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REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA FIGURA DE 
PERSONA FÍSICA I PERSONA JURÍDICA ADHERIDA AL 

COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA 
 
 
 
Els articles 2.3 i 28 dels Estatuts del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (d’ara 
endavant COAMB) aprovats per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 27 
de juny de 2009 i publicats en el DOGC número 5594 de 24 de març de 2010, 
preveuen que aquelles persones físiques que tinguin una vinculació professional amb 
les ciències ambientals i que no hagin obtingut la llicenciatura ni el grau en Ciències 
Ambientals ni estat habilitades per a integrar-se al Col·legi, puguin incorporar-se  al 
COAMB en la condició de persona adherida. En el mateix sentit, els Estatuts també 
permeten a les persones jurídiques incorporar-se com a persones adherides, sempre 
i quan acreditin l’existència d’una vinculació professional amb les ciències ambientals. 
 
En aquest sentit, tant l’article 2.3 com l’article 28.3 dels Estatuts estableixen que les 
persones adherides no tindran la consideració de persones col·legiades, tot i que 
se’ls hi reconeixen uns drets i deures que hauran de desenvolupar-se mitjançant un 
Reglament, que regularà també el règim i funcionament d’aquesta figura. 
 
És per aquest motiu, que d’acord amb el mandat estatutari, mitjançant aquest 
reglament es desenvolupen les figures de la persona física i la persona jurídica 
adherides al COAMB. S’entén com a persona jurídica les entitats empresarials, 
cooperatives, fundacions, professionals independents, ens sense ànim de lucre o 
altres figures jurídiques no estrictament empresarials que treballin en el camp 
ambiental o hi tinguin una important dedicació. 
 
En relació amb el present Reglament, en el Capítol Primer es regula l’objecte i la 
naturalesa de les persones físiques i les persones jurídiques adherides. En el Capítol 
Segon es regulen les condicions d’accés, així com el procediment d’incorporació. En 
el Capítol Tercer es regulen els drets i deures de les persones adherides, així com els 
serveis dels quals es poden beneficiar; i en el Capítol Quart es regulen les causes i el 
procediment de baixa. En darrer lloc, en el Capítol Cinquè es regula el règim 
disciplinari de les persones adherides. 
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Capítol Primer. Objecte i Naturalesa 

 

Article 1. Objecte 

 

1. El present Reglament té per objecte desenvolupar i concretar, d’acord amb el que 
preveuen els articles 2.3 i 28 dels Estatuts del COAMB, aprovats per l’Assemblea 
General Extraordinària celebrada el 27 de juny de 2009 i publicats en el DOGC 
número 5594 de 24 de març de 2010, la figura de la persona física i de la persona 
jurídica adherides al Col·legi.  

 

2. Concretament, aquest reglament regula les condicions d’accés, el procediment 
d’incorporació com a persona física i com a persona jurídica adherides al Col·legi, i la 
pèrdua d’aquesta condició; estableix els serveis col·legials dels quals podran gaudir 
les persones físiques i les persones jurídiques adherides al COAMB així com els 
drets i les obligacions que deriven d’aquesta condició. D’altra banda, aquest 
reglament també regula el règim jurídic i econòmic de les persones adherides, així 
com el seu funcionament.   

 

Article 2. Naturalesa 

 

Les persones físiques i les persones jurídiques adherides al COAMB, en cap cas 
tindran la consideració de persones col·legiades d’acord amb el què estableixen els 
Estatuts del COAMB; i per tant, en cap cas tindran dret de sufragi, actiu o passiu, ni 
de participació en les assemblees generals ni cap altre dret polític. 

 

 

Capítol Segon. Condicions d’accés i procediment d’i ncorporació 

 

Article 3. Condicions d’accés  

 

1. Podrà adquirir la condició de persona adherida al COAMB aquella persona física 
que es trobi en algun dels supòsits següents: 
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a) Estudiants de les universitats de Catalunya, o de fora d’aquest territori però 
que resideixin a Catalunya, que encara no hagin obtingut la llicenciatura ni el 
grau, ni el doctorat en ciències ambientals. En el cas dels estudiants de 
llicenciatura i de grau, hauran d’haver superat el 50% dels crèdits que consta 
la llicenciatura i el grau, i acreditar-ho en el moment de formular la sol·licitud 
d’incorporació com a persona adherida. 

b) Persones amb titulacions diferents a les ciències ambientals que exerceixin 
una activitat professional, acadèmica i/o d’investigació vinculada a l’àmbit del 
medi ambient i la sostenibilitat. En aquest cas, les persones sol·licitants 
hauran d’acreditar un mínim de dos anys d’experiència professional, 
acadèmica i/o d’investigació vinculada a l’àmbit del medi ambient i de la 
sostenibilitat, en els darrers deu anys anteriors comptats en el moment de 
sol·licitar formalment l’adhesió com a persona adherida. 

c) Persones d’altres països de la Unió Europea o extracomunitaris que 
posseeixin una titulació universitària i acreditin un mínim de dos anys 
d’experiència professional, acadèmica i/o d’investigació vinculada a l’àmbit del 
medi ambient i de la sostenibilitat, en els darrers deu anys anteriors comptats 
en el moment de sol·licitar formalment l’adhesió com a persona adherida del 
COAMB. 

d) Persones d’altres països de la Unió Europea o extracomunitaris que hagin 
sol·licitat la corresponent homologació de la seva titulació a la titulació de 
Ciències Ambientals, i encara no s’hagi resolt. En el moment en que se’ls 
atorgui l’homologació, si es donen els requisits fixats en els Estatuts del 
COAMB, aquestes persones hauran d’incorporar-se al Col·legi en la condició 
de persona col·legiada. 

e) Persones que, tot i no trobar-se en cap dels quatre supòsits anteriors, amb 
independència de la seva titulació, hagin demostrat notòriament una especial 
vinculació amb les ciències ambientals, el medi ambient o la sostenibilitat, que 
justifiqui pels criteris d’oportunitat o conveniència la seva incorporació com a 
persones adherides. 

 
2. En qualsevol dels cinc casos anteriors, i sense perjudici dels requisits fixats en 
cada un d’ells, la persona que sol·liciti la seva incorporació com a persona adherida 
al COAMB haurà d’acreditar necessàriament els requisits següents: 
 

a) Ser major d’edat. 

b) No haver obtingut prèviament la Llicenciatura, el Grau o el Doctorat en 
Ciències Ambientals, o títol equivalent homologat.  

c) Satisfer, si així ho ha acordat l’Assemblea General, els drets d’ingrés com a 
persona adherida que hagin estat aprovats juntament amb el pressupost 
anual del Col·legi. 
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3. Podrà adquirir la condició d’empresa / entitat adherida al COAMB aquella persona 
jurídica que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 

a) Tenir per objecte l’exercici d’una activitat professional vinculada a l’àmbit del 
medi ambient i la sostenibilitat, i que tinguin el seu domicili social i 
desenvolupin efectivament la seva activitat dins de l’àmbit territorial d’aquest 
Col·legi. 

b) Tot i no trobar-se en el supòsit anterior, hagin demostrat notòriament una 
especial vinculació amb les ciències ambientals, el medi ambient o la 
sostenibilitat, que justifiqui pels criteris d’oportunitat o conveniència la seva 
incorporació com a empreses adherides. 

 
4. En qualsevol dels dos casos anteriors, i sense perjudici dels requisits fixats en 
cada un d’ells, la persona jurídica que sol·liciti la seva incorporació com a empresa / 
entitat adherida al COAMB haurà d’acreditar necessàriament els requisits següents: 
 

a) Denominació o raó social. 
b) CIF de la societat. 
c) Domicili social de l’entitat. 
d) Domicili/s de l’activitat, si no coincideix amb el domicili social.. 
e) Data i ressenya identificativa de l’escriptura pública de constitució i Notari 

autoritzant; i duració de la societat si s’hagués constituït per un temps 
determinat. 

f) L’activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social. 
Justificació de l’article 3.3 d’aquest reglament. 

g) Identificació de les persones col·legiades que treballen a l’empresa. 
h) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb els 

primers, el número de col·legiat i el Col·legi Professional de pertinença. 
i) Composició del capital social i participació de cada associat, així com, en el 

seu cas, transcripció certificada del llibre d’accionistes. 
j) Acreditació de la contractació de pòlissa de Responsabilitat Civil de la Societat 

Professional 
d) Satisfer, si així ho ha acordat l’Assemblea General, els drets d’ingrés com a 

empresa / entitat adherida que hagin estat aprovats juntament amb el 
pressupost anual del Col·legi. 

 



 

 

 

 

Reglament per aprovar per l’Assemblea del COAMB  

 22 de maig de 2015 

 

Carrer Muntaner número 81, 6è 1a – 08011 Barcelona Tel: 93 304 21 09  

e-mail: coamb@coamb.cat web: http://www.coamb.cat 

5. Les persones físiques i les persones jurídiques a qui se’ls hi ha denegat l’adhesió o 
se’ls ha donat de baixa, podran tornar a sol·licitar l’adhesió al COAMB si s’han 
modificat les condicions que van motivar la denegació o la baixa, i en el moment de la 
nova sol·licitud compleixen les condicions d’accés previstes en aquest Reglament. 

 

Article 4. Procediment d’incorporació 

 

1. La persona física o jurídica interessada presentarà un escrit a la Secretaria del 
Col·legi, mitjançant el qual sol·licitarà la seva incorporació al COAMB en la condició 
de persona física o persona jurídica adherida.  

 

En aquest escrit, la persona física i/o jurídica sol·licitant haurà d’identificar-se amb el 
nom i cognoms i el DNI, i haurà d’acreditar el compliment dels requisits fixats en 
l’article 3 d’aquest Reglament. 

 

2. La Gerència–Coordinació del COAMB verificarà l’escrit i la documentació 
presentada,  en el termini màxim de deu dies des de la seva presentació/entrada al 
Col·legi.  

 

3. En el cas en que manqui documentació o no s’hagin acreditat tots els requisits 
establerts en l’article 3 d’aquest Reglament, es donarà un termini de deu dies perquè 
la persona sol·licitant esmeni les deficiències identificades.  

 

Si transcorregut el termini no s’ha esmenat el defecte, s’entendrà que la persona 
sol·licitant ha desistit de la seva sol·licitud d’incorporar-se com a persona adherida al 
COAMB. 

 

4. En el moment en que s’acrediti el compliment dels requisits establerts en els 
Estatuts i en aquest Reglament, la Gerència–Coordinació del COAMB elevarà a la 
Junta de Govern la sol·licitud d’incorporació com a persona física o jurídica adherida, 
que haurà de ser considerada en el termini màxim de dos mesos. 

 

5. La Junta de Govern valorarà les sol·licituds d’incorporació al COAMB en condició 
de persona física o jurídica adherida, i estimarà aquelles sol·licituds que compleixin 
els requisits fixats per aquest Reglament. En qualsevol cas, la Junta de Govern haurà 
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de justificar motivadament per escrit les sol·licituds d’incorporació que siguin 
desestimades. 

 

6. La resolució es notificarà a la persona interessada en el període màxim de tres 
mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. 

 

7. Transcorregut l’anterior termini sense que s’hagi produït notificació expressa, i 
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits establerts a l’article anterior d’aquest 
Reglament, la sol·licitud s’entendrà acceptada.  

 

L’acord de sol·licitud d’esmena de deficiències suspèn el termini de tramitació de 
l’expedient. La suspensió s’aixecarà quan la persona sol·licitant presenti tota la 
documentació requerida o acrediti els requisits exigits per aquest Reglament. 

 

8. Si la resolució fos desestimada, la persona interessada podrà interposar un recurs 
de reposició davant de la Junta de Govern en el termini d’un mes des de la recepció 
de la notificació. La Junta de Govern resoldrà motivadament en el termini d’un mes. 

 

Article 5. Creació d’una comissió d’admissions de p ersones físiques o 
jurídiques adherides 

 

1. La Junta de Govern, d’acord amb el que estableix l’article 43.l) dels Estatuts, podrà 
acordar crear una comissió que s’ocupi només de la tramitació de la incorporació de 
persones adherides al COAMB. 

 

2. L’acord de creació de la citada comissió haurà d’enumerar les funcions que la 
Junta de Govern delega a la comissió, haurà de regular el funcionament de la 
comissió així com el procediment que haurà de seguir per a desenvolupar aquestes 
funcions, d’acord amb el que disposen els Estatuts del COAMB i aquest reglament.  

 

3. La Junta de Govern es reserva les competències relatives a l’aprovació o 
denegació d’incorporació de persones físiques i/o jurídiques adherides i a l’aplicació 
de règim disciplinari a les persones físiques i/o jurídiques adherides. 
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4. La Comissió estarà formada per un total de tres membres, entre els quals sempre 
hi haurà com a mínim un membre de la Junta de Govern. La Junta de Govern 
acordarà, en el moment de creació de la comissió, el sistema d’elecció o 
nomenament dels altres dos membres de la comissió. 

 

5. Aquesta comissió estarà obligada a informar de les seves gestions a la Junta de 
Govern periòdicament i de forma detallada. 

 

 

Capítol Tercer. Drets i deures de les persones adhe rides 

 

Article 6. Drets de les persones físiques adherides  

 

1. La condició de persona adherida permetrà accedir als serveis col·legials següents: 

 

a) Ser informats oportunament de les actuacions i vida col·legial, així com de les 
qüestions que afectin a les persones adherides. 

b) Accés a la Borsa de treball del COAMB 

c) Ser informats dels ajuts, premis i subvencions que s’ofereixin a les persones 
adherides. 

d) Rebre gratuïtament o amb un descompte especial, segons acordi la Junta de 
Govern, les publicacions del Col·legi, així com informació sobre novetats 
legislatives que afectin a la professió i siguin d’interès per a les persones 
adherides. 

e) Disposar del serveis electrònics, amb l’obertura i manteniment d’un compte de 
correu electrònic. 

f) Rebre orientació educativa, professional i d’ocupació destinada a les persones 
adherides. 

g) Obtenir descomptes especials en programes de formació organitzats pel 
COAMB, que fixarà la Junta de Govern. 

h) Accés al grup del COAMB a les xarxes socials en condició de persones 
adherides. 

i) Gaudir de condicions especials de publicitat a través dels mitjans de 
comunicació del COAMB. 
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j) Formar part de comissions col·legials o de grups d’experts que es 
constitueixin, prèvia petició de la persona adherida i posterior autorització de 
les persones coordinadores de les comissions o grups d’experts. 

 

2. En cap cas les persones adherides gaudeixen de drets polítics o aquells que 
puguin derivar de la condició de persona col·legiada. 

 

Article 7. Drets de les persones jurídiques adherid es 

 

1. La condició d’empresa / entitat adherida permetrà accedir als serveis col·legials 
següents: 

 

a) Ser informats oportunament de les actuacions i vida col·legial, així com de les 
qüestions que afectin a les entitats adherides. 

b) Accedir a la Borsa de treball del COAMB, per poder publicar ofertes de feina i 
gaudir del servei de pre-selecció de currículums 

c) Ser informats dels ajuts, premis i subvencions que s’ofereixin a les entitats 
adherides. 

d) Rebre gratuïtament o amb un descompte especial, segons acordi la Junta de 
Govern, les publicacions del Col·legi, així com informació sobre novetats 
legislatives que afectin a la professió i siguin d’interès per a les persones 
jurídiques adherides. 

e) Rebre gratuïtament, o amb un descompte especial, els serveis que el COAMB 
ofereixi per a les entitats adherides.  

f) Obtenir descomptes especials en programes de formació organitzats pel 
COAMB, que fixarà la Junta de Govern. 

g) Accés a programes de formació fets a mida per a l’entitat adherida, amb la 
bonificació corresponent. 

h) Accés a les Borses del COAMB, en cas de sol·licitar un pèrit, un expert o un 
docent. 

i) Gaudir de condicions especials de publicitat a través dels mitjans de 
comunicació del COAMB. 
 

2. En cap cas les persones jurídiques adherides gaudeixen de drets polítics o aquells 
que puguin derivar de la condició de persona col·legiada. 
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Article 8. Modificació dels serveis previstos en aq uest reglament 

 

1. La Junta de Govern, per acord de dos terços dels seus membres, podrà acordar la 
incorporació de nous serveis o la supressió dels que contempla aquest Reglament.  

 

2. En aquest sentit, la Junta de Govern donarà compte en la propera sessió de 
l’Assemblea General que es convoqui de les modificacions dels serveis previstos en 
l’article 6 d’aquest Reglament.  

 

3. En qualsevol cas, les modificacions es donaran a conèixer a les persones 
adherides a través dels mecanismes habituals de comunicació dels quals disposa el 
Col·legi 

 

Article 9. Deures de les persones físiques i jurídi ques adherides 

 

Les persones físiques i jurídiques adherides hauran de complir els següents deures: 

 

a) Acceptar i complir tot el que estableixen els Estatuts i els reglaments del 
Col·legi, així com qualsevol altra obligació prevista en la normativa vigent que 
sigui exigible a les persones adherides. 

b) Contribuir al sosteniment econòmic del Col·legi i, en conseqüència, satisfer, si 
així s’acorda, la quota ordinària en condició de persona física i/o jurídica 
adherida que anualment aprovi l’Assemblea General, a proposta de la Junta 
de Govern del COAMB. 

c) Tractar amb consideració els membres de la Junta de Govern del COAMB i 
dels altres òrgans del Col·legi, així com a les persones col·legiades i a les 
altres persones adherides al COAMB. 

d) Complir els acords col·legials d’aplicació per a les persones físiques i 
jurídiques adherides. 

e) Complir amb el codi deontològic, en allò que sigui d’aplicació. 

f) Evitar realitzar actes que impedeixin o alterin greument el funcionament 
normal del Col·legi i dels seus òrgans. 
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Capítol Quart. Baixa de la condició de persona adhe rida 

 

Article 10. Baixa de la condició de persona física o jurídica adherida 

 

1. La condició de persona física o jurídica adherida es perdrà: 

 

a) En el cas de les persones físiques, quan es sol·liciti la incorporació al COAMB 
en condició de persona col·legiada 

b) Quan es demani la baixa voluntària com a persona física o jurídica adherida. 

c) Per impagament de dues quotes ordinàries en condició de persona física o 
jurídica adherida. 

d) Pel transcurs d’un període d’un any sense haver instat la col·legiació al 
COAMB, quan es compleixen els requisits exigits estatutàriament per a 
col·legiar-se. 

e) Com a conseqüència d’ésser sancionat per la comissió d’una infracció molt 
greu prevista en aquest Reglament. 

 

2. Les baixes seran acordades per la Junta de Govern i comunicades a la persona 
física o jurídica interessada en el termini màxim de quinze dies des de l’adopció de 
l’acord de baixa. 

 

3. En els casos c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article, la Junta de Govern haurà de 
justificar la seva decisió, i atorgar prèviament un tràmit d’audiència a la persona  
física o jurídica adherida per termini de quinze dies per tal que aquesta pugui 
formular-hi al·legacions.  

 

4. En el supòsit de l’apartat e), serà d’aplicació el procediment sancionador previst en 
l’article 13 d’aquest Reglament. 
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Capítol Cinquè. Règim disciplinari 

 

Article 11. Responsabilitat disciplinària 

 

1. El contingut d’aquest reglament serà d’aplicació a totes les persones físiques i 
jurídiques que es trobin incorporades en qualitat de persones adherides al COAMB, i 
mantinguin aquesta condició. 

 

2. La Junta de Govern, d’acord amb el procediment establert en l’article 13 d’aquest 
Reglament, podrà sancionar les infraccions comeses per les persones físiques o 
jurídiques adherides. 

 

Article 12. Infraccions 

 

1. Les infraccions que poden cometre les persones físiques o jurídiques adherides es 
qualifiquen de lleus, greus i molt greus. 

 

2. Són infraccions lleus: 

 

a) Tractar amb ofenses o desconsideració que no tinguin caràcter greu als 
membres de la Junta de Govern del COAMB o dels altres òrgans col·legials, 
així com a les persones col·legiades i/o a les altres persones físiques o 
jurídiques adherides.  

b) No guardar el degut comportament en aquells cursos, jornades o activitats en 
què participin les persones físiques o jurídiques adherides. 

c) Utilitzar els serveis col·legials als quals tinguin accés les persones físiques o 
jurídiques adherides, de manera abusiva o incorrecta. 

 

3. Són infraccions greus: 

 

a) Tractar amb ofenses o desconsideració greus als membres de la Junta de 
Govern del COAMB o dels altres òrgans col·legials, així com a les persones 
col·legiades i/o a les altres persones físiques o jurídiques adherides.  
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b) Incomplir els acords de la Junta de Govern del COAMB que afectin a les 
persones físiques o jurídiques adherides. 

c) Haver estat sancionat per dues o més infraccions lleus en els dotze mesos 
anteriors a la comissió d’una nova infracció. 

d) Realitzar actes que alterin el funcionament normal del Col·legi o dels seus 
òrgans. 

 

4. Són infraccions molt greus: 

 

a) Realitzar actes que impedeixin o alterin greument el funcionament normal del 
Col·legi o dels seus òrgans. 

b) Alterar les dades relatives al compliment del requisit d’incorporació previst en 
l’article 3 d’aquest Reglament. 

c) Tractar amb ofenses o desconsideració molt greus els membres de la Junta 
de Govern del COAMB o dels altres òrgans col·legials, així com a les 
persones col·legiades i/o a les altres persones físiques o jurídiques adherides. 

d) Incomplir una sanció imposada per la comissió d’una infracció greu. 

 

Article 13. Sancions 

 

1. Les sancions disciplinàries podran consistir en una amonestació per escrit, una 
multa, o l’expulsió del Col·legi en la seva condició de persona física o jurídica 
adherida. 

 

2. Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió del Col·legi en la 
seva condició de persona física o jurídica adherida. 

 

3. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa d’entre 100 i 300 euros. 

 

4. Les infraccions lleus seran sancionades amb una amonestació per escrit. 
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Article 14. Procediment sancionador 

 

1. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici per acord de la Junta de Govern, com 
a  conseqüència d’una denúncia o d’una comunicació realitzada per un òrgan 
col·legial en relació a una persona física o jurídica adherida. 

 

2. La Junta de Govern nomenarà entre els membres de la Junta de Govern una 
persona instructora que tramitarà l’expedient sancionador. 

 

3. La persona instructora comunicarà a la persona física o jurídica adherida els 
motius pels quals s’ha iniciat l’expedient sancionador i li atorgarà un termini de quinze 
dies perquè formuli les al·legacions que consideri oportú. 

 

4. En el termini de quinze dies des de la presentació de les al·legacions, o des de la 
finalització del termini si no se’n formulen, l’instructor proposarà a la Junta de Govern 
la resolució a adoptar. 

 

5. La Junta de Govern acordarà imposar una sanció o arxivar l’expedient sancionador 
en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de la proposta de resolució. En 
qualsevol cas, la resolució serà motivada i s’haurà de notificar a la persona física o 
jurídica adherida interessada indicant els recursos que caben contra la citada 
resolució. L’instructor podrà defensar la seva proposta de resolució davant de la 
Junta, però tot i ser membre de la Junta de Govern, s’abstindrà en la votació per 
haver-ne estat instructor. 

 

6. Contra la resolució de la Junta de Govern la persona física o jurídica interessada 
podrà interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern en el termini 
d’un mes des de la recepció de la notificació. La Junta de Govern resoldrà 
motivadament en el termini d’un mes. 
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Disposició Final Primera. Desenvolupament de la nor mativa aplicable a les 
persones jurídiques  

 

Correspon a la Junta de Govern, en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquest Reglament, aprovar una proposta de modificació del present 
Reglament que inclogui la regulació de la figura de les persones jurídiques adherides 
al Col·legi prevista en l’article 2.3 i 28 dels Estatuts del COAMB.  

 

La Junta de Govern sotmetrà el text refós del Reglament de persones adherides 
resultant a l’aprovació de l’Assemblea General. 

 
 

Disposició Final Segona. Adaptació del Reglament pe r qüestions d’estricta 
legalitat  

 

La Junta de Govern del COAMB queda expressament facultada per adequar o 
adaptar el Reglament per raons d’estricta legalitat, sense que sigui necessari 
convocar novament l’Assemblea General Ordinària per a la seva aprovació 

 

Disposició Final Tercera. Entrada en vigor 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor des de la seva publicació a la pàgina web del 
COAMB, una vegada hagi estat aprovat per l’Assemblea General del Col·legi. 

 

Disposició Final Quarta. Dissolució de la Xarxa d’A mbientòlegs Emprenedors 
del COAMB 

 

El present Reglament inclou la figura de les persones jurídiques adherides al Col·legi, 
que inclou els ambientòlegs emprenedors. De manera automàtica, tots els 
ambientòlegs que en el moment de l’aprovació d’aquest reglament formen part de la 
Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors del COAMB (XAEC), passen a esdevenir una 
entitat adherida, sense cost afegit el primer any i posteriorment sempre i quan aquest 
fet no suposi cap cost afegit. Els membres podran sol·licitar la baixa com a persona 
jurídica adherida en qualsevol moment.   
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Disposició Final Cinquena. Derogació de la Disposic ió Final Primera 

 

El present Reglament inclou la regulació de la figura de les persones jurídiques 
adherides al Col·legi prevista en l’article 2.3 i 28 dels Estatuts del COAMB, per tant, 
queda derogada la Disposició Final Primera. 

 

La Junta de Govern sotmetrà el text del Reglament de persones i empreses 
adherides resultant a l’aprovació de l’Assemblea General. 

 

 

 


