
PROJECTE DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS 
 
A. JUSTIFICACIÓ GENERAL DE LA NECESSITAT DE MODIFICAR ELS ESTATUTS DEL 
COL·LEGI 
 
El Col·legi d’ambientòlegs i ambientòlogues de Catalunya (en endavant, COAMB) com a entitat 
llur motivació principal és vetllar per la defensa de la professió i pels estudis de Ciències 
Ambientals (en endavant, CCAA), ha identificat l’impuls que han emprès noves titulacions 
(llicenciatures, graus, màsters i postgraus), que no essent específics de CCAA, estan molt 
relacionats amb la professió del medi ambient. 
 
És per això que el COAMB veu la necessitat d’obrir-se i abastar aquesta varietat de professionals: 

- Persona llicenciada o graduada en ciències ambientals. 

- Persona adherida: no llicenciada o graduada en ciències ambientals, però amb 
vinculació professional amb les ciències ambientals. 

- Persona precol·legiada: estudiant de ciències ambientals que ha superat el 50% dels 
crèdits del grau en ciències ambientals. 

 
És important començar a acollir aquestes noves titulacions, ja que així ens adequaríem a la 
directiva europea, que indica que l’agrupació ha de ser segons les competències professionals i 
no segons les titulacions. 
 
És molt necessari que els estudiants es vinculin, com més aviat millor, al COAMB, per establir 
vincles amb el seu futur professional. A aquestes persones les anomenarem precol·legiades. 
 
Un tema que importa al COAMB és la igualtat i equitat de gènere. En els últims temps hem vist 
com cal seguir treballant i lluitant per reconèixer la igualtat i l’equitat, tant a nivell social com a 
nivell laboral. És per això que des del COAMB s’ha creat la Comissió d’Equitat, que treballa 
conjuntament amb la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya. Aquest fet ens porta a incloure com a funcions del COAMB vetllar per la igualtat i 
l’equitat de gènere en l’àmbit professional relacionat amb el medi ambient. 
 
El Estatuts actuals recullen dades que s’han quedat desactualitzades/obsoletes, com són 
l’adreça del COAMB i algunes lleis a les quals es fa referència. 
 
Per últim, atès que el COAMB és un col·legi considerat jove, cal impulsar la participació dins del 
mateix, flexibilitzant la col·laboració de tots els membres, adequant els mecanismes de 
participació del col·legi per facilitar una major democràcia i més transparència. 
 
Atès totes aquestes exposicions, es considera necessari modificar els estatuts de la manera 
següent: 

- De forma general, es modifica el contingut dels articles per facilitar la seva lectura i  
comprensió. També es revisa el text per adaptar-lo al llenguatge en clau de gènere. 

- S’actualitza la referència a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) a l’article 22 
i a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques als articles 
12 i 97. 

- Es modifica l’article 5 relatiu a les funcions públiques del COAMB, per incloure la de 
“vetllar per la igualtat i l’equitat de gènere en l’àmbit professional relacionat amb el medi 
ambient.” 

- Es modifiquen els articles 5.o, 21.m i 25 relacionats amb el visat, de forma que quedi 
palès que el visat és merament voluntari per a reivindicar el valor dels treballs realitzats 
pels professionals col·legiats com a garantia de qualitat i responsabilitat de la direcció 
dels serveis prestats. 

- Es modifiquen els articles 8 i 9 per indicar que la col·legiació es farà d’acord amb el que 
disposen les lleis reguladores dels col·legis professionals. De la mateixa manera, l’article 
30 es modifica per indicar que la realització de les activitats pròpies de la professió 
d’ambientòleg a través de societats professionals domiciliades dins de l’àmbit del 
COAMB requereix la inscripció obligatòria incorporació al Registre de Societats 
Professionals del COAMB. 



- A l’article 14 sobre els acords d’admissió de la Junta de Govern, es modifica la paraula 
“diligències” per la paraula “actuacions”. 

- A l’article 23 es complementen les atribucions i funcions dels ambientòlegs, atès que han 
sorgit noves tasques que són competència de la professió d’ambientòleg. 

- Als articles 2 i 28 relatius a les persones adherides, es reconeix que no tindran la 
consideració de col·legiades, però se’ls dotarà de veu i vot, per tal que puguin aportar el 
seu coneixement sobre el medi ambient. També se’ls permetrà formar part de la Junta 
en un nombre  proporcional al nombre d’adherits respecte el total de membres del 
COAMB  i, com a màxim, ocupant fins a un 50% de les places de vocals. No podran 
ostentar càrrecs de presidència, vicepresidència, tresoreria o secretaria. A l’article 2 
també es reconeix la figura del precol·legiat, que és tota persona que hagi superat el 
50% del crèdits corresponent al grau de ciències ambientals. 

- A l’article 32 sobre les societats professionals, s’atorga a aquestes el dret a veu però no 
a vot a l’assemblea general.  

- A més a més, mitjançant la modificació de l’article 34, a les Assemblees es permetrà que 
una mateixa persona pugui rebre fins a 5 delegacions de vot. Aquest procediment 
quedarà regulat pel reglament de règim intern. 

- A l’article 39 s’indica que cal una majoria qualificada per tal d’aprovar una modificació 
dels estatuts o per aprovar la fusió de col·legis, però s’afegeix la frase “excepte que la 
normativa vigent exigeixi una altra majoria diferent”. També s’afegeix que la Junta de 
Govern podrà acordar l’ús d’un sistema de votació electrònica “quan les circumstància 
i/o urgència” ho facin aconsellable. 

- Es modifica l’article 41 relatiu a la composició de la Junta de Govern, passant d’un mínim 
de vuit vocals a quatre vocals (es comptabilitzen a banda els quatre vocals territorials), 
per tal que sigui més fàcil conformar una candidatura, o fins i tot que hi pugui haver més 
d’una candidatura. 

- Es modifica l’article 45 relatiu a la convocatòria i acords de la Junta de Govern, per tal 
que les reunions siguin cada dos mesos, i poder així conciliar millor la vida personal, 
professional i col·legial. També es modifica per incloure que la Junta de Govern quedarà 
vàlidament constituïda si “en primera convocatòria” hi assisteixen la meitat més un dels 
membres i prendrà els acords per majoria simple d’assistents; “i en segona convocatòria 
amb els membres que hi assisteixin sempre que hi hagin com a mínim quatre persones, 
amb el mateix sistema d’adopció d’acords”. 

- També es modifica l’article 60 que fa referència a la durada de la legislatura, que passarà 
de dos a tres anys, ja que dos anys és un temps massa just per engegar projectes de 
qualitat. Per transparència i per evitar la perpetuació en un càrrec, no es podrà repetir 
més de dues legislatures en el mateix càrrec. El còmput total de sis anys és el mateix 
que es recull actualment, però es modifica l'estructura de les tres legislatures de dos 
anys. 

- També es modifica l’article 61, 62, 63, 65, 67, 68 i 69 que fan referència al règim electoral, 
fent possible que persones col·legiades i adherides puguin ser electores i elegibles. 

- A l’article 69 sobre el vot per correu, s’afegeix el punt 5 per donar la possibilitat de poder 
habilitar el vot per correu electrònic i/o aplicatiu mòbil que permeti verificar la identitat de 
l’emissor. 

- A l’article 76 sobre els recursos ordinaris del col·legi, els apartats a) i b) recullen les 
quotes d’incorporació i les quotes ordinàries de tots els seus membres, i s’elimina la 
referència a les quotes anuals de les persones adherides perquè s’entendran recollides 
a l’apartat b). 

- Es modifiquen els articles 88.2, 3, 4, i 89 sobre el procediment disciplinari per adaptar-
los a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- Es modifiquen els  articles 92.a; 93.a i b; i 94.7. a, b, i c relatius a les faltes i sancions, 
per suprimir alguns apartats. 

- De l’article 96, sobre la rehabilitació d’una persona sancionada, s’elimina l’apartat 2 en 
el qual s’indica que “En el cas d’expulsió, el sancionat haurà d’aportar proves suficients 
sobre la rectificació de la seva conducta, les quals seran apreciades ponderadament per 
la Junta de Govern.” 

- S’afegeix un article 97 Bis, en el qual regulem la forma de comunicar-nos amb els 
membres del COAMB. 



- Es modifica l’article 104.2, sobre el procediment de dissolució del Col·legi, per indicar 
que en la liquidació patrimonial, “el patrimoni social es destinarà, en primer lloc, a cobrir 
el passiu exigible, i la resta es distribuirà entre altres entitats que tinguin finalitats 
anàlogues a les del COAMB” quan anteriorment s’indicava que es distribuiria entre les 
persones col·legiades. 

- Per últim es modifica la nomenclatura utilitzada per a referir-nos a les persones 
col·legiades, precol·legiades i adherides, de forma que s’utilitzarà majoritàriament la 
paraula “membres”. Els articles afectaran als diferents membres segons els drets i 
deures que se’ls atorguin.   
 

Part d’aquestes mesures s’hauran d’acabar desenvolupant en el reglament de règim intern i en 
el reglament de les persones adherides. 
 

 


