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DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

El Col·legi es va crear mitjançant la Llei 12/2003 i és d’afiliació obligatò-
ria. Disposa de personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa 
persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. Els òr-
gans de govern del COAMB són l’Assemblea General i la Junta de Govern. 
També disposa de la Comissió Econòmica, òrgan de caràcter informatiu 
i consultiu i d’altres òrgans com el Consell Assessor i el Comité d’Ètica i 
Responsabilitat Social.

Missió, visió i valors

El COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels 
ambientòlegs, així com els professionals del medi ambient i estudiants, 
ordenar l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica professional, i pro-
moure el respecte al medi ambient entre la societat.

Pel que fa a la visió del Col·legi d’Ambientòlegs, aquesta és esdevenir el 
referent dels professionals del medi ambient de Catalunya oferint els ser-
veis que aquests requereixen i mantenint la projecció institucional, social 
i ambiental del Col·legi per tal de potenciar la visibilitat de la professió.

Per projectar aquesta visió es fomentaran iniciatives centrades en l’im-
puls de la inserció laboral, l’auto-ocupació i l’emprenedoria; la promoció de 
la recerca ambiental i el posicionament dels ambientòlegs com a investi-
gadors i docents; la qualitat i la coherència dels plans d’estudis de Ciències 
Ambientals; i el debat i la creació d’opinió sobre els reptes i les polítiques 
ambientals i de sostenibilitat a Catalunya.

Els principals valors del COAMB són: compromís, fer xarxa, il·lusió, pro-
fessionalitat i transversalitat.

Els ambientòlegs i ambientòlogues

La creixent sensibilització de la societat vers les disfuncions ambientals 
a causa de l’activitat humana ha donat lloc a la necessitat de disposar de 
professionals altament qualificats en el camp de la ciència i la tecnologia 
ambiental. Es tracta d’un camp complex i multidimensional, que demana 
diferents figures professionals, una de les quals és la del titulat en Ciències 
Ambientals o ambientòleg/òloga.

El titulat en Ciències Ambientals està format amb una capacitat de visió 
àmplia, per tal d’orientar la resolució precisa dels problemes ambientals i 
coordinar i complementar el treball dels especialistes en diferents àrees es-
pecífiques.

Pel seu caràcter d’actuació transversal i visió sistèmica, no es tracta simple-
ment d’una nova professió, sinó d’una professió innovadora, que tot just les 
estructures del mercat i la pròpia societat comencen a demanar.

Col·legi d’Ambientòlegs  
de Catalunya
Nom de l’empresa Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

Sector d’activitat Col·legi professional

Plantilla 3 (2,17 jornades equivalents)

Persones membres 1.001

Pàgina web www.coamb.cat - www.facebook.com/COAMB - http://vimeo.com/channels/coamb

Twitter @COAMBcat

Adreça Muntaner 81, 6è 1a - 08011 Barcelona  

Contacte 933 042 109 - coamb@coamb.cat
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Des de la seva creació, l’any 2003, el COAMB ha aconseguit consolidar-se 
oferint serveis als professionals i a les empreses vinculades al sector am-
biental. Actualment, a Catalunya hi ha més de dos mil ambientòlegs exer-
cint en els diferents àmbits del medi ambient, i el COAMB agrupa un mi-
ler de professionals del medi ambient.

Altrament, des del 2010 el COAMB forma part de l’Associació Intercol·
legial i de la seva Comissió de Responsabilitat Corporativa; i des del 2011, 
de l’European Network of Enviromental Professionals, la xarxa europea de 
professionals del medi ambient. 

El COAMB vol esdevenir el col·legi dels professionals del medi ambient 
a Catalunya, incrementant els serveis i la presència a nivell institucional, 
reforçant la projecció social de la professió i de la pròpia entitat. I volen 
fer-ho a través dels valors que els són propis com ara el compromís amb 
la societat i el planeta, la capacitat de fer xarxa, la il·lusió amb la qual tre-
ballen, la professionalitat, la transversalitat del seu perfil, l’ètica professi-
onal i la transparència de l’organització envers la societat.

Com a mostra d’això, l’any 2005 es va aprovar el Codi Deontològic de l’en-
titat, durant el 2010 el COAMB es va adherir al Global Compact de Nacions 
Unides, i des maig de 2012 es van introduir les qüestions de Responsabi-
litat Social en el funcionament operatiu i estratègic del Col·legi, delegant 
el seu desenvolupament en la Tresoreria i la Comissió econòmica. Fruit 
d’aquest treball, es va redactar i aprovat el Codi Ètic del COAMB, s’ha 
constituït el Comitè d’Ètica i es va iniciar la implantació d’una Estratègia 
de Responsabilitat Social.

Els col·legis tenim funcions d’alt interès social com ara vetllar perquè l’ac-
tuació dels nostres membres respongui als interessos i a les necessitats de 
la societat en relació amb l’exercici professional, i garantir la qualitat i la 
deontologia professional. En aquest sentit, es va crear el grup de Respon-
sabilitat Social, que agrupa als professionals del COAMB que es dediquen 
a aquest sector.

És per tot això que es consideren en posició de donar un gran servei a 
la societat i al país en un moment que els necessiten per al seu funci-
onament harmònic, per a l’activitat econòmica i la convivència, i per a 
garantir la confiança en les institucions socials. Avui, els Col·legis son un 
element fonamental en la creació de capital social i poden assumir el rep-
te de fomentar el sentit de responsabilitat social dels professionals, i de les 
empreses, institucions i organitzacions on desenvolupen l’activitat.

La Responsabilitat Social és un sistema de gestió orientat a la millora per-
manent, que pretén assegurar l’acompliment, i la capacitat de desenvolu-
par una organització que observa, que dialoga, que aprèn, que millora, que 
troba les millors pràctiques, que innova, que crea confiança, que genera 
sostenibilitat.
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En aquest sentit, l’actual equip de govern ha pres el compromís per treba-
llar en iniciatives concretes orientades a promoure el desenvolupament de 
la Responsabilitat Social per a exercir una funció d’enorme valor social, 
com és el foment d’aquest enfocament de gestió entre els seus membres i 
les organitzacions on s’enquadren, i contribuir així a la conformació d’un 
model apte per als reptes ambientals, socials, ètics i econòmics del segle 
XXI.

Consideren que les actuacions que venen desenvolupant i que pensen dur 
a terme en endavant poden millorar molt la relació amb els grups d’inte-
rès, augmentar la satisfacció dels membres de l’entitat i fer més fluida la 
comunicació i més intensa la participació amb les iniciatives promogudes 
de les institucions, les empreses i la societat en general. Finalment, també 
contribuiran a millorar la gestió interna i externa del propi Col·legi.

El COAMB agrupa els llicenciats, graduats o doctorats en Ciències Ambi-
entals tant provinents de Catalunya com d’altres parts d’Espanya. A ban-
da dels col·legiats, existeix la figura de la persona adherida al COAMB, 
estudiants a partir de tercer curs i professionals que, tot i no haver estudi-
at Ciències Ambientals, sí que treballen en aspectes que hi tenen a veure 
o volen participar amb les activitats de l’entitat per interessos o afinitats. 

Així doncs, i tot i que les competències i activitats del COAMB es centren 
en el territori català, també pren part en iniciatives a nivell estatal (mem-
bres de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales CECCAA) o de 
caire internacional (conveni amb l’European Network of Environmental 
Professionals i amb la Fundación Universitaria Iberoamericana). 

En aquest sentit, el Col·legi ha participat en les diverses activitats que 
aquestes entitats li han proposat, a través de la vocalia de relacions ins-
titucionals i cooperació. D’altra banda, l’entitat també pren part en altres 
activitats, com la redacció d’esmenes per a lleis, la participació en consul-
tes públiquies de la Unió Europea, en plans i projectes o, per exemple, en 
el Llibre Verd Europeu. 

El COAMB disposa de personalitat jurídica regulada pels seus Estatuts 
i és d’afiliació obligatòria per a totes aquelles persones que exerceixen la 
titulació en Ciències Ambientals arreu del territori català. Els òrgans de 

Organització funcional del COAMB
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Govern del COAMB són l’Assemblea General anual, en què poden pren-
dre part tots aquells col·legiats que ho desitgin, la Junta de Govern, i la 
Comissió Econòmica i de Responsabilitat Social, aquesta darrera amb ca-
ràcter informatiu i consultiu. 

A més, disposa també d’un Bloc Sectorial i un Bloc territorial, amb sis 
vocalies el primer i quatre el segon. Des de l’entrada de l’actual Junta de 
Govern, el maig de 2012, es va introduir en el col·legi el concepte dels co-
vocals, figura que permet un repartiment de responsabilitats amb l’objec-
tiu final de beneficiar els projectes i exigències del COAMB. 

Cal destacar que tots els membres tant de la Junta Permanent com de les 
diverses vocalies duen a terme les seves tasques en el Col·legi de forma 
voluntària. El COAMB disposa d’una plantilla mitjana equivalent de 2,17, 
corresponent a tres persones amb jornades reduïdes, a més d’una mitja 
jornada en serveis de comunicació d’una empresa externa.

Grups d’interès 

Els grups d’interès que el COAMB identifica com a tals són totes aquelles 
persones físiques o jurídiques que hi mantenen una relació i que, per tant, 
es poden veure afectades per les decisions preses en el COAMB o poden 
afectar les activitats del col·legi, tant positivament com de forma negativa. 

Així, doncs, qualsevol persona o institució que tingui contacte amb el CO-
AMB tant si és en forma de conveni o per relació contractual com física-
ment (persones que hi comparteixen l’espai) ha passat a formar part dels 
seus grups d’interès. Podem dividir els grups d’interès del COAMB en tres 
categories diferents: organització, grups d’interès de relació directa o raó 
social i societat. 

•  Organització: personal, Junta de Govern, Comissió Econòmica i de Res-
ponsabilitat Social, Persones col·legiades que pertanyen a comissions o 
grups de treball, Persones col·legiades en general; Persones adherides.

•  Grups d’interès de relació directa o de raó social: Persones no col-
legiades; ACCA (Associació Catalana de Ciències Ambientals), CEC-
CAA (Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales); Col·laboracions 
permanents (Departament de Territori i Sostenibilitat. Observatori del 
Paisatge, Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Bar-
celona, etc.). Entitats amb conveni de col·laboració (Club EMAS, Barce-
lona Activa, Eco-Union, etc.); Estudiants de Ciències Ambientals; Uni-
versitats que imparteixen titulacions de Ciències Ambientals (graus, 
postgraus i doctorats); Professionals del medi ambient; Administració 
ambiental i Servei d’Economia i Ocupació; Respon.cat, com a membres 
dels grups de treball Focus de l’àmbit ambiental i de la Comissió Social.

•  Societat i entorn: Entorn proper a la ubicació de la seu del COAMB; Col-
legi de Geògrafs – amb qui es comparteix oficina; Col·legis professionals 
amb interessos comuns; Proveïdors de serveis (bancs, serveis jurídics, 
gestoria, informàtics, etc.); Administració; Entitats amb conveni de ser-
veis externs (formació, finances, oci, etc. ); Altres col·legis professionals: 
Associació Intercol·legial; Universitats; Mitjans de Comunicació; Socie-
tat i entitats del tercer sector ambiental; Empreses del sector ambiental

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, ha participat en el pro-
grama RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, el 
Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés de capaci-
tació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràcti-
ques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE. 
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COMPROMÍS INHERENT AMB EL MEDI AMBIENT

Gestió de recursos 

Tenint en compte que la majoria de productes que el Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya ofereix a les persones col·legiades i adherides són 
serveis com cursos i actes, és en aquest tipus d’esdeveniments on podem 
centrar les iniciatives per a mitigar impactes ambientals. 

És per això que sempre que cal material per als assistents, es lliure en la 
mesura del possible en format digital. Quan això no és possible, tot el pa-
per utilitzat és reciclat, amb ecoetiqueta Àngel Blau. Un altre exemple se-
rien els casos de cafès tertúlia, en els quals sempre s’ofereixen productes 
de comerç just. És més, si es fa una jornada amb pausa-cafè, el proveïdor 
gaudeix de criteris socials o ambientals. Productes ecològics, locals o de 
comerç just. 

D’altra banda, quan es fan activitats on hi ha d’assistir un nombre rela-
tivament gran de persones, com els esmentats cursos o, anualment, l’as-
semblea general, aquestes es duen a terme sempre bé en la seu del CO-
AMB –situada al centre de Barcelona i, per tant, molt ben connectada pel 
que fa a transport públic- o en espais que possibilitin arribar amb facilitat 
mitjançant aquest transport públic, per tal de reduir tant com sigui possi-
ble, l’impacte i les emissions dels vehicles privats.

El COAMB no es dedica a la venta de productes materials, sinó de béns i 
serveis de formació i informació sobre totes aquelles pràctiques, persones, 
polítiques i activitats referents a les Ciències Ambientals. Per aquesta raó, 
no es tracta de productes que es puguin recuperar al final de la seva vida 
útil. No obstant, els productes consumits al COAMB o oferts en algun acte 
(carpetes, bolígrafs, obsequis) sempre tenen en compte aquests criteris 
ecològics. En aquest sentit, a la seu del Col·legi d’ambientòlegs, es reciclen 
tant el paper com el plàstic i els tòners utilitzats. En conseqüència, donada 
la localització de la seu del COAMB i l’impacte de les seves activitats, no 
es pot parlar de proximitat amb àrees d’alta biodiversitat ni ús de terrenys 
d’aquest tipus, així com amb hàbitats protegits o restaurats. 

Polítiques internes de millora 

El COAMB, com a col·legi que agrupa els professionals de les Ciències 
Ambientals, fa un esforç per tal de reduir al màxim el consum de recur-
sos en les seves activitats. Actualment es troba en fase incial pel projecte 
smartenergy destinat a reduir el consum energètic de la seu del Col·legi, 
com a primers passos s’ha modelitzat el consum per poder obtenir dades 
per la millora i s’ha contractat la comercialitzadora de l’electricitat amb la 
cooperativa Som Energia, creada a Catalunya pel foment de les energies 
renovables.

D’altra banda, el COAMB participa activament de polítiques, lleis ambien-
tals, col·loquis i actes sobre com millorar les pràctiques en relació al medi 
ambient. Per tots aquests motius aposten per la Responsabilitat Social del seu 
col·lectiu!

COMPROMÍS AMB LA TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

El COAMB disposa de mecanismes de funcionament que garanteixen la 
transparència dels seus comptes en tot moment. Per una banda, com a 
Col·legi Professional estan subjectes a la llei de transparència i, en aquest 
sentit, publiquen al seu portal de la Transparència aquelles dades econò-
miques que exigeix la normativa. Així mateix, i en compliment dels Esta-
tuts, cada any s’aproven el comptes anuals i els pressupostos de l’exercici 
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següent en assemblea, on tots els ambientòlegs hi estan convidats i poden 
exercir el seu vot. 

Com a màxima garantia de transparència econòmica, el COAMB de for-
ma voluntària es sotmet a una auditoria econòmica realitzada per una 
empresa especialitzada externa que avalua, la gestió econòmica realitza-
da i també proposa mesures per millorar-ne l’eficiència i maximitzar els 
recursos econòmics dels quals disposa el Col·legi. Finalment s’informa a 
l’assemblea d’aquesta informació juntament amb la Memòria d’activitats.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Maria 
Siuraneta, coordinadora. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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