de 50 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 donar suport al projecte PROFORBIOMED,
que aposta per la biomassa com a font d'energia, a més de promoure les energies renovables
a les regions mediterrànies.
XIV.

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 Bioindicació Gonzalo Cuesta (ABGC), adscrita a l'Institut
Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IEAMA) 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
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El passat 1 d'abril de 2016, el COAMBCV al costat dels Col·legis d'Enginyers de Camins, Canals
i Ports, Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials, Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers Tècnics
Industrials i Llic. en Química, i davant la presència de la Consellera Na 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 determinades ocasions poden superar
àmpliament els dos anys). Mitjançant aquest conveni el Col·legi d'Ambientòlegs podrà
realitzar el procediment de VERIFICACIÓ DOCUMENTAL dels projectes que hagen de
presentar-se davant l'Administració amb el fi n d'obtindre les citades autoritzacions
administratives agilitzant d'aquesta manera els tràmits.
XVII.
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CONVENI AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX PER A
l'APRENENTATGE D'IDIOMES

Gràcies a aquesta col·laboració, COAMBCV ofereix l'accés a les
d'autoaprenentatge d'anglés i valencià desenvolupades pel Centre d'Idiomes.

plataformes

A través de les plataformes online desenvolupades pel Centre d'Idiomes UMH, amb continguts
formatius i multimèdia 100% d'elaboració pròpia, els associats a COAMBCV tenen la possibilitat
de formar-se i practicar sengles idiomes al seu propi ritme. A més, a través d'aquest conveni
totes dues entitats també estudiaran noves formes de cooperació.
Les plataformes BeEnglish Lab (anglés) i Llengua Lab (valencià) ofereixen autoformació online
en anglés i valencià respectivament, en els nivells A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 per a la llengua
anglesa i en els nivells B1, B2, C1 i C2 per a la llengua valenciana.
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15.

RELACIONS AMB LES UNIVERSITATS VALENCIANES

Com a Col·legi Professional, un de les nostres finalitats és el de vetlar per uns ensenyaments en
Ciències Ambientals de qualitat, actualitzades i que preparen als futurs professionals per al
correcte acompliment de les seues atribucions professionals. És per això que aquesta Junta de
Govern ha apostat per treballar conjuntament amb les universitats valencianes en pro de la
millora dels plans d'estudi i del coneixement de les atribucions i eixides professionals dels seus
alumnes.

Per a poder realitzar totes aquestes accions conjuntament amb les universitats, el COAMBCV
es reuneix anualment a principis de cada curs amb els responsables de les titulacions amb la
finalitat de programar les activitats a realitzar. A més col·laborem activament amb les entitats
de gestió de pràctiques i/o ocupació de cada universitat, les quals ens conviden a participar
en els seus Fòrums o Jornades i els qui ens tenen com a referència per a la resolució de
consultes sobre la professió i per a remetre ofertes als nostres col·legiats/ades i
precol·legiats/ades.
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En aquest sentit, el COAMBCV realitza les següents accions.


Xarrades d'orientació professional.

Acudim a totes les jornades de benvinguda per als alumnes de primer curs, per a introduir-los
en els continguts generals de les Ciències Ambientals i donar a conéixer el col·legi, i
posteriorment en els últims cursos es realitzen activitats d'orientació professional, on mostrem
les diferents eixides professionals dels/les Ambientòlegs i les Ambientòlogues i les opcions
després d'acabar els estudis.
A més acudim sempre que cap professor o coordinador sol·licita una visita per part del Col·legi
als alumnes.



Suport a la docència.

Oferim i realitzem jornades tècniques monotemàtiques relacionant les diferents assignatures
del títol amb les eixides professionals. També convidem a col·legiats per a exposar la seua
trajectòria professional als alumnes.
A més en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, el COAMBCV coordina i proposa als
participants de les Jornades d'Ocupació que aquesta universitat organitza anualment.



Proposta de millora dels plans d'estudi per a la seua actualització a la normativa vigent.

És necessari adaptar els plans d'estudi i els continguts de les matèries a les novetats legislatives
que puguen modificar en alguna manera les oportunitats professionals dels titulats.
És per això que el Col·legi ha elaborat 2 documents tècnics, sobre la base d'actualitzacions
de la normativa estatal i autonòmica en els quals d'una banda s'explica el context normatiu i
la relació d'aquest amb les activitats professionals, i per una altra es fa una anàlisi del
compliment d'aquesta normativa (a nivell de continguts de les assignatures) en els plans
d'estudi actuals.
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Aquests documents s'han remés a les universitats, que estiguen implementant els canvis que
foren precisos per a adaptar els seus plans a la normativa.
Els documents són:
Anàlisi dels actuals plans d'estudi de Ciències Ambientals en la Comunitat Valenciana per a
la millora de les competències professionals de l'Ambientòleg.
o
o



L'Ambientòleg com a Auditor Energètic i Proveïdor de Serveis Energètics.
L'Ambientòleg com a redactor dels Plans Locals de Prevenció d'Incendis
Forestals

Estudi sobre la qualitat dels ensenyaments.
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Des de l'any 2015, les tres universitats valencianes, han sigut avaluades per l'Agència per a
l'avaluació, acreditació i prospectiva del sistema d'educació superior i de la innovació en la
Comunitat Valenciana en el marc del procés d'acreditació dels seus títols, en els processos
dels quals el CoAMBCV també ha participat activament. Després d'aquest procés
d'acreditació, el COAMBCV va realitzar l'estudi titulat: Primera aproximació a les dades de
qualitat el Grau en Ciències Ambientals en la Comunitat Valenciana.
De la mateixa manera, el COAMBCV ha participat juntament amb la Coordinadora Estatal
de Ciències Ambientals en la presa de dades i elaboració de l'informe: LA QUALITAT DEL GRAU
EN CIÈNCIES AMBIENTALS. Aquest informe s’ha treballat de forma col·laborativa en la seua
major part amb la resta de Col·legis i Associacions professionals membres de la CECCAA en
les Jornades Acadèmic Professionals de Ciències Ambientals (JAPCA).

16.

REPRESENTACIÓ COAMBCV EN ENTITATS PÚBLIQUES

En aquest apartat de la memòria enumerem aquelles entitats en les quals està representat el
COAMBCV 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



Consell de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Elda.
Delegada: Silvia Raya de Miguel



Taula Forestal Valenciana
Delegat: José Toledo. Substituts: Carmen Sevilla, Sergi Abril i Santiago Noguera.



Plataforma Forestal Valenciana
Delegada: Almudena Pérez
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17.

RECURSOS I RECLAMACIONS ANY 2018

17.1.
1r.

Recursos presentats.
RECURS AL CONSORCI DE PLA ZONAL DE RESIDUS 6 ÀREA DE GESTIÓ A 1
Contra la CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECCIÓ CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN
ENGINYER EN EL CONSORCI RESIDUS 6 A1. BOP Núm. 85 de 07/05/2018.
RESPOSTA: ADMÉS

2n.
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RECURS A L'AJUNTAMENT D'ORIOLA
RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ CONTRA LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS
SELECTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES (EDUSI). BOP Núm. 64
de 04/04/2018
Per la qual es convoquen sis (6) places amb caràcter d'interinitat, entre les quals es
troba la plaça objecte de recurs, denominada BIÒLEG. Titulació requerida:
Llicenciatura en Biologia
RESPOSTA: ADMÉS

3r.

RECURS A L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT

Contra les BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ
D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA SELECCIÓ I COBERTURA PER PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.
Aquestes bases tenen com a objecte la selecció i cobertura del lloc de treball
d'ENGINYER/A de MEDI AMBIENT, pel sistema d'oposició lliure,
classificació
professional A1, denominat ENGINYER/A de MEDI AMBIENT. PUBLICACIÓ de l'Edicte
de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de
l'any 2016.
No obstant això l'Ajuntament va publicar un document aclaridor en el qual s'indicava
que serien admesos els aspirants amb titulacions relacionades amb medi ambient.
Així i tot, i al no haver-hi seguretat jurídica sobre aquest tema, es va interposar el recurs
RESPOSTA: DENEGAT,
Ambientòlegs

4t.

per

presentar-ho

fora

de

termini.

Admesos

els

RECURS CONTRA LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Contra l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre bases de
l'oposició lliure per a la provisió d'una plaça d'Enginyer/a Industrial, inclosa en l'Oferta
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d'Ocupació Pública de l'any 2016, convocatòria núm. 22/16 BOP Núm. 122
26/06/2018.
Aquesta convocatòria sol·licita un Enginyer Industrial, quan el 80% del temari específic
d'aquesta convocatòria correspon a les matèries d'energia, aigua i medi ambient.
RESPOSTA: PENDENT
5è.

RECURS CONTRA L'AJUNTAMENT LLIRIA
Contra les BASES ESPECIFIQUES QUE REGULEN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT, DE
NATURALESA FUNCIONARIAL, PEL SISTEMA D'OPOSICIÓ LLIURE.
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REQUISITS dels aspirants, diu: que per al lloc de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT, els aspirants
hauran d'estar en possessió del Títol d'Enginyer Tècnic Industrial o equivalent.

RESPOSTA: PENDENT

6è.

RECURS CONTRA LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT
Contra les BASES REGULADORES DE LA PROVISIÓ, PER LLIURE DESIGNACIÓ, DELS LLOCS
DE CAP DE SERVEI DE TRESORERIA I RECAPTACIÓ i DIRECTOR D'ÀREA MEDI AMBIENT,
ENERGIA I RESIDUS SÒLIDS DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT.
Aquest RECURS DE REPOSICIÓ interposat només afecta a la convocatòria referida al
lloc de Director d'Àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids
REQUISITS dels aspirants, diu: Director de l'Àrea de Medi Ambient, Energia i Residus
Sòlids (Codi R.P.T. 61005), els funcionaris de carrera de l'Excma. Diputació Provincial
d'Alacant, integrats en el Grup A, Subgrup A1, Escala d'Administració
General/Especial, en possessió de la Llicenciatura en l'Àrea de les Ciències Socials i
Jurídiques/Enginyeria o la titulació que corresponga conforme al vigent sistema de
titulacions universitàries.

RESPOSTA: ADMÉS

7è.

RECURS CONTRA L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Contra LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
D'ENGINYER/A TÈCNIC AGRÍCOLA PER A L'AJUNTAMENT DE SANTA POLA.
Les bases tenen com a objectiu la creació d'una BORSA D'OCUPACIÓ D'ENGINYER/A
TÈCNIC AGRÍCOLA.
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REQUISITS dels aspirants, diu: Estar en possessió del títol d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola
o equivalent, o complides les condicions d'obtindre-ho en la data que finalitze el
termini de presentació d'instàncies. En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada
per l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració
competent. En el mateix sentit hauran d'acreditar-se les corresponents
homologacions de l'Administració Espanyola competent respecte de les titulacions
expedides a l'estranger.

RESPOSTA: DENEGAT.
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17.2.

Estadístiques del servei.

A continuació es mostra el percentatge d'èxit en els recursos presentats l'any en curs i en
2017, així com les dades d'admesos/denegats en la sèrie 2011-2018

2018

2017
Admitidos
43%

Admitidos
25%

Denegados/sin
respuesta
75%

Denegados/sin
respuesta
57%

Percentatge recursos admesos/denegats.
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Històric de recursos admesos/denegats i línia de tendència de recursos admesos.
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18.

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'altes 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 Científic
Empresarial d'Elx, que se situa dins del campus de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
SEU VALÈNCIA:
El 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.
SERVEI DE COMUNICACIÓ:
Al novembre de 2018 es van contractar els serveis de Rafa Comín Giner, Gerent de Smile
Group Agency - Estratègia & Comunicació Digital i amb una àmplia experiència en el sector
de la Comunicació, qui s'encarrega de la comunicació externa del COAMBCV.
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19.

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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