REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA FIGURA DE
PERSONA FÍSICA I PERSONA JURÍDICA ADHERIDA, I DE
PERSONA PRECOL·LEGIADA AL COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS
DE CATALUNYA
PREÀMBUL
Conforme el que disposa els Estatuts del COAMB; el present Reglament de les
persones adherides té com a objectiu desenvolupar els requisits d'incorporació com a
persona adherida, ja sigui física o jurídica, al COAMB i la pèrdua d'aquesta condició, el
règim jurídic i econòmic, els seus drets i deures, així com els serveis col·legials als
quals tenen dret. Tanmateix, aquest Reglament regularà la figura de les persones
precol·legiades, així com els seus drets i deures.
Capítol Primer.
Article 1.

Objecte i Naturalesa

Objecte

1. El present Reglament té per objecte desenvolupar i concretar, d’acord amb el que
preveuen els articles 2.3, 2.5 i 28 dels Estatuts del COAMB, aprovats per l’Assemblea
General Ordinària celebrada el 25 de gener de 2020 i publicats en el DOGC número
8273 de 17 de novembre de 2020, la figura de la persona física i de la persona
jurídica adherides al Col·legi; així com desenvolupar i concretar els aspectes
vinculats amb la figura de la persona precol·legiada.
2. Concretament, aquest reglament regula les condicions d’accés, el procediment
d’incorporació com a persona física i jurídica adherides al Col·legi i com a persona
precol·legiada, i la pèrdua d’aquesta condició; estableix els serveis col·legials dels
quals podran gaudir 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 i precol·legiades, així com el seu funcionament.
Article 2. Naturalesa
Les persones físiques i les persones jurídiques adherides al COAMB i les persones
precol·legiades, en cap cas tindran la consideració de persones col·legiades d’acord
amb el què estableixen els Estatuts del COAMB. Les persones jurídiques adherides
en cap cas tindran dret de sufragi, actiu o passiu, ni de participació en les
assemblees generals ni cap altre dret polític; en canvi les persones físiques
adherides si que disposaran d’aquests drets.
D’acord amb l’article 28 del Estatuts, les persones físiques adherides podran gaudir
del dret de sufragi, actiu o passiu, i de participació en les assemblees generals;
podrien tenir el mateix percentatge de representació en Junta de Govern com
percentatge total de persones adherides hi hagi al col·legi, fins un màxim del 50 %,
però no podran ocupar els càrrecs de presidència, vicepresidència, tresoreria o
secretaria, i no podran formar part de la comissió permanent.

En canvi, les persones precol·legiades no podran gaudir d’aquests drets, atès que els
podran gaudir un cop passin a ser col·legiades.
Capítol Segon.
Condicions d’accés i procediment d’incorporació
de les persones adherides al COAMB
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:
a) 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.
b) 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.
c) 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 segons el procediment administratiu intern.
d) Persones que, tot i no trobar-se en cap dels 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 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 atorgat per l’Estat espanyol, 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.
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)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
d)

Denominació o raó social.
CIF de la societat.
Domicili social de l’entitat.
Domicili/s de l’activitat, si no coincideix amb el domicili social..
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.
L’activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social.
Justificació de l’article 3.3 d’aquest reglament.
Identificació, si s’escau, de les persones col·legiades que treballen a l’empresa.
Identificació, si s’escau, dels socis professionals i no professionals i, en relació
amb els primers, el número de col·legiat i el Col·legi Professional de
pertinença.
Composició del capital social i participació de cada associat, així com, en el
seu cas, transcripció certificada del llibre d’accionistes.
Acreditació de la contractació de pòlissa de Responsabilitat Civil de la Societat
Professional
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.

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 de les persones adherides al COAMB
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. L’equip tècnic del COAMB verificarà l’escrit i la documentació presentada, en el
termini màxim de deu dies hàbils 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 hàbils
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, l’equip tècnic 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 naturals des del moment
de recepció per la Junta de Govern.
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
de justificar motivadament per escrit les sol·licituds d’incorporació que siguin
desestimades.
6. La resolució, tant positiva com negativa, es notificarà a la persona interessada en
el període màxim de tres mesos, comptats des de la data de resolució de la sol·licitud
per part de la Junta de Govern.

7. En el supòsit que, per motius tècnics i/o administratius, hagi 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 del present Reglament, la sol·licitud
s’entendrà acceptada. No obstant això, el COAMB es troba obligat a emetre resolució
raonada i comunicar-la a la major brevetat possible.

8. Si la resolució fos desestimada, la persona interessada podrà interposar un recurs
de reposició davant de la Junta de Govern en el termini de 30 dies hàbils des de la
recepció de la notificació. La Junta de Govern resoldrà motivadament en el termini
màxim de 30 dies hàbils.
Article 5.

Creació d’una comissió d’admissions de persones 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.

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.
Article 6.

Drets i deures de les persones adherides

Drets de les persones físiques adherides

1. La condició de persona adherida permetrà gaudir dels següents drets i 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)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

Gaudir de condicions especials de publicitat a través dels mitjans de
comunicació del COAMB.
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.
Sol·licitar la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària, gaudir de veu i
vot a les assemblees, fer propostes per a l’ordre del dia provisional de
l’Assemblea, i participar com a elector i elegible en les eleccions que es
convoquin en l'àmbit col·legial, excepte per als càrrecs de presidència,
vicepresidència, secretaria o tresoreria, o formar part de la Comissió
Permanent.
Formar part de les Juntes de Govern de les Delegacions del COAMB
Sol·licitar una consulta col·legial, presentant un aval del 20% del total de
persones col·legiades
Proposar el nomenament de membres d’honor del COAMB
Dret de sufragi actiu i passiu

p) Tots aquells altres drets que es contemplin en els Estatuts i en el Reglament
de Règim Intern, sempre que es presentin els avals corresponents (com per
exemple: el dret a la participació; dret de petició; dret a la iniciativa col·legial;
dret d’audiència dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments;
participació a les comissions, dret a l’accés i a la utilització dels serveis i
mitjans del Col·legi, dret de reunió, dret a tenir accés als arxius i registres que
reflecteixin l’activitat col·legial).
Article 7.

Drets de les persones jurídiques adherides

1. La condició d’empresa / entitat adherida permetrà gaudir dels següents drets i
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.
Article 8.
Modificació dels drets i serveis previstos en aquest reglament per a
les persones adherides
1. La Junta de Govern, per acord de dos terços dels seus membres, podrà acordar la
incorporació de nous drets i serveis o la supressió dels que contempla aquest
Reglament. Tot i així, cal recordar que les persones adherides en cap cas podran
tenir la plenitud dels drets contemplats a l’article 21 dels Estatuts o aquell article que
el substitueixi, si no que a més podran ser retirats – en tot o part a aquest col·lectiu –
o atorgats de nous per acord de la Junta de Govern.

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 drets i serveis
previstos en els articles 6 i 7 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 jurídiques 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 i a les persones precol·legiades.
d) Complir els acords col·legials d’aplicació per a les persones físiques i
jurídiques adherides.
e) Complir amb el codi deontològic i ètic, 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.
g) En el supòsit que la persona jurídica adherida es trobi immersa en una
operació societària (fusió, escissió o transformació), la societat resultant es
subrogarà en les seves obligacions i haurà de comunicar l'esmentada
operació al COAMB a fi i efecte de mantenir la seva condició d'adherida, a la
major brevetat possible i de forma fefaent.

Capítol Quart.

Baixa de la condició de persona adherida

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, després de ser requerides per al seu pagament i oïdes les
seves al·legacions, i amb l'adopció prèvia del corresponent acord de la Junta
de Govern.
d) Com a conseqüència d’ésser sancionat per la comissió d’una infracció molt
greu prevista en aquest Reglament.
e) En el cas de persones jurídiques, en cas de dissolució o pèrdua de la
personalitat jurídica.
2. Les baixes seran acordades, de forma raonada, per la Junta de Govern i
comunicades a la persona física o jurídica interessada en el termini màxim de quinze
dies hàbils 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 hàbils per tal que aquesta pugui
formular-hi al·legacions.
4. En el supòsit de l’apartat d), serà d’aplicació el procediment sancionador previst en
l’article 19 d’aquest Reglament.

Capítol Cinquè. De les persones precol·legiades
Article 11. Condicions d’accés
Podràn adquirir la condició de persona precol·legiada les persones 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 tot cas 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 al COAMB com a persona precol·legiada.
Article 12. Procediment d’incorporació de les persones precol·legiades al COAMB
El procediment a seguir serà el mateix que està detallat a l’article 4 del present
Reglament, però havent d’acreditar el compliment dels requisits fixats en l’article 3.2 i en
l’article 11 del present Reglament.
Article 13. Drets i deures de les persones precol·legiades
Les persones precol·legiades podran accedir als serveis col·legials indicats a l’article 6
del present Reglament, excepte les letres k), l) i o) relatius al dret a vot, a formar part
de la Junta de Govern, i dret de sufragi actiu i passiu, drets dels quals podrà gaudir un
cop sigui persona col·legiada.
Seran deures de les persones precol·legiades els indicats a l’article 9 del present
Reglament.
A més a més, les persones precol·legiades tindran el deure d’informar d’immediat a
l’equip tècnic del COAMB la seva condició de llicenciada/graduada/doctorada en
Ciències Ambientals, un cop hagi finalitzat els estudis i tingui el corresponent resguard
per obtenir el títol corresponent. Així, passaran a tenir la condició de persones
col·legiades.
Article 14. Baixa de la condició de persona precol·legiada

1. La condició de persona precol·legiada es perdrà:
a.
Pel transcurs del període d’un any sense haver instat la col·legiació al COAMB,
quan es compleixen els requisits exigits estatutàriament per a col·legiar-se.
b.

Quan es demani la baixa voluntària com a persona precol·legiada.

c.
Per impagament de dues quotes ordinàries en condició de persona
precol·legiada, després de ser requerides per al seu pagament i oïdes les seves
al·legacions, i amb l'adopció prèvia del corresponent acord de la Junta de Govern.
d.
Com a conseqüència d’ésser sancionat per la comissió d’una infracció molt
greu prevista en aquest Reglament.

Article 15. Modificació dels drets i serveis previstos en aquest reglament per a
les persones precol·legiades
1.
La Junta de Govern, per acord de dos terços dels seus membres, podrà
acordar la incorporació de nous drets i serveis o la supressió dels que contempla
aquest Reglament. Tot i així, cal recordar que les persones precol·legiades en cap cas
podran tenir la plenitud dels drets contemplats a l’article 21 dels Estatuts o aquell
article que el substitueixi, si no que a més podran ser retirats – en tot o part a aquest
col·lectiu – o otorgats de nous per acord de la Junta de Govern..
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 drets i serveis
previstos a l’article 13 d’aquest Reglament.

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

Capítol Sisè . Règim disciplinari
Article 16 .

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, així com a les persones precol·legiades.
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 i per les persones precol·legiades.
Article 17 . 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, i a les persones precol·legiades.
b) No guardar el degut comportament en aquells cursos, jornades o activitats en
què participin les persones físiques o jurídiques adherides, i les persones
precol·legiades.
c) Utilitzar els serveis col·legials als quals tinguin accés les persones físiques o
jurídiques adherides i les persones precol·legiades, 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, i a les
persones precol·legiades.
b) Incomplir els acords de la Junta de Govern del COAMB que afectin a les
persones físiques o jurídiques adherides i a les persones precol·legiades.
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 i a l’article 15 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,
i a les persones precol·legiades.
d) Incomplir una sanció imposada per la comissió d’una infracció greu.
e) Incomplir les normes estatutàries, reglamentàries o de qualsevol altre tipus, i
que li siguin d’aplicació.

Article 18 Sancions
1. Les sancions 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, o de
persona precol·legiada, en funció de la gradació que es realitza en els punts
següents del present article.
2. Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió del Col·legi en la
seva condició de persona física o jurídica adherida, o de persona precol·legiada.
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.

Article 19. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici per acord de la Junta de Govern, o a
instància de part - sigui un òrgan col·legial, persona membre del COAMB, o qualsevol
altra persona aliena-, en relació a una persona física o jurídica adherida o a una
persona precol·legiada.
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, o a la
persona precol·legiada, els motius pels quals s’ha iniciat l’expedient sancionador i li
atorgarà un termini de quinze dies hàbils perquè formuli les al·legacions que consideri
oportú.
4. En el termini de quinze dies hàbils des de la finalització del termini d’al·legacions –
s’hagin presentat o no – , l’instructor/a proposarà a la Junta de Govern la resolució a
adoptar.
5. La Junta de Govern valorarà la proposta de la persona instructora i, segons
correspongui, 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 major brevetat
possible i de forma fefaent, a la persona física o jurídica adherida o persona
precol·legiada interessada. L’instructor/a 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/a.
6. Contra la resolució de la Junta de Govern, la persona física o jurídica adherida o
persona precol·legiada interessada podrà interposar un recurs de reposició davant de
la Junta de Govern en el termini de 30 dies hàbils des de la recepció de la notificació.
La Junta de Govern resoldrà motivadament en el termini màxim de 30 dies hàbils des
de la seva interposició.
Disposició Derogatòria Única
El present Reglament que regula la figura de les persones físiques i jurídiques
adherides i precol·legiades, segons les previsions dels Estatuts del COAMB, deroga
íntegrament qualsevol altra Reglament intern que regula específicament aquestes
figures; sens perjudici de les referències que es puguin fer al RRI, Codi Ètic i Codi
Deontològic que seguiran en vigor.

Disposició Final Primera . Adaptació del Reglament per 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 Segona . Entrada en vigor
Aquest Reglament es trametrà a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia perquè d’acord amb el que disposa l’article 73.c) de la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, es qualifiqui la seva legalitat, s’inscrigui en el Registre de Col·legis
Professionals i es publiqui en el DOGC.

