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ATRIBUCIONS PROFESSIONALS  

DELS AMBIENTÒLEGS I AMBIENTÒLOGUES 

 

 

Les persones llicenciades o graduades en Ciències Ambientals són professionals amb 

caràcter generalista i multidisciplinar, que treballen en l’àmbit del medi ambient i la 

gestió de la sostenibilitat, tant en el sector públic com en el privat.  

Sense perjudici de les atribucions exclusives d’altres professionals, i segons l’establert a 

l’article 23 dels Estatuts del COAMB, aprovats per la Resolució JUS/783/2010, d’11 de març, 

i publicats en el DOGC núm. 5594 de data 24 de març de 2010 i, en la posterior modificació 

de 5 de novembre de 2020 amb RESOLUCIÓ JUS/2834/2020 publicada al DOGC 8273 de 

17 de novembre de 2020, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la 

Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Són funcions 

de la professió d’ambientòleg les següents: 

 

 

1. Gestió ambiental a ens privats en diferents sectors i activitats. 

2. Gestió i administració pública ambiental. 

3. Consultoria, auditoria, i desenvolupament i implantació de sistemes de gestió 

ambiental i responsabilitat social corporativa. 

4. Recerca, investigació, disseny i desenvolupament de productes, serveis i altres 

aplicacions ambientals relacionades amb l'ecoeficiència i l'ecoinnovació. 

5. Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental. 

6. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental. 

7. Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals. 

8. Planificació, anàlisi i gestió d'espais naturals. 
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9. Ordenació i gestió del territori. Mobilitat i Smart Cities. 

10. Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals. 

11. Anàlisi/estudi, negociació, participació i mediació en conflictes ambientals. 

12. Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el 

desenvolupament i la cooperació. Processos de participació i comunicació. 

13. Estudi, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental. 

14. Vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental. 

15. Prevenció i gestió de residus i cicle dels materials. 

16. Gestió dels recursos hídrics. 

17. Interpretació i restauració ecològica i paisatgística. 

18. Seguretat i higiene industrials. 

19. Avaluació d'impacte ambiental. 

20. Economia ambiental i economia ecològica. 

21. Gestió i eficiència energètica. 

22. Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació. 

23. Mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

24. Turisme sostenible. 

25. Avaluació de l'impacte ambiental de productes, serveis o sistemes amb visió de cicle 

de vida. 

26. Economia vinculada a la sostenibilitat dels recursos. Economia circular. 

27. I totes aquelles activitats que tenen relació amb el medi ambient 

 

 


