
 
 

 
 

Avantatges i serveis per les persones adherides 

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

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

c) Rebre les publicacions del Col·legi, així com informació sobre novetats legislatives que 
afectin a la professió. 

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

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

f) Obtenir descomptes especials en activitats de formació organitzades pel COAMB. 

g) Formar part de comissions col·legials o de grups d’experts del Col·legi, prèvia petició de la 
persona adherida i posterior autorització de les persones coordinadores de les comissions o 
grups d’experts. 

h) Accés a la Borsa de treball del Col·legi.  
  

Condicions d’accés 

Podrà adquirir la condició de persona adherida al COAMB aquella persona física que es trobi 
en algun dels supòsits següents: 

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, 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 de què consti la llicenciatura o el grau, i acreditar-ho en el moment de formular la 
sol·licitud. 

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 deu anys anteriors comptats en el moment de sol·licitar formalment 
l’adhesió al COAMB. 

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 deu anys 
anteriors comptats en el moment de sol·licitar formalment l’incorporació 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 què 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, i 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. 

En qualsevol dels cinc casos anteriors, la persona adherida al COAMB haurà de ser major 
d’edat i no haver obtingut prèviament la Llicenciatura, el Grau o el Doctorat en Ciències 
Ambientals, o cap títol equivalent homologat. 

 


