Qui som?
Som una Consultora Climàtica/Meteorològica, de Prevenció i Planificació
de Riscos Naturals i Medi Ambient. La qual es va constituir en el programa
Co-working 2 de la EOI, finançats amb fons FSE europeus.
Un aspecte clau va ser rebre el premi com a millor empresa del any 2018,
en els premis que atorga la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat junta a
altres organitzacions empresarials.
Utilitzem noves metodologies i ferramentes tecnològiques precises que
permeten un millor rendiment empresarial i una planificació més segura,
eficient i sostenible. Solucionem les necessitats en aquests camps de les
administracions públiques, empreses privades i particulars.
En la actualitat contem amb tres seus en la Comunitat Valenciana:

Els nostres serveis:
- SOSTENIBILITAT Donem vital importància al medi natural,
emprant les tècniques adequades per a assegurar el
desenvolupament natural sense comprometre les futures
generacions.
- PLANIFICACIÓ ÒPTIMA Facilitem la informació pertinent i precisa
per a que les empreses prenguin la millor decisió i els resulte més
senzilla la seua planificació.
- NOVES TECNOLOGIES Utilitzem ferramentes innovadores com els
Sistemes de Informació Geogràfica (SIG) que ens donen una
perspectiva del territori global i detallada per a prendre les millors
decisions.
Què oferim?
3 serveis:
- Canvi Climàtic
Realitzem informes meteorològics detallats i personalitzats, per a que el
client tinga una informació precisa de la zona que li interesse.
 Informes tècnics de pèrits meteorològics (vent, granis, pluges
torrencials, nevades, etc.) per a justificar danys en béns materials.
 Plans d’adaptació al Canvi Climàtic (municipal, regional,
autonòmic, etc.)
 Estudis de avaluació de riscos i vulnerabilitat davant el canvi
climàtic.
A més de realitzar estudis climàtics per determinar el clima d’una zona i
buscar la zona òptima de localització de noves infraestructures
energètiques com parcs eòlics i solars. També realitzem previsions per a
festes patronals.

- Planificació de Riscos Naturals i Ordenació del Territori
Realitzem estudis i plans de prevenció, amb cartografia de riscos, així com
la detecció de la perillositat, exposició i vulnerabilitat, on l’objectiu
principal es la seguretat tant ciutadana com del medi ambient.
¡En la actualitat vivim en una “societat de risc”! Per això elaborem
diferents plans i estudis tals com:
Inundabilitat

Despreniments/Esllavissades

Plans d’ Emergència

Incendis forestals

Estudis Geomorfològics

Plans d’ Autoprotecció

EL NOSTRE OBJECTIU ÉS FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓ QUE GENERE A LA SOCIETAT
UNA ACTITUD PRO-ACTIVA FRONT ALS RISCOS NATURALS. PER AIXÒ TAMBÉ OFERIM XARRADES
INFORMATIVES I DIVULGATIVES SOBRE LA DENOMINADA “SOCIETAT DEL RISC”

- Medi Ambient
Inteligencia Climática aporta a la gestió del medi ambient, la capacitat de
solucionar de forma concreta els problemes ambientals dins dels valors de
la sostenibilitat i la conservació.
Realitzem diferents estudis i plans com son:











Estudis de Integració Paisatgística
Estudis de Impacte Ambiental
Declaració y Gestió de Paratges Naturals Municipals (PNM)
Homologació y disseny de senders PR-SL-GR.
Inventaris de especies vegetals
Disseny i maquetació de cartelleria i tríptics turístics
Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
Plans Locals de Gestió de Residus
Inventaris de béns de pedra seca
Plans Tècnics de Ordenació Cinegètica (PTOC)

EIA PROJECTE PARQUE FOTOVOLTAICO EN VILLENA

També podem realitzar qualsevol proposta o activitat que tinga relació
amb el Medi Ambient, como per exemple, la creació de panells
informatius amb un mapa explicatiu del lloc o zona en concret, o el que
siga del vostre interès i necessitat.

El nostre equip
Empresa formada per 3 geògrafs tècnics professionals, que comprenen
tant factors socials com territorials i els integren, mitjançant la seua
intel·ligència aplicada a les empreses e institucions, tractant de donar
solució als problemes i necessitats que es presenten al territori i que els
afecten de primera mà.

DOMINGO PÉREZ HERRERA (Director tècnic - CEO)
Graduat en Geografia i Ordenació del Territori per la Universitat
d’Alacant. S’encarrega del departament de Riscos Naturals i Medi
Ambient, sobretot en temes d’incendis forestals i plans d’emergència.
Experiència laboral en la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural d’Alacant, realitzant estudis
d’agricultura de precisió. A més en el Departament d’Emergències de
la Brigada de Bombers de Sant Vicent del Raspeig, elaborant i
analitzant plans d’autoprotecció en IUF.

PABLO MIRETE PÉREZ (CEO)
Graduat en Geografia i Ordenació del Territori per la Universitat
d’Alacant. S’encarrega del departament de Climatologia i
Meteorologia, donada la seva dilatada experiència en aquests camps.
Col·labora amb el Laboratori de Climatologia de la Universitat
d’Alacant, realitzant estudis i analitzant dades meteorològiques. A
demés, es soci d’AMETSE.

LLORENÇ GREGORI GRAU (Tècnic de Projectes)
Graduat en Geografia i Medi Ambient per la Universitat de València,
Màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals en la Universitat
d’Alacant i Diploma de postgrau en Geoinformàtica i Programació SIG
per la Universitat de Girona. S’encarrega del departament de Sistemes
d’Informació Geogràfica. A més a més, compta amb el títol de Tècnic
de Senders per la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la
Comunitat Valenciana, que habilita per a la homologació de senders
en tot el territori nacional.

A més, contem amb una àmplia xarxa de col·laboradors i professionals que
provenen de altres disciplines (arqueòlegs, biòlegs, enginyers forestals,
etc.), formant un gran equip multidisciplinar.
Amb això podem oferir als nostres clients una gran diversitat de serveis
d’una manera més còmoda i ràpida, que li suposen un major estalvi en
temps i una major rendibilitat econòmica i seguretat, sense perdre la
qualitat i un preu competitiu dins del mercat.

Per què ens necessites?

Esperem que siga de utilitat el que ací exposem. Per a més informació no
dubteu en contractar amb nosaltres, estem a la vostra disposició.
Salutacions cordials.

CONTACTE
+34 676-130-485
+34 685-040-064
info@inteligenciaclimatica.es
Carrer de la Cava, 6-4ºB. Banyeres de Mariola (03450)

inteligenciaclimatica.es

