
 
 

10 RAONS PER COL·LEGIAR-ME 

1. Millorar el meu accés al món laboral (BORSA DE TREBALL) 

• Borsa de treball (Borsa de pèrits, Borsa d'experts/es, Borsa de docents) 

• Estudis d’inserció laboral de l’ambientòleg/a  

• Directori d’ambientòlegs/es 

2. Accedir a informació actualitzada (NOVETATS LEGISLATIVES i D’AJUTS, 

AGENDA AMBIENTAL) 

• Ajuts, premis i subvencions 

• Directori legislatiu, que recull novetats legislatives i legislació en tràmit 

d'informació pública d’interès per a ambientòlegs així com les al·legacions i 

suggeriments realitzats pel COAMB  

• Agenda d’esdeveniments  

• Butlletí informatiu quinzenal 

• Des del COAMB: sempre atents a la innovació i adaptació a les necessitats dels 

ambientòlegs/es 

3. Actualitzar els meus coneixements i millorar les meves habilitats 

(FORMACIÓ) 

• Formació del COAMB, adaptada al nostre perfil  

• Descomptes en formació externa, assistència a esdeveniments, congressos, 

jornades, màsters i postgraus, gràcies als convenis de col·laboració establerts 

4. Millorar la meva imatge professional (IMATGE) 

• Correu del COAMB (@coamb.cat) i segell de l’ambientòleg/a 

• Servei de visat de projectes 

• Registre de societats professionals 



 
 

5. Descomptes en serveis externs que m’ajuden en l’exercici de la meva 

professió o la meva vida personal (CONDICIONS ESPECIALS I 

DESCOMPTES EXTERNS) 

• Avantatges en sostenibilitat, salut, mobilitat, formació externa, oci, finances i 

compres 

6. Quotes raonables (PERSONALITZACIÓ) 

• Ajustades i amb condicions especials per a persones acabades de graduar i 

persones en situació d’atur. 

7. Avantatges fiscals (FISCALITAT) 

• Serveis externs financers 

8. Participar en el Col·legi (IMPLICAR-SE) 

• Com a col·legiat/da, tens un Equip de Govern i uns Serveis Tècnics treballant 

per a tu. Pots fer arribar les teves idees, suggeriments, dubtes o peticions en pro 

de la millora del teu desenvolupament professional. 

• Tots els col·legiats/des poden col·laborar i aportar la seva experiència a les 

vocalies del Col·legi i els Grups d’Interès, que reflecteixen els diversos camps en 

que els ambientòlegs/es desenvolupen la seva activitat professional. La teva 

aportació permetrà sumar esforços per l’enfortiment i el reconeixement de la 

professió. 

• Com a col·legiat/da, tens el dret d’assistir a l’Assemblea Anual i participar en les 

decisions de les qüestions que afecten el nostre col·lectiu. 

9. Disposar del recolzament, assessorament i seguretat que aporta 

pertànyer al Col·legi (SUPORT I ASSESSORAMENT PER PART DEL 

COL·LEGI) 

• Servei d’assessorament fiscal i laboral 

• Assegurança de responsabilitat civil 

• Accions de defensa de la professió per part del Col·legi 

 



 
 

10. Creació de col·lectiu (CREAR COL·LECTIU) 

• Des de la seva creació l’any 2004, ja són més de 950 persones les que volen 

que la professió d’ambientòleg/a prengui força i sigui més reconeguda. Persones 

que se senten identificades amb una imatge professional d’aquells que es 

dediquen al medi ambient de manera honesta, transparent i compromesa. 

L’existència i pertinença al Col·legi recolza i reforça aquesta realitat. 

 

I moltes més! 


