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LEY 5/2008, de 15 de mayo, de la Generalitat, de Crea-
ción del Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias 
Ambientales de la Comunitat Valenciana. [2008/6220]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes 
han aprovat, i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Esta-
tut d’Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

PREÀMBUL

La Constitució Espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a l’Estat 
la competència sobre les bases del règim jurídic de les Administraci-
ons Públiques, i en l’article 36 preveu que la llei regularà les peculia-
ritats pròpies del règim jurídic dels Col·legis Professionals. La legisla-
ció bàsica estatal en esta matèria es troba recollida en la Llei 2/1974, 
de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, modificada per la Llei 
74/1978, de 26 de desembre; el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny; 
la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria 
de Sòl i Col·legis Professionals, i el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de 
juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mer-
cats de Béns i Serveis.

Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana confereix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense 
perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució. Fent 
ús d’aquestes competències es va promulgar la Llei 6/1997, de 4 de 
desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis Professionals de la 
Comunitat Valenciana, l’article 7 de la qual disposa que la creació de 
Col·legis Professionals amb l’àmbit d’actuació a la Comunitat Valen-
ciana es farà mitjançant una Llei de la Generalitat.

L’article 45 de la Constitució Espanyola estableix que tots tenen 
dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenrotllament de la 
persona, així com el deure de conservar-lo; a més a més, l’interés soci-
al per la conservació del mateix ha anat progressivament en augment 
des de la promulgació de la Carta Magna.

Tal marc jurídic i social posa de manifest la conveniència de la 
creació del Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambien-
tals de la Comunitat Valenciana, l’àmbit territorial de la qual serà el 
de la Comunitat Valenciana. La titulació acadèmica oficial exigida 
als qui pretenguen adquirir la condició de col·legiat és la de llicenci-
at en Ciències Ambientals, prevista en el Reial Decret 2083/1994, de 
20 d’octubre, modificat pels Reials Decrets 371/2001, de 6 d’abril, i 
1561/1997, de 10 d’octubre, en compliment de l’article 28 de la Llei 
Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i de con-
formitat amb el, llavors vigent, Reial Decret 1497/1987, de 27 de 
novembre, modificat per Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, o el 
de doctor en Ciències Ambientals. Alternativament a l’exigència de la 
dita llicenciatura, cabrà la incorporació a este Col·legi per homologa-
ció o habilitació oficial.

El buit normatiu entorn de les ciències ambientals posa de mani-
fest, igualment, la conveniència que es regule l’ordenació de l’exer-
cici professional, establint una instància que represente a la professió 
davant dels poders públics, amb capacitat per a vetlar per la defensa 
dels seus interessos, i que siguen els propis professionals els qui assu-
misquen la responsabilitat de definir les regles que han d’observar-se 
en l’exercici de l’activitat. Això, sense perjuí que la jurisprudència es 
mostre contrària a la consagració de monopolis professionals, en reco-
néixer l’existència de competències concurrents entre les diverses pro-
fessions.

La creació del Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències 
Ambientals de la Comunitat Valenciana, des del punt de vista de l’in-
terés públic, respon a la necessitat de regulació de les tasques a exercir 
pels professionals interessats, referides als àmbits de gestió mediam-
biental, planificació territorial i ciències o tècniques ambientals amb 
rellevància social i interés general, en estar vinculades a valors cons-
titucionals com el dret al gaudi d’un medi ambient adequat per a la 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes 
Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promul-
go la siguiente ley:

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al Esta-
do la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, y en el artículo 36 prevé que la ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesio-
nales. La legislación básica estatal en esta materia se encuentra reco-
gida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto-
Ley 5/1996, de 7 de junio; la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas 
Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales; y el 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
confiere a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cole-
gios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. En uso de 
estas competencias se promulgó la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de 
la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat 
Valenciana, cuyo artículo 7 dispone que la creación de Colegios Pro-
fesionales con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana se hará 
mediante Ley de la Generalitat.

El artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tie-
nen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el des-
arrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; siendo que el 
interés social por la conservación del mismo ha ido progresivamente 
en aumento desde la promulgación de la Carta Magna.

Tal marco jurídico y social pone de manifiesto la conveniencia de 
la creación del Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambi-
entales de la Comunitat Valenciana, cuyo ámbito territorial será el de la 
Comunitat Valenciana. La titulación académica oficial exigida a quie-
nes pretendan adquirir la condición de colegiado es la de licenciado en 
Ciencias Ambientales, prevista en el Real Decreto 2083/1994, de 20 de 
octubre, modificado por los Reales Decretos 371/2001, de 6 de abril, y 
1561/1997, de 10 de octubre, en cumplimiento del artículo 28 de la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
de conformidad con el, entonces vigente, Real Decreto 1497/1987, de 
27 de noviembre, modificado por Real Decreto 1267/1994, de 10 de 
junio, o el de doctor en Ciencias ambientales. Alternativamente a la 
exigencia de dicha licenciatura, cabrá la incorporación a este Colegio 
por homologación o habilitación oficial. 

El vacío normativo en torno a las ciencias ambientales pone de 
manifiesto, igualmente, la conveniencia de que se regule la ordenación 
del ejercicio profesional, estableciendo una instancia que represente a 
la profesión ante los poderes públicos, con capacidad para velar por la 
defensa de sus intereses, y que sean los propios profesionales quienes 
asuman la responsabilidad de definir las reglas que deben observarse 
en el ejercicio de la actividad. Ello, sin perjuicio de que la jurispruden-
cia se viene mostrando contraria a la consagración de monopolios pro-
fesionales, reconociendo la existencia de competencias concurrentes 
entre las diversas profesiones.

La creación del Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias 
Ambientales de la Comunitat Valenciana, desde el punto de vista del 
interés público, responde a la necesidad de regulación de las tareas a 
desempeñar por los profesionales interesados, referidas a los ámbitos 
de gestión medioambiental, planificación territorial y ciencias o téc-
nicas ambientales con relevancia social e interés general, al estar vin-
culadas a valores constitucionales como el derecho al disfrute de un 
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persona i el deure conservar-lo, reconeguts en l’article 45 de la Consti-
tució Espanyola; així com a l’ordenació de l’exercici professional mit-
jançant l’establiment de criteris deontològics. 

En la redacció del present text legal, i d’acord amb allò que s’ha 
sol·licitat pels promotors del Col·legi, s’ha tingut present la doctrina 
del Tribunal Constitucional, recollida pel Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, en matèria de col·legiació, en virtut de la 
qual: «L’article 36 de la Constitució Espanyola no imposa un model 
únic de Col·legi, per la qual cosa cap tant l’establiment de col·legiació 
obligatòria com voluntària, que serà opció del legislador en cada supò-
sit». 

Per tot allò que s’ha exposat, resulta procedent la creació del Col-
legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comu-
nitat Valenciana, en què s’integren voluntàriament els qui, disposant 
de la titulació anteriorment citada, pretenguen dedicar-se a l’activitat 
professional dels Llicenciats en Ciències Ambientals a l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana.

Article 1. Creació
Es crea el Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambi-

entals de la Comunitat Valenciana, com a corporació de Dret públic, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment 
dels seus fins.

Article 2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del col·legi professional que es crea és el de la 

Comunitat Valenciana. 

Article 3. Àmbit personal
1. El Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambien-

tals de la Comunitat Valenciana agrupa els professionals que tinguen 
la titulació de llicenciat en Ciències Ambientals, prevista en el Reial 
Decret 2083/1994, de 20 d’octubre, o el de doctor en Ciències Ambi-
entals.

2. Alternativament a l’exigència de la llicenciatura en Ciències 
Ambientals, cabrà la incorporació a este Col·legi per homologació o 
habilitació oficial.

Article 4. Normativa reguladora
El dit Col·legi es regirà en totes les seues actuacions per la Llei 

2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals; per la Llei 
6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de Consells i Col·legis 
Professionals de la Comunitat Valenciana; pel Decret 4/2002, de 8 de 
gener, del Consell, pel que es va aprovar en el Reglament de Desple-
gament de l’esmentada Llei 6/1997, per la seua Llei de creació; pels 
seus propis Estatuts, per la resta de la normativa interna i per tota la 
legislació que siga aplicable general o subsidiàriament.

Article 5. Relacions amb l’administració
El Col·legi Professional de Llicenciats en Ciències Ambientals 

de la Comunitat Valenciana es relacionarà amb l’administració de la 
Generalitat, en els seus aspectes institucionals i corporatius, amb la 
conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de Col·legis 
Professionals i, quant a l’exercici de la seua activitat professional, amb 
la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjuí de 
poder relacionar-se també amb altres conselleries o administracions, 
quant a la matèria de què es tracte.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Procés constituent
1. El col·lectiu de promotors de la creació del Col·legi Professio-

nal de Llicenciats en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana 
designarà entre els seus membres una Comissió Gestora que, en el ter-
mini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la present Llei, apro-
varà uns estatuts provisionals del Col·legi Professional de Llicenciats 
en Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana, en què es regule 
la convocatòria i el funcionament de l’Assemblea Col·legial Consti-

medio ambiente adecuado para la persona y el deber de conservarlo, 
reconocidos en el artículo 45 de la Constitución Española; así como a 
la ordenación del ejercicio profesional mediante el establecimiento de 
criterios deontológicos.

En la redacción del presente texto legal, de acuerdo con lo solici-
tado por los promotores del Colegio, se ha tenido presente la doctrina 
del Tribunal Constitucional, recogida por el Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, en materia de colegiación, en virtud de la 
cual: «El artículo 36 de la Constitución Española no impone un mode-
lo único de Colegio, por lo que cabe tanto el establecimiento de cole-
giación obligatoria como voluntaria, que será opción por el legislador 
en cada supuesto». 

Por todo lo expuesto, resulta procedente la creación del Colegio 
Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat 
Valenciana, en el que se integren voluntariamente quienes, disponien-
do de la titulación anteriormente citada, pretendan dedicarse a la acti-
vidad profesional de los Licenciados en Ciencias Ambientales en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Creación
Se crea el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambi-

entales de la Comunitat Valenciana, como corporación de Derecho 
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial
El ámbito territorial del Colegio Profesional que se crea es el de la 

Comunitat Valenciana. 

Artículo 3. Ámbito personal
1. El Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales 

de la Comunitat Valenciana agrupa a los profesionales que ostenten la 
titulación de licenciado en Ciencias Ambientales, prevista en el Real 
Decreto 2083/1994, de 20 de octubre, o el de doctor en Ciencias ambi-
entales. 

2. Alternativamente a la exigencia de la licenciatura en Ciencias 
Ambientales, cabrá la incorporación a este Colegio por homologación 
o habilitación oficial.

Artículo 4. Normativa reguladora
Dicho Colegio se regirá en todas sus actuaciones por la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, por la Ley 
6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios 
Profesionales de la Comunitat Valenciana, por el Decreto 4/2002, de 
8 de enero, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Desar-
rollo de la citada Ley 6/1997, por su Ley de creación, por sus propios 
Estatutos, por el resto de la normativa interna y toda la legislación que 
sea aplicable general o subsidiariamente.

Artículo 5. Relaciones con la administración
El Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales 

de la Comunitat Valenciana se relacionará con la administración de 
la Generalitat, en sus aspectos institucionales y corporativos, con la 
conselleria que tenga atribuida la competencia en materia de Colegios 
Profesionales y, en cuanto al ejercicio de su actividad profesional, con 
la conselleria competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio 
de poder relacionarse también con otras consellerias o Administracio-
nes en razón de la materia de que se trate.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Proceso constituyente
1. El colectivo de promotores de la creación del Colegio Profesi-

onal de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valen-
ciana designará entre sus miembros una Comisión Gestora que, en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, apro-
bará unos estatutos provisionales del Colegio Profesional de Licenci-
ados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana, en los que 
se regule la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea Colegi-
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tuent del dit col·legi, de la qual formaran part tots els professionals 
que van subscriure la petició, així com aquells que s’incorporen al col-
lectiu que va formular la mateixa en aquest termini. La convocatòria 
es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. L’Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos, compta-
dors des de l’aprovació dels Estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà 
els Estatuts definitius del Col·legi Professional de Llicenciats en Cièn-
cies Ambientals de la Comunitat Valenciana i eligirà els membres dels 
òrgans col·legials de govern.

3. L’acta de l’Assemblea Constituent es remetrà a la conselleria 
de Justícia i Administracions Públiques o òrgan competent en matèria 
de Col·legis Professionals, i inclourà la composició dels seus òrgans 
de govern i els Estatuts del Col·legi, perquè verifique la seua legalitat 
i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders 
públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 15 de maig de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

al Constituyente de dicho colegio, de la que formarán parte todos los 
profesionales que suscribieron la petición, así como aquellos que se 
incorporen al colectivo que formuló la misma en este plazo. La convo-
catoria se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde la 
aprobación de los Estatutos provisionales, elaborará y aprobará los 
Estatutos definitivos del Colegio Profesional de Licenciados en Cien-
cias Ambientales de la Comunitat Valenciana y elegirá a los miembros 
de los órganos colegiales de gobierno.

3. El Acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas u órgano competente en mate-
ria de colegios profesionales, e incluirá la composición de sus órganos 
de gobierno y los Estatutos del colegio, para que verifique su legalidad 
y consecuente inscripción registral y publicación en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades 
y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir 
esta ley.

Valencia, 15 de mayo de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
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