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Benvolgudes, 

Benvolguts, 

Des de la seva creació l’any 2003, el COAMB 

ha aconseguit consolidar-se oferint serveis als 

professionals ambientòlegs i a les empreses del 

sector ambiental. Actualment, a Catalunya hi 

ha més de dos mil ambientòlegs exercint en els 

diferents àmbits del medi ambient, i el COAMB 

aplega ja un miler de persones col•legiades. 

Com a novetat, també aquells professionals, 

estudiants i altres persones de l’àmbit català, 

europeu i internacional que tinguin una 

vinculació amb les ciències ambientals, poden 

incorporar-se al COAMB en la condició de 

persones adherides. 

El COAMB vol esdevenir el col•legi dels 

professionals del medi ambient a Catalunya, 

incrementant els nostres serveis i la presència a 

nivell institucional, reforçant la projecció social 

dels ambientòlegs  i de la pròpia entitat. Com a 

mostra d’això, aprofitem per informar-vos que 

s’està impulsant l’Estratègia de Responsabilitat 

Social del COAMB  i que públicament se’n 

farà retorn a través de la Memòria anual de 

Responsabilitat Social. Altrament, també 

des de fa uns mesos, és possible seguir-nos 

a les xarxes socials de Facebook i Twitter (@

COAMBcat). 

Amb el compromís per treballar en iniciatives 

concretes, l’actual equip de govern us 

presentem el  Catàleg de Serveis del COAMB, 

un document que detalla els serveis que el 

COAMB us ofereix per contribuir a millorar 

la recerca de feina, els recursos com a 

emprenedors, la projecció professional, la 

formació continuada i l’acció social en l’àmbit 

de les ciències ambientals. També s’inclouen 

altres serveis enfocats a millorar les habilitats 

com a professionals i d’altres de caràcter i 

interès general com l’assessorament laboral i 

fiscal, l’assegurament de la responsabilitat civil 

o l’obtenció de descomptes en serveis externs. 

Tots ells són una mostra dels que trobareu en 

aquest catàleg, que us convidem a consultar i, 

sobretot, a utilitzar. 

D’altra banda, esperem que l’oferta de serveis 

es vagi ampliant de cara al futur i que, per tant, 

aquest catàleg sigui plenament dinàmic i per 

això comptem amb tots vosaltres, pel que no 

dubteu a fer-nos arribar qualsevol suggeriment 

a coamb@coamb.cat.  

Esperem que us sigui útil en l’exercici 

professional, en el desenvolupament com a 

estudiants i com a membres del col•lectiu de 

les ciències ambientals a Catalunya. 

Ben cordialment, 

Virgínia Domingo i Reig

Presidenta
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EL COAMB

El Col.legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB) es creà mitjançant la Llei 12/2003 i és 

d’afiliació obligatòria. Disposa de personalitat 

jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa 

persones que exerceixen la professió dins el 

territori de Catalunya. Els òrgans de govern del 

COAMB són l’Assemblea General i la Junta de 

Govern. Existeix també la Comissió Econòmica, 

com a òrgan de caràcter informatiu i consultiu.
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LA MISSIÓ I ELS  
VALORS DEL COAMB

La missió del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya (COAMB) és la de representar i 

defensar als ambientòlegs, ordenar l’exercici de 

la seva professió i vetllar per l’ètica professional, 

així com promoure el respecte al medi ambient 

entre la societat. 

Volem esdevenir el col·legi dels professionals 

del medi ambient de Catalunya, incrementant 

els nostres serveis, que us presentem en el 

present catàleg, i reforçant la projecció social 

de la professió i de la pròpia entitat a través 

dels valors que ens caracteritzen, com són la 

inquietud i il·lusió amb que fem les coses, la 

transversalitat, professionalitat, compromís i 

transparència de la nostra organització.

Els nostres compromisos  

amb els col·legiats

Ara fa un any, tots els membres del COAMB, 

des dels treballadors fins a la Junta de 

Govern i altres òrgans del Col·legi, ens vam 

comprometre amb l’aprovació de la política de 

gestió d’aquest, a assolir una millora contínua 

en els nostres serveis, que trobareu detallats 

en les properes pàgines, i en el treball diari, en 

concret en les següents actuacions:

•  Oferir serveis de qualitat i avaluar i millorar 

la satisfacció dels nostres col·legiats i altres 

grups d’interès, i millorar l’eficàcia i eficiència 

dels processos de gestió del Col·legi.

•  Establir els canals més adequats per recollir 

i donar resposta a les reclamacions, queixes 

i necessitats d’informació dels nostres 

col·legiats.

Amb la publicació del present catàleg, des del 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya volem 

fer un pas endavant en el marc per a la millora 

contínua de les nostres activitats, treball diari i 

serveis que us oferim.
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1/
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FORMACIÓ 
CONTINUADA

QUÈ T’OFEREIX? 

La formació és un requisit indispensable per 

a qualsevol professional, i encara més per als 

professionals del medi ambient, una disciplina 

amb gran varietat d’àmbits d’actuació i que 

es troba en evolució constant. Les propostes 

formatives del COAMB pretenen donar 

resposta a les mancances i necessitats del 

nostre col•lectiu, i amb aquest objectiu 

el Col•legi disposa d’una oferta formativa 

que inclou principalment continguts 

ambientals però també aquells que permeten 

desenvolupar altres tipus de competències 

transversals o habilitats per la millora 

professional.

COM FUNCIONA? 

•  A la secció de formació del web del COAMB i 

la pàgina de l’Escola de Formació del COAMB 

podreu accedir a tota la informació sobre la 

programació de cursos i jornades organitzats 

pel COAMB (cursos amb inscripcions obertes, 

preus i descomptes...).  

A la secció de l’Agenda del web podreu accedir 

a activitats de caire ambiental, organitzades 

per altres entitats i empreses. Cada setmana 

s’informa a les persones col·legiades sobre 

les novetats en formació a través del Butlletí 

informatiu. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, professionals del medi 

ambient i estudiants de Ciències ambientals,  

persones adherides.

LLOGUER DE SALA
PER FORMACIONS

QUÈ T’OFEREIX? 

La sala de formació del COAMB està equipada 

amb tots els requisits tècnics  (projector i 

ordinador, connexió a internet wifi, cadires 

amb tauleta d’escriptura, climatització), i té una 

capacitat de fins a vint persones. 

L’espai es troba al centre de Barcelona, al carrer 

Muntaner cantonada amb Aragó, i està a 

disposició d’ entitats, associacions, empreses 

o emprenedors que necessitin una sala de 

formació per hores, adequada per celebrar 

formacions, presentacions, jornades, etc. 

COM FUNCIONA? 

•  Per obtenir més informació sobre les 

característiques i tarifes de la sala cal contactar 

amb els Serveis Tècnics del COAMB trucant al 

93 304 21 09 o enviant un correu electrònic a 

coamb@coamb.cat. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides, 

empreses i entitats.

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=36&mid=3
http://campus.coamb.cat/
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=45#cal
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=36&mid=3
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=250&contingut=251
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DESCOMPTES  
EN FORMACIÓ EXTERNA 

QUÈ T’OFEREIX? 

El COAMB disposa de convenis vigents amb 

diferents organitzacions i centres formatius, 

que reverteixen en beneficis directes per a les 

persones col·legiades.

Podeu gaudir de condicions especials i 

descomptes  directes en activitats formatives 

de temàtica ambiental en institucions com 

ara l’IL3 de la Universitat de Barcelona, la 

Universitat Autònoma de Barcelona, La Salle, 

IUSC, BSI i Ecoserveis.

COM FUNCIONA? 

•  Només cal posar-se en contacte amb 

l’entitat corresponent i acreditar la condició 

de col·legiat/da (mitjançant el número de 

col·legiat i/o el carnet) per beneficiar-se dels 

avantatges acordats. 

•  Més informació 

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

GESTIÓ DE LES BONIFICACIONS 
DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA

QUÈ T’OFEREIX? 

Totes les empreses i organitzacions que 

cotitzen a la Seguretat Social abonen 

anualment un percentatge en concepte 

de formació per als seus treballadors. Per a 

recuperar aquests fons destinats a formació 

(que són gestionats per la Fundació Tripartita), 

cal realitzar una sèrie de gestions que moltes 

petites entitats no poden assumir.

Amb l’objectiu de facilitar que els alumnes dels 

cursos del COAMB puguin recuperar aquest 

crèdit i per tant es puguin formar amb un cost 

econòmic menor, el COAMB ofereix el servei de 

gestió de les bonificacions.

COM FUNCIONA? 

•  L’alumne que vol bonificar la formació ho ha 

d’indicar al formulari d’inscripció.

•  Des del COAMB li sol·licitarem un seguit 

d’informacions que l’alumne i la seva empresa 

ens hauran de facilitar.

•  El pagament del curs s’ha de realitzar amb 

normalitat prèviament a la realització del curs.

•  L’alumne realitza el curs.

•  El mes següent a la realització de la formació, 

amb les dades que li faciliti el COAMB, 

l’empresa es podrà bonificar la formació i 

aprofitar els crèdits de formació de la teva 

empresa, recuperant la totalitat o part del cost 

de la formació.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, professionals del medi 

ambient,  persones adherides.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=250&contingut=252
http://www.coamb.cat/index.php?mid=250&contingut=253
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FORMACIÓ A MIDA 

QUÈ T’OFEREIX? 

El Col•legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

ofereix a les empreses i entitats la possibilitat 

d’elaborar i coordinar programes formatius de 

temàtica ambiental i professional adaptats a 

les seves necessitats i particularitats.

COM FUNCIONA? 

•  El COAMB ofereix a les empreses i altres 

entitats l’opció d’elaborar un programa 

formatiu a mida, en base a propostes ja 

incloses a la seva oferta o bé en base a noves 

propostes. Els cursos es poden impartir a les 

instal•lacions de l’empresa o bé a la seu del 

COAMB.

•  Si necessiteu més informació sobre aquest 

servei o voleu sol·licitar una formació podeu 

enviar un correu a coamb@coamb.cat.

 

•  Més informació 

DESTINATARI/S 

Empreses, administració pública i entitats.

http://www.coamb.cat/index.php?mid
http://www.coamb.cat/index.php?mid=250&contingut=266
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2/
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BORSA 
DE TREBALL

QUÈ T’OFEREIX? 

Espai destinat a posar en contacte els 

col·legiats que busquen feina amb les 

empreses que busquen professionals 

qualificats per treballar en els múltiples àmbits  

del medi ambient. 

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït.

•   Accés a les ofertes de feina: Secció de la Borsa 

de treball de la pàgina web.

•   Publicació d’ofertes: Dirigir-se al formulari 

“publicar una oferta”

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides, 

empreses, professionals, entitats i institucions 

del sector públic i privat.

BORSA 
DE PÈRITS

QUÈ T’OFEREIX? 

El Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya coordina i facilita l’accés, per part 

dels òrgans judicials, a les llistes de candidats 

a pèrits elaborades pels col·legis professionals, 

per tal que cada òrgan judicial identifiqui 

el perfil més adequat en funció de la seva 

especialitat i partit judicial. En aquest context, 

el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

elabora anualment la llista amb les persones 

col·legiades interessades en realitzar peritatges 

i la tramet al Departament de Justícia.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït.

•   Els interessats en inscriure’s han de comunicar 

el seu interès un cop l’any al COAMB i fer 

arribar la documentació necessària.  

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=57&mid=57
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=57&mid=57
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=51
http://www.coamb.cat/index.php?mid=204&contingut=232
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BORSA 
D’EXPERTS

QUÈ T’OFEREIX? 

La Borsa d’experts del Col·legi té com a 

objectiu que el COAMB pugui resoldre 

consultes tècniques sobre medi ambient 

plantejades per administracions públiques, 

mitjans de comunicació o altres actors, a 

través del coneixement d’ambientòlegs/

logues amb experiència en àmbits concrets 

de les Ciències Ambientals. La Borsa també ha 

d’afavorir l’intercanvi de coneixements entre 

els professionals del medi ambient.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït i es demanen uns requisits 

mínims per formar-hi part.

•  La sol·licitud d’un expert assessor pot ser 

requerida pel COAMB, un col·legiat/da o un 

mitjà de comunicació.

•  La designació de l’expert assessor, per cada 

cas en concret, la realitzarà el COAMB.

•  Veure la documentació i requisits necessaris 

per formar part de la Borsa d’experts

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, empreses, professionals, 

entitats, institucions i mitjans de comunicació.

BORSA 
DE DOCENTS

QUÈ T’OFEREIX? 

Una de les principals funcions del COAMB és 

promoure i facilitar la formació contínua de les 

persones col·legiades que permeti garantir llur 

competència professional.

En aquest sentit el COAMB disposa d’una Borsa 

de docents, que té com a principal finalitat 

poder comptar amb tècnics col·legiats experts, 

per impartir classes i/o ponències en cursos o 

jornades organitzats pel COAMB o per altres 

organismes i/o institucions, amb qui el COAMB 

col·labora.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït però es  

demanen uns requisits mínims  

per formar-hi part.

•  La sol·licitud d’un docent pot ser requerida 

pel COAMB, un col·legiat/da del COAMB o una 

entitat o empresa externa.

•  La designació es durà a terme o per part del 

COAMB o per part de l’entitat o empresa 

interessada, segons el cas.

•  Veure la documentació i requisits necessaris 

per formar part de la Borsa de docents

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, empreses, professionals, 

entitats i institucions.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=204&contingut=233
http://www.coamb.cat/index.php?mid=204&contingut=234
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SERVEI D’ASSESSORAMENT 
LABORAL

QUÈ T’OFEREIX? 

Aquest servei ofereix assessorament jurídic en 

matèria laboral. Entre altres aspectes, respon a 

consultes sobre els aspectes següents: 

1. Modalitats de contractació.

2. Salaris segons conveni.

3.  Drets salarials en cas de baixa per malaltia.

4. Permisos retribuïts.

5.  Conciliació de la vida laboral i familiar.

6. Drets i deures dels treballadors.

7.  Terminis de preavís a l’empresari en cas de 

baixa voluntària a l’empresa.

8.  Requisits per donar-se d’alta al règim 

especial de treballadors autònoms.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït i es presta en dues 

modalitats, presencial i a distància. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades. 

SERVEI D’ASSESSORAMENT 
FISCAL

QUÈ T’OFEREIX? 

Aquest servei ofereix assessorament jurídic en 

matèria fiscal. Entre altres aspectes, respon a 

consultes sobre els aspectes següents: 

1.  Elecció de la forma jurídica, en cas 

d’emprenedors.

2.  Compliment d’obligacions tributàries.

3.  Aplicació d’incentius fiscals a empresaris i 

autònoms.

4.  Assessorament per a realitzar la declaració 

de la renda (aquest servei té un cost afegit).

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït i es presta en dues 

modalitats, presencial i a distància.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=254
http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=255
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ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL

QUÈ T’OFEREIX? 

El Col·legi ofereix una assegurança als 

col·legiats/des, que cobreix la Responsabilitat 

Civil Professional dels danys i perjudicis causats 

involuntàriament als clients o tercers, per fets 

que derivin de l’activitat professional com 

a ambientòlegs (persona física),  així com la 

Responsabilitat civil general i la responsabilitat 

ambiental..

A més, també tenen cobertura aquelles 

Societats/Empreses d’Ambientòlegs (persones 

jurídiques)  o en les quals hi treballen 

ambientòlegs. En aquest cas quedarà coberta 

l’activitat de l’ambientòleg que treballi a 

l’empresa i aquesta també quedarà coberta 

per l’activitat que exercici el professional.

COM FUNCIONA? 

•  La prima anual es determina en base al capital 

assegurat.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

QUÈ T’OFEREIX? 

Aquelles persones col·legiades que tenen 

entre mans un projecte empresarial, ja 

sigui en la seva fase inicial o en una etapa 

d’elaboració més avançada, poden accedir 

a un assessorament personalitzat pel que fa 

a l’elaboració de plans d’empresa, incloent 

el plantejament i el desenvolupament del 

projecte i aspectes com el màrqueting, la 

comunicació, la internacionalització o el 

finançament.

Aquest servei de consulta es porta a terme 

a través del conveni de col·laboració entre el 

COAMB i l’associació Sèniors Espanyols per a la 

Cooperació Tècnica (SECOT).

COM FUNCIONA? 

•  Es pot accedir a aquest servei 

d’assessorament a un preu especial 

sol·licitant-lo al correu coamb@coamb.cat .

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, per.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=257
http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=256
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INTERNACIONALITZACIÓ

QUÈ T’OFEREIX? 

El COAMB ha establert diverses col·laboracions 

que permeten oferir més serveis i més 

possibilitats per als professionals amb interès 

a treballar o oferir els seus productes o serveis 

a l’estranger. 

COM FUNCIONA? 

•  La pertinença del COAMB a l’ENEP (Xarxa 

Europea de professionals del Medi ambient)

permet als membres del COAMB que ho 

desitgin estar presents a una base de dades 

europea d’experts en medi ambient de totes 

les disciplines i accedir a diversos serveis 

informatius.

•  La col·laboració del COAMB amb l’associació 

francesa Afite (Associació Francesa 

d’Enginyers i tècnics ambientals), també 

pretén donar visibilitat als professionals 

ambientòlegs a nivell internacional.

•  Finalment, els professionals col·legiats 

interessats en emprendre un projecte 

empresarial, rebre orientació o obrir-se a 

altres mercats, poden accedir a un servei 

d’assessorament per a la internacionalització 

ofert per l’Associació Intercol·legial i la Cambra 

de Comerç de Barcelona.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades que hagin constituït una 

empresa.

XARXA D’AMBIENTÒLEGS 
EMPRENEDORS

QUÈ T’OFEREIX? 

La Xarxa d’ambientòlegs emprenedors 

del COAMB té com a objectiu establir una 

plataforma per als ambientòlegs autònoms 

i emprenedors per tal de consolidar i fer 

créixer el seu projecte empresarial a través de 

compartir experiències, identificar necessitats i 

facilitar col·laboracions.

COM FUNCIONA? 

•  Per poder formar-hi part, és necessari estar 

col·legiat al COAMB i estar constituït com a 

empresa o professional autònom. Si esteu 

interessats en participar-hi, només cal que 

ho sol·liciteu a través del correu electrònic 

coamb@coamb.cat

•  La Xarxa ja compta amb més de 30 

ambientòlegs i ambientòlogues emprenedors 

i emprenedores, organitza sessions de 

networking i es comunica internament a 

través d’una llista de distribució.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades que hagin constituït una 

empresa.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=209
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=138&contingut=138
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SERVEI D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL

QUÈ T’OFEREIX? 

Aquest servei ofereix acompanyament i 

assessorament en l’àmbit de l’orientació laboral 

en  aspectes com ara: 

•  Revisió-actualització del currículum, per 

coneixements i per competències

•  Facilitar eines per trobar feina o emprendre.

•  Definició de l’estratègia professional.

•  Identificació d’objectius i habilitats 

professionals.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït per a les persones 

col·legiades. 

El Servei consta d’una primera visita, que 

sempre serà presencial, i  un acompanyament 

posterior, que es farà a distància, durant el mes 

següent. En cada cas s’avaluarà la necessitat de 

la realització d’una segona visita 

• Si esteu interessats en solicitar una visita, 

ho heu de fer a través del correu electrònic 

orientacio@coamb.cat

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=55&contingut=231
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DIRECTORI D’AMBIENTÒLEGS

QUÈ T’OFEREIX? 

El directori dels professionals del medi 

ambient a Catalunya és una eina que pretén 

facilitar el contacte amb els titulats en Ciències 

ambientals per part de les empreses, entitats i 

institucions que desenvolupen la seva activitat 

en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.

COM FUNCIONA? 

•  Servei gratuït. Les persones col·legiades 

s’hi poden inscriure lliurement i actualitzar 

periòdicament les seves dades professionals.

•  Les empreses i entitats que necessitin 

contactar amb un/a professional col·legiat/

da, a través d’aquest lloc web el/la podran 

localitzar de la forma més senzilla. Per mitjà 

dels camps de cerca podran localitzar els 

professionals disponibles ja sigui per àmbit i/o 

sector de treball, àrea geogràfica o via dades 

personals.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, empreses  

i entitats.

REGISTRE DE SOCIETATS 
PROFESSIONALS

QUÈ T’OFEREIX? 

El Registre de societats professionals del 

COAMB permet incorporar al Col·legi totes les 

societats que presten serveis professionals de 

ciències ambientals, ja siguin societats civils 

o mercantils, per tal que estiguin sotmeses al 

mateix règim de responsabilitat deontològic i 

disciplinari atribuït als col·legiats individuals.

Per a més detalls podeu consultar la Resolució 

JUS/2416/2009, de 13 d’agost, que recull el 

reglament de funcionament del Registre.

COM FUNCIONA? 

•  Té un cost de 60 €, corresponents als drets 

d’inscripció al registre.

•  S’han d’inscriure obligatòriament en el 

Registre de societats professionals del COAMB 

aquelles societats que tenen per objecte 

l’exercici en comú de l’activitat professional 

de les ciències ambientals, ja sigui de forma 

exclusiva o juntament amb l’exercici d’una 

altra professió titulada i col·legiada, amb 

la qual no sigui incompatible d’acord amb 

l’ordenament jurídic, i que tinguin el seu 

domicili social i desenvolupin efectivament 

la seva activitat dins de l’àmbit territorial 

d’aquest Col·legi, sempre que, per les seves 

característiques, tinguin la consideració legal 

de “societat professional” d’acord amb la Llei 

2/2007, de 15 de març.

•  Per inscriure’s al registre, només cal omplir 

la sol·licitud i adjuntar la documentació 

requerida (que podeu veure a la mateixa 

sol·licitud), i fer-la arribar als serveis tècnics 

del COAMB. La Junta aprova les inscripcions 

al Registre.

•  Més informació 

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=37&mid=3
http://www.coamb.cat/userfiles/Sollicitud_registre_S_Prof_COAMB.doc
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=258
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ACREDITACIÓ I VISAT  
DE PROJECTES

QUÈ T’OFEREIX? 

L’objectiu d’aquest servei és oferir als col·legiats 

la possibilitat de visar o reconèixer per 

signatura l’autoria i suficiència dels projectes, 

estudis i treballs que realitzen els professionals 

ambientòlegs. Alhora, i d’acord amb els 

Estatuts, a través del visat i el reconeixement 

de signatura, el COAMB contribueix a ordenar 

l’exercici de la professió. El visat col·legial 

garanteix la identitat, la titulació i l’habilitació 

de qui subscriu el projecte. També és l’eina 

que certifica l’autenticació legal, el registre i la 

revisió formal de presentació dels documents 

requerits. El visat comprendrà la revisió 

documental i tècnica; no obstant, no suposarà 

la correcció tècnica del contingut del treball 

professional, ni tampoc el compliment de la 

normativa sectorial o tècnica aplicable.

COM FUNCIONA? 

El cost del visat s’estableix en base a uns 

barems aprovats per l’Assemblea General. 

Podeu consultar les tarifes a la secció del web 

dedicada al servei d’acreditació i visat del 

Col·legi.

Per a sol·licitar aquest servei existeixen dues 

opcions:

•  El visat presencial, implica l’enviament del 

document a visar a través de missatgeria o bé 

entrega en mà a la seu del COAMB. 

•  El visat en línia, un servei còmode que permet 

enviar i visar els teus documents via Internet. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

E-CORREU 
CORPORATIU

QUÈ T’OFEREIX? 

Amb la voluntat d’aconseguir una millor 

imatge professional de l’ambientòleg, el 

COAMB facilita un compte de correu electrònic 

personal amb el domini coamb.cat. 

El servei de correu web del Col·legi ofereix 

diferents prestacions com agenda de 

contactes, calendari i organització de contactes 

i correus, però sobretot permet disposar d’una 

adreça de correu amb un domini identificable i 

lligat al camp professional dels ambientòlegs.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. Si voleu disposar d’un 

compte de correu electrònic personal amb el 

domini coamb.cat, podeu sol·licitar-lo a través 

del correu electrònic coamb@coamb.cat. El 

COAMB us el facilitarà, acompanyat de les 

instruccions necessàries per tal de configurar 

el compte a un gestor de correu. El correu 

electrònic tindrà validesa mentre la persona 

romangui col·legiada. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=259&contingut=259
http://www.coamb.cat/index.php?mid=259&contingut=260
http://www.coamb.cat/index.php?mid=259&contingut=261
http://www.coamb.cat/index.php?mid=259&contingut=259
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=212
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SEGELL DE  
COL·LEGIAT/DA

QUÈ T’OFEREIX? 

Amb l’objectiu d’aconseguir una millor imatge 

professional de l’ambientòleg, el COAMB 

facilita un segell personalitzat que permet 

millorar, especialment en el cas de treballadors 

per compte propi, la percepció externa dels 

professionals ambientòlegs.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. Si voleu disposar d’un 

segell únic i intransferible amb la vostra 

condició de professional ambientòleg 

col·legiat, podeu sol·licitar-lo a través del 

correu electrònic coamb@coamb.cat. El 

COAMB us facilitarà un segell personalitzat, 

acompanyat de les instruccions d’edició 

necessàries per tal de realitzar un tampó. El 

segell té validesa mentre la persona romangui 

col·legiada.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades. persones adherides.

CERTIFICATS DE COL·LEGIACIÓ

QUÈ T’OFEREIX? 

Per tal de reconèixer l’habilitació professional 

de l’ambientòleg, el Col·legi facilita un certificat 

de col·legiació personalitzat, que certifica la 

inscripció al COAMB de la persona col·legiada, 

la data de col·legiació, el número de col·legiat, 

l’estat del pagament de les quotes col·legials 

i, en el seu cas, els antecedents desfavorables 

respecte l’exercici de la seva professió.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. En el cas de necessitar un 

certificat de col·legiació, podeu sol·licitar-lo a 

través del correu electrònic coamb@coamb.cat 

, indicant-ne el motiu o finalitat. El certificat 

té validesa fins al cobrament de la següent 

quota col·legial.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=212
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=262
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CESSIÓ DE SALA 
DE REUNIONS

QUÈ T’OFEREIX? 

El Col·legi posa a disposició de les persones 

col·legiades la sala de reunions de la seva seu, 

un espai que pot ser utilitzat per mantenir-hi 

reunions de feina, grups de treball o com a lloc 

de treball individual puntual. 

Cada col·legiat podrà reservar la sala un màxim 

de dues hores per sessió i un dia a la setmana, 

arribant a un màxim de 8 hores mensuals. 

L’espai, que té una capacitat de 8 persones, 

compta amb connexió wifi, la possibilitat de fer 

servir un canó de projecció, i una font d’aigua 

amb gots reutilitzables. 

La disponibilitat de la sala és de dilluns a 

divendres de 9 a 14 hores.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. Per tal de realitzar les 

peticions de reserva cal enviar un correu 

electrònic a coamb@coamb.cat . El COAMB 

es reserva el dret de demanar informació 

ampliada sobre l’activitat per a la que es 

sol·licita la sala.

· Mes informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades.

PUBLICITAT

QUÈ T’OFEREIX? 

El Col·legi disposa d’espais de pagament a 

la seva web (www.coamb.cat) i a la revista 

digital de periodicitat trimestral del COAMB, 

.ambiental, que poden ser d’interès per a 

tots aquells agents que desitgin donar-se a 

conèixer entre un públic molt especialitzat.

COM FUNCIONA? 

•  Els interessats a fer difusió de la seva empresa, 

projecte o activitat als mitjans del Col·legi 

poden sol·licitar-ho a través del correu 

electrònic coamb@coamb.cat. 

· Mes informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides, 

professionals del sector del medi ambient, 

empreses, entitats i institucions.s.

mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=211
http://www.coamb.cat/index.php
http://www.coamb.cat/puntambiental/index.php
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?mid=133&contingut=214
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AJUTS I SUBVENCIONS

QUÈ T’OFEREIX? 

Aquest servei us ofereix una selecció dels 

premis, ajuts i subvencions elaborat a partir de 

criteris de màxim interès pels ambientòlegs. 

En aquest sentit, és un servei informatiu del 

COAMB que, tot i no ser exhaustiu, recull les 

diverses fonts de finançament que en cada 

moment poden ser d’interès per a les persones 

col·legiades.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. La secció Ajuts, premis 

i subvencions del web del COAMB conté 

informació sobre convocatòries oficials 

de subvencions, premis (amb dotació 

econòmica o d’altres tipus) i altres ajuts, com 

beques o línies de finançament especials, 

per a determinades activitats. En cada cas 

es ressenya l’organisme responsable de 

la convocatòria, l’objecte de la mateixa, 

el termini i les observacions o informació 

complementària d’interès. 

•  A part de ser consultables a la pàgina web, 

les novetats s’envien setmanalment a les 

persones col·legiades a través del butlletí 

informatiu del COAMB. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides. 

NOVA LEGISLACIÓ I PARTICIPACIÓ 
PÚBLICA

QUÈ T’OFEREIX? 

El Servei d’Alerta de nova legislació del COAMB 

recull les darreres novetats legislatives d’interès 

per als professionals del medi ambient. , així 

com els processos d’informació pública oberts 

per les Administracions Públiques actuants a 

Catalunya, referents a legislació, instruments 

de planificació, etc. Aquesta informació ha 

de permetre que les persones col•legiades 

puguin participar de manera activa en aquelles 

qüestions que afecten el seu àmbit de treball i 

en les quals són experts. 

El Servei també informa dels suggeriments i/o 

al•legacions emesos pel COAMB, a través de les 

seves comissions temàtiques i grups de treball, 

en el marc de diversos processos d’informació 

pública.

Es tracta d’un apartat de la pàgina web amb 

caràcter informatiu i no incorpora canvis 

posteriors o derogacions de les normes.

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. A la secció del Directori 

legislatiu del web podreu accedir a tota la 

informació relacionada i classificada segons si 

són novetats legislatives, legislació en tràmit 

d’informació pública o suggeriments i/o 

al·legacions que el Col·legi ha realitzat. Cada 

setmana s’envien les actualitzacions a través 

del butlletí informatiu del COAMB. 

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides.

http://www
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=52
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=52
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=52
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=44
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=44
http://www.coamb.cat/index.php?mid=3&contingut=44
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PÀGINA  
WEB 

QUÈ T’OFEREIX? 

Amb la voluntat de difondre tota l’activitat 

generada al COAMB, disposem d’una 

pàgina web amb la qual us podreu mantenir 

assabentats de les últimes actualitzacions , a 

més de trobar tota la informació relacionada 

amb l’estructura i funcions del Col·legi.

Hi trobareu la borsa de treball, una agenda 

d’activitats, informació detallada dels serveis 

i les activitats col·legials com ara les accions 

formatives organitzades pel COAMB, el 

directori legislatiu o les novetats pel que fa 

a ajuts, així com notícies d’interès i tota la 

informació actualitzada sobre el COAMB.

COM FUNCIONA? 

•  Hi podeu accedir a 

http://www.coamb.cat

 

DESTINATARI/S 

Públic en general.

BUTLLETÍ  
INFORMATIU

QUÈ T’OFEREIX? 

El Butlletí informatiu, de caràcter exclusiu per 

als col·legiats, és una publicació electrònica, 

que informa de les últimes novetats del 

Col·legi, de la borsa de treball, subvencions, 

ofertes de formació, entre altres novetats 

d’interès pels col·legiats. 

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. Es tracta d’una publicació 

electrònica amb periodicitat setmanal que 

arriba a les persones col·legiades via correu 

electrònic.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Persones col·legiades, persones adherides.

http://www
http://www.coamb.cat
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=75&mid=73
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REVISTA 
.AMBIENTAL

QUÈ T’OFEREIX? 

La revista digital ‘. ambiental’ és la plataforma 

de comunicació del Col·legi vers la societat, 

amb la qual volem contribuir a promoure 

la reflexió, el debat i la divulgació de la 

temàtica ambiental. De caràcter rigorós i 

alhora divulgatiu, és una revista trimestral 

que presenta un tractament de notícies i 

temàtiques a fons. Té una estructura establerta 

(editorial, entrevistes, articles temàtics i 

reculls de recursos en el camp de les ciències 

ambientals) i és el mitjà que vehicula la veu 

dels ambientòlegs i del medi ambient cap als 

professionals, les empreses i les institucions. 

COM FUNCIONA? 

•  El servei és gratuït. Es tracta d’una revista 

electrònica amb periodicitat trimestral que 

arriba a les persones subscrites via correu 

electrònic i s’hi pot accedir en tot moment via 

web. Les persones interessades en rebre la 

revista s’hi poden subscriure directament.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Eina al servei tant dels professionals com de 

les administracions, entitats i ciutadania que hi 

estiguin interessats.

XARXES SOCIALS  
I PROFESSIONALS

QUÈ T’OFEREIX? 

Amb l’objectiu de difondre tota l’activitat 

generada al COAMB i de crear xarxa i cohesió 

entre els professionals del medi ambient, 

disposem d’un perfil públic a Linkedin i un 

grup només per membres del COAMB, un 

Twitter, una pàgina a Facebook i un canal 

de vídeo a Vimeo, en el qual a més de trobar 

informació sobre el Col·legi, també es poden 

visualitzar els vídeos d’actes destacats, 

generar debats de reflexió i difondre activitats 

relacionades amb el Col·legi.

COM FUNCIONA? 

•  Les xarxes socials i el canal de vídeo del 

COAMB són d’accés lliure. La inscripció al grup 

de Linkedin s’ha de realitzar directament al 

mateix grup.

•  Més informació:  

Canal COAMB  

Pàgina Facebook  

Twitter  

 Linkedin

 

DESTINATARI/S 

Públic en general.

http://www.linkedin.com/groups?gid=3755040
http://www.coamb.cat/puntambiental/
http://vimeo.com/channels/coamb
http://www.facebook.com/coamb
https://twitter.com/#!/coamb
http://www.linkedin.com/profile/view?id=101617523&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=tas%3ACol%C2%B7legi%20d%27Ambien%2Cidx%3A1-1-1
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PUBLICACIONS 
MONOGRÀFIQUES

QUÈ T’OFEREIX? 

Publicacions de caràcter temàtic generades 

a partir de jornades, congressos o cursos 

organitzats pel Col·legi, així com d’estudis o 

altres materials d’interès per als col·legiats i per 

al sector ambiental. 

COM FUNCIONA? 

•  Es tracta de publicacions digitals  

amb format e-book i/o pdf  

de periodicitat variable.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Eina al servei tant dels professionals com de 

les administracions, entitats i ciutadania que hi 

estiguin interessats.

BLOC 20 ANYS, 
20 AMBIENTÒLEGS

QUÈ T’OFEREIX? 

Es tracta d’un espai creat el 2012, com a part de 

les accions de commemoració dels 20 anys de 

creació dels estudis de Ciències ambientals a 

Catalunya. S’hi inclouen casos de professionals 

ambientòlegs dels diferents sectors del camp 

ambiental (medi natural, energia, residus, 

educació ambiental, ordenació territorial, salut  

ambiental...) i dels seus variats àmbits laborals 

(emprenedoria, recerca, administració, tercer 

sector, internacional...). 

COM FUNCIONA? 

•  Més enllà dels primers 20 casos 

d’ambientòlegs que es van destacar, es 

pretén que el bloc continuï recollint perfils 

d’ambientòlegs destacats amb l’objectiu 

de generar opinió i fer-se ressò dels reptes, 

experiències i visions de les ciències 

ambientals dels professionals del medi 

ambient.

•  Més informació

DESTINATARI/S 

Públic en general.

http://www.coamb.cat/index.php?mid=73&co
http://www.coamb.cat/index.php?mid=73&contingut=77
http://ambientolegs.wordpress.com/
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PER A MÉS INFORMACIÓ

Col·legi d’Ambientòlegs  

de Catalunya

Seu

Carrer Muntaner número 81, 6è 1a 08011 

Barcelona.  

Tel: 93 304 21 09  

Fax: 93 304 21 11  

coamb@coamb.cat

www.coamb.cat

Horari: 

dl-dj. de 10:00-14:00 i de 15:00-19:00  

i dv. de 9:00-15:00

© Col·legi d’Ambientòlegs  

de Catalunya (COAMB)

www.coamb.cat

1a edició: abril de 2012

2a edició: octubre de 2012

3a edició: març de 2014

Disseny i maquetació: extra!

Correcció: Carla Palomero

DL: B-16942-2012
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