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CODI DEONTOLÒGIC

El Codi Deontològic del COAMB es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 4509, de 14 de novembre de 2005.
El Codi és d’aplicació a Catalunya i està conformat per normes jurídiques
de caràcter obligatori.

a publicació que teniu a les
mans conté el Codi Deontològic del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), un
instrument que vetlla per l’ètica,
la conducta i l’activitat professional dels ambientòlegs/logues.
Aquest codi, format per vuit capítols i una disposició addicional, és
el primer que s’aprova a l’Estat
espanyol en l’àmbit de les Ciències Ambientals.

L

La Federación de Estudiantes
y Licenciados de Ciencias Ambientales de la Comunidad de
Madrid (FELCAM) va elaborar
un primer esborrany, a partir
del qual es van consesuar alguns capítols en la celebració
de les III Jornadas AcadémicoProfesionales de Ciencias Ambientales (JAPCA), celebrades
a Elx el mes de novembre de
2003.

L’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) va participar activament en aquests
treballs.
Quan el COAMB encara no era
una realitat, un grup de treball
de la Comissió Gestora del
COAMB va iniciar la redacció
d’un codi deontològic per al futur col·legi. Un cop constituït el
COAMB, el mes de maig de
2004, el testimoni va passar a
la Vocalia d’Ètica, Deontologia
i Responsabilitat Social, que va
encarregar-se de la proposta
definitiva de Codi Deontològic.
Després d’un procés de participació del col·lectiu del COAMB,
el Codi Deontològic de la professió d’ambientòleg/loga es va
aprovar a l’Assemblea Anual del
COAMB, celebrada a Barcelona
el 28 de maig de 2005.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ssolir la sostenibilitat és el
repte més important de la
nostra societat. Davant la
necessitat d’afrontar l'impacte
de l'activitat humana sobre el
medi natural i el medi socio-econòmic, des de diferents àmbits
de la ciència s’han desenvolupat nous perfils professionals
més integradors que permeten
analitzar les qüestions ambientals de manera més ajustada a
la realitat. Així van néixer els estudis de Ciències Ambientals, i
amb ells la professió d'ambientòleg/loga.

A

L'ambientòleg/loga té una especial responsabilitat en l’aplicació
dels principis de prevenció, precaució i el d’actuació vers el
desenvolupament sostenible. La
necessitat de disposar d'un Codi
Deontològic que reguli aquestes
responsabilitats és, per tant, inqüestionable.
Alhora, el fet de dotar-se d’unes
normes deontològiques és un instrument de la funció pròpia del
Col·legi d’Ambientòlegs de Cata-

lunya (COAMB) per tal de vetllar
per l’ètica professional; així com
la manifestació bàsica de l’exercici col·legial d’ordenació de l’activitat professional dels col·legiats. És a dir, aquest Codi respon a les potestats públiques que
les Administracions han delegat
en el COAMB.
Per últim, són molts i prou importants els preceptes dels Estatuts
del COAMB que es remeten al
Codi Deontològic, cos normatiu
que es fa necessari aprovar per
disposar d’un marc complert i coherent.
Per tot això, el COAMB ha cregut necessari i convenient redactar un Codi Deontològic de la
professió, d'obligat compliment
per als col·legiats/ades i que
conté un conjunt d’autèntiques
normes jurídiques amb força
obligatòria. Per l'anterior, l’Assemblea General del COAMB ha
aprovat el present Codi Deontològic de l'ambientòleg/loga, en
sessió celebrada a Barcelona en
data 28 de maig de 2005.
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CAPÍTOL I DEFINICIONS I ÀMBITS D’APLICACIÓ

8

1

A efectes del present Codi
s'entén per Deontologia el
conjunt dels principis i
normes ètiques que han
d'inspirar i guiar la conducta
professional dels membres
del Col·legi d'Ambientòlegs
de Catalunya (COAMB).

2

L’àmbit d’aplicació d’aquest
Codi Deontològic,
coincideix amb l’àmbit
territorial d’actuació del
COAMB.

3

S’entén com a
ambientòleg/loga, el
col·legiat/ada que
s’incorpora al COAMB, amb
plenitud de drets, per a
dedicar-se professionalment
a l’exercici de les funcions
recollides a l’article 21 dels
Estatuts del COAMB.

4

Els deures que estableix
aquest Codi obliguen a tots
els membres del Col·legi en
l'exercici de la seva
professió, sigui quina sigui
la modalitat professional
que desenvolupin.

5

El COAMB assumeix com a
un dels seus objectius
prioritaris la promoció i
desenvolupament de la
deontologia professional
dels ambientòlegs,
destinant preferentment els
recursos a difondre el
coneixement dels seus
preceptes i vetllant pel seu
compliment.

6

Tot/a ambientòleg/loga té el
dret i el deure moral
d’intervenir activament en les
tasques del COAMB.
Mitjançant el COAMB es
participa en l’aplicació de les
polítiques ambientals del
país, així com en la promoció
de la qualitat de l’exercici
professional i en la regulació
del mateix.
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CAPÍTOL II PRINCIPIS I OBLIGACIONS GENERALS

1

L’ambientòleg/loga estarà al
servei de la societat. En
conseqüència, en la seva
activitat professional vetllarà
per la sostenibilitat, a través
dels actes acadèmics i/o
professionals.

2

L’ambientòleg/loga haurà de
respectar la dignitat, cultura i
identitat de les persones de la
regió on desenvolupi les
seves activitats o d’aquelles,
les vides o comunitats de les
quals, puguin veure’s
afectades per la seva tasca
professional.

3

La professió
d’ambientòleg/loga porta
associada l’assumpció d’un
alt grau de responsabilitat i
compromís social. Per
aquesta raó,
l’ambientòleg/loga ha de ser
conscient dels seus deures
professionals amb la
comunitat i responsable dels
seus actes, procurant
l'eficàcia en la seva activitat i
un rendiment òptim dels
recursos i mitjans que la
societat posi a la seva
disposició.

4

L’ambientòleg/loga haurà de
respectar i aplicar
adequadament totes les lleis,
reglaments, normes, regles
tècniques i codis de bones
pràctiques relatius a la seva
professió o especialitat i als
serveis pels quals hagi estat
contractat.

5

L’ambientòleg/loga ha de
respectar la dignitat personal i
professional de tots aquells
companys amb els quals
mantingui qualsevol tipus de
relació professional, així com
mantenir i potenciar la
reputació del Col·legi i la de la
seva professió.

6

L’ambientòleg/loga vetllarà
per la finalitat sostenible de
tots aquells projectes,
plans, programes i/o
polítiques en els que
col·labori.

9
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7

L’ambientòleg/loga no
participarà en activitats que
tinguin com a finalitat la
producció de béns i/o serveis
que puguin repercutir en la
il·legalitat, frau o engany per a
la societat.

8

L’ambientòleg/loga intervindrà
sempre amb total
independència intel·lectual i
moral, no utilitzarà mai mitjans
irregulars per obtenir un
encàrrec professional i no farà
gestions per aconseguir
contractes professionals sota
circumstàncies que
comprometin la seva
independència de judici
respecte el seu treball.

9

10

L’ambientòleg/loga haurà de
dur a terme les seves
tasques amb honestedat,
lleialtat, cura, competència
professional i diligència
degudes, ha de tenir en
compte els avenços tècnics,
el desenvolupament en els
seus camps d’especialitat i
incorporarà aquestes
millores en els serveis que
ofereixi i accepti.

10

L'exercici de la professió
d'ambientòleg/loga està
basat en els
coneixements científicotècnics i socioambientals, el
manteniment i
l'actualització dels quals
és un deure deontològic
individual de
l’ambientòleg.

11

Els col·legiats prestaran la
col·laboració que els
pugui requerir el COAMB
en casos d'emergències o
riscos ambientals de
caràcter greu, quan
escaigui, en pro de
garantir una cooperació
global i coordinada en
qualsevol tema d’interès
general relacionat amb el
medi ambient.

12

El col·legiat té el dret i el
deure de conèixer aquest
Codi Deontològic, que està
conformat per normes
jurídiques obligatòries que
li són aplicables i que ha de
contemplar.
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CAPÍTOL III OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
ENVERS EL COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA

1

L’ambientòleg/loga haurà de
complir les normes legals,
estatutàries i reglamentàries
que regulin els seus deures
professionals, així com
respectar i complir els
acords que adoptin els
òrgans sobirans i de govern
del COAMB en l’exercici de
les seves competències.

2

Tot col·legiat haurà de
respectar les persones que
ostentin algun càrrec en els
òrgans de govern
col·legials, amb qui haurà de
guardar la deguda
col·laboració i lleialtat.

3

El col·legiat ha de donar
resposta diligent a les
comunicacions,
requeriments de
col·laboració i sol·licituds
que li arribin dels òrgans de
govern del COAMB per
facilitar la consecució de les
seves finalitats i funcions.

4

L’ambientòleg/loga haurà de
denunciar davant la Junta
de Govern del COAMB tota
actuació professional de la
que tingui coneixement que
sigui subsumible en la
definició legal o estatutària
d’intrusisme.
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CAPÍTOL IV OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
ENVERS EL CLIENT I L’ORGANITZACIÓ ON
DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT

1

L’ambientòleg/loga haurà de
prestar els seus serveis amb
integritat i professionalitat; i, si
escau, comunicarà al client o
a l’organització tota aquella
informació, beneficis, riscos
i/o responsabilitats rellevants
que puguin derivar-se de
l’activitat de l’organització.

2

L’ambientòleg/loga realitzarà
només aquells encàrrecs per
als que disposi de formació,
competència professional i
organització requerides o bé
proporcionades; i si és el cas,
mitjançant l’associació amb
altres per completar la seva
capacitat. En cas de no
disposar de la capacitació
necessària, podrà dirigir el
sol·licitant a un altre
professional qualificat.

3

12

Si la tasca a desenvolupar per
l’ambientòleg/loga es
presenta contrària a l'ètica
establerta en aquest Codi, o
és il·legal, ho haurà de posar
en coneixement del client o
l’organització de la qual és
col·laborador de manera
justificada.

4

L’ambientòleg/loga haurà
d’assessorar honestament en
la resolució de les necessitats
que se li plantegin i respectar
les pràctiques de secret
professional i confidencialitat
de la informació,
conjuntament amb els seus
col·laboradors, abstenint-se
d’utilitzar qualsevol informació
en benefici propi o de tercers,
fins i tot després d’haver
finalitzat els seus serveis
professionals.

5

Quan l’ambientòleg/loga
gaudeixi de discrecionalitat
atorgada pel client o
l’organització de la qual és
col·laborador haurà d’exercirla de forma honrada i
imparcial.

6

No transmetrà informació
sobre aspectes de serveis
prestats a persones
relacionades amb
subministradors,
concursants, contractistes o
altres agents interessats en
els temes objecte d'estudi i
projectes, sense autorització
prèvia de l'organització.
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7

L’ambientòleg/loga haurà
d'informar al client, al seu
responsable o soci en
l’organització on desenvolupa
la seva activitat, de qualsevol
conflicte d’interessos1 o
situació d’incompatibilitat
amb encàrrecs que estigui
duent a terme en aquell
moment o que hagi
desenvolupat i que pugui
existir i/o afectar la seva
imparcialitat professional.

8

L’ambientòleg/loga haurà de
garantir que la informació
continguda en la
documentació lliurada al
client és verídica i complerta.

9

L’ambientòleg/loga no
transferirà les responsabilitats
ni els seus beneficis a tercers
sense l'aprovació expressa
del client.

10

L’ambientòleg/loga
realitzarà la formalització de
qualsevol contracte de
serveis professionals, de la
forma més clara, fiable i
completa possible.

L’ambientòleg/loga
procurarà, en la mesura del
possible, que les entitats o
organismes amb les quals
treballi o col·labori, tinguin
coneixement del present
Codi Deontològic, per tal de
garantir les normes que d’ell
se’n deriven.

11

S’entén per conflicte d’interessos; qualsevol relació personal o participació accionarial i de connexions directes o indirectes amb qualsevol client, constructor, fabricant o
subministrador, així com d'altres interessos comercials o de govern que puguin ser
interpretats com a influents en la seva imparcialitat professional.

1
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CAPÍTOL V RELACIONS ENTRE AMBIENTÒLEGS

14

1

L’ambientòleg/loga haurà de
tractar els altres
col·legiats/ades amb el
degut respecte i tolerància;
sigui quina sigui la relació
jeràrquica o funcional entre
ells.

2

L’ambientòleg/loga té la
l’obligació moral de
compartir els seus
coneixements per un benefici
social i ambiental i per
l’avenç dels coneixements
dels ambientòlegs/logues i
de la professió en general.

3

Quan un col·lega sigui
víctima d’acusacions
injustes o no fonamentades,
el col·legiat té el deure de
defensar-lo. En casos greus,
haurà de posar el fet en
coneixement de la Junta de
Govern del COAMB, la qual
té la funció de defensar els
col·legiats en l’exercici de la
seva professió.

4

L’ambientòleg/loga té el
deure de comunicar a la
Junta de Govern del
COAMB, de forma objectiva
i amb la deguda discreció,
les infraccions a les normes
deontològiques comeses
per altres
ambientòlegs/logues de les
quals en tingui
coneixement, amb la
finalitat que el COAMB
arbitri les actuacions
estatutàries pertinents.
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5

En els treballs en equip on
es designi un professional
com a responsable, no
desapareixeran les
responsabilitats i
obligacions individuals que
s’escaiguin.

6

Les confrontacions sobre
qüestions científiques o
professionals s’hauran de
circumscriure als àmbits
adequats i el COAMB podrà
actuar com a àrbitre o
mediador.

7

L’ambientòleg/loga no
incorrerà en pràctiques de
competència deslleial2, no
intentarà suplantar a un altre
col·lega, ni directa ni
indirectament, no interferirà
conscientment en els seus
treballs, ni el substituirà en la
seva tasca professional
sense que hi hagi el seu
consentiment o notificació
per escrit.

8

L’ambientòleg/loga té el
deure de posar en
coneixement dels seus
companys/es l’obligat
compliment d’aquest Codi
Deontològic i de les seves
normes.

2
S’entén per competència deslleial; difondre propaganda o informació errònia o
incompleta, o que afecti o lesioni la competència, prestigi o reputació professional
d’altres companys o col·legues de professió.

15
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CAPÍTOL VI PUBLICACIONS I DIFUSIÓ

1

2

3

El col·legiat/da abans de
publicar o difondre
descobriments científics o
altres resultats procedents
del seu exercici professional
haurà de contrastar-los amb
les entitats científiques,
tècniques o professionals
de reconegut prestigi i/o
competents en l'àmbit
concret d'actuació.
Per a la publicació o difusió
de resultats científics,
documentació o altra
informació interna relativa a
una organització, el
col·legiat/da haurà de
sol·licitar l’autorització
expressa de la mateixa.
En matèria de publicacions o
difusions constitueixen
incompliment deontològic els
següents fets:
- Donar a conèixer
prematurament o de
manera sensacionalista
procediments o
descobriments no
contrastats.

16

- Utilitzar la professió com
aval per opinar sobre
qüestions per les que no es
disposa de competència ni
capacitació.
- Falsificar, amagar o
inventar dades.
- Plagiar allò publicat per
altres autors o publicar,
com a inèdit, quelcom que
ja s'havia publicat amb
anterioritat.
- Incloure dades d'altres
autors, sense citar les fonts.
- Incloure com a autor qui no
ha contribuït en el disseny
i/o realització de la
publicació.
- En treballs en equip, no
informar als membres de
l’equip de la voluntat de
publicar.
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CAPÍTOL VII HONORARIS PROFESSIONALS

1

Els honoraris dels
ambientòlegs/logues seran
proporcionats amb la
dedicació i coneixements
aplicats en l’actuació
professional i hauran
d’ajustar-se al nivell
d’honoraris establerts
orientativament pel
COAMB.

2

No s’admeten condicions
econòmiques ocultes en els
contractes de persones,
equips, instal·lacions,
laboratoris i/o d’altres que
puguin influir en la presa de
decisions.

3

La retribució econòmica dels
serveis professionals no
afectarà o condicionarà el
resultat final del projecte; en
els termes d’allunyar-lo de la
selecció més òptima o
eficient, ambientalment
parlant.

17
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CAPÍTOL VIII INCOMPLIMENT DEL CODI
DEONTOLÒGIC

1

18

L'incompliment d'un o
diversos preceptes inclosos
en aquest Codi podrà ser
objecte de l’aplicació de les
inhabilitacions i/o sancions
contemplades al Títol
Cinquè: Jurisdicció
disciplinària, dels Estatuts
del COAMB.

2

Per a la consideració de la
infracció comesa com a
greu o molt greu s’haurà de
tenir en compte la gravetat
de l’afectació dels
interessos pels que ha de
vetllar el COAMB; així com
les conseqüències que
pugui ocasionar la conducta
a la professió, al Col·legi, als
companys o tercers, i a la
reincidència i intencionalitat
de l’autor.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

l present Codi deontològic entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al web del COAMB i en un diari o butlletí oficial.

E

19
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DECÀLEG DE L’AMBIENTÒLEG

El decàleg de l'ambientòleg sintetitza el contingut del Codi deontològic en 10 punts fàcils de recordar:

1 Vetllar per la sostenibilitat
2 Respectar la cultura i identitat de les persones
3 Ser responsable en l'exercici de la professió
4 Respectar la legislació i les normes relatives a la professió
5 Respectar la dignitat personal i professional dels companys/es
6 No participar en activitats il·lícites
7 Intervenir amb independència de judici
8 Ser competent i actualitzar els coneixements professionals
9 Col·laborar amb el COAMB
10 Conèixer i aplicar el Codi Deontològic

