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 Un 20,6% dels enquestats actualment estan a l’atur, xifra 

que es manté estable respecte a la recollida al juliol de 

2013. Entre els ocupats, un 78,9% treballa en el sector 

ambiental.  

 El sector que presenta més atur és el corresponent al 

col·lectiu procedent de Fundacions/ONG’s/empreses 

sense ànim de lucre (28,0%) i Consultoria i enginyeries 

(23,8%). 

 El saldo entre creació i pèrdua de llocs de treball es troba 

força equilibrat. Es manifesta encara una pèrdua 

significativa de llocs de treball  en el sector consultoria, 

que es compensa pel guany en altres sectors, 

fonamentalment per l’increment d’autònoms i 

emprenedors.  

 La valoració de l’evolució recent de la seva situació laboral 

és globalment negativa. Així, els que consideren que han 

empitjorat (30%) superen en 13 punts als que valoren que 

han millorat (17%).  

 L’evolució respecte a l’enquesta anterior mostra una 

disminució dels que empitjoren la situació, mentre que 

els que consideren que la seva situació s’ha mantingut han 

passat del 45% al 54% respecte al semestre previ. 

 En aquesta ocasió, la percepció de l’evolució de 

l’organització on es treballa és idèntica a la percepció 

sobre l’evolució personal. La situació ha empitjorat també 

per les organitzacions, però s’ha reduït de forma molt 

significativa les que empitjoren (del  46% al 29%).  

 Aquells que treballen al sector de les empreses 

industrials/serveis/construcció són els que han 

experimentat una evolució més favorable de la seva 

situació personal. En aquest cas, els que han millorat s’han 

igualat als que consideren que van empitjorat.  

 El sector de la consultoria/enginyeria/serveis ambientals 

és el que concentra la pitjor evolució personal: el 37% que 

considera que ha empitjorat, i només un 17% diu que ha 

millorat.  
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La quarta edició de l’Observatori mostra que la situació del mercat laboral durant el segon semestre del 

2013 ha seguit empitjorant tant pel que fa a la situació laboral dels ambientòlegs com la de les 

organitzacions on treballen. La taxa d’atur, però, s’ha mantingut estable al voltant del 20% i la destrucció 

d’ocupació s’ha compensat amb els llocs de treball creats. De cara al primer semestre del 2014, si bé no es 

percep que la situació del mercat laboral hagi de millorar a curt termini, es considera que la situació ja no 

empitjorarà més. No obstant, fins a un 11,4% dels ambientòlegs voldria anar a treballar a l’estranger 

aquest any, i aquest fet és un indicador de la debilitat del mercat laboral que pateix el país.  
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 Quant a les expectatives laborals personals de cara al futur 

immediat, es consolida una evolució marcadament positiva 

amb la mateixa intensitat que en el semestre anterior. En 

un any, els que consideren que empitjorarà han passat de 

ser un  40% a ser un 20% dels que consideren que 

empitjorarà. La proporció és pràcticament la mateixa dels 

que consideren que millorarà.  

 En relació amb l’evolució de la situació personal que 

s’espera per al primer semestre de 2014, la percepció més 

majoritària i que més puja (del 54% al 62%) és que es 

mantindrà estable.  

 La situació del mercat laboral està molt deteriorada i no es 

percep una millora a curt termini, si bé es considera que no 

es deteriorà més.  

 La situació de les organitzacions equival a la que s’expressa 

per la situació personal. No es projecta una millora a curt 

termini, però sí una percepció que la situació en general no 

empitjorarà més.  

 La projecció a futur sobre l’evolució de la situació de les 

empreses presenta una molt marcada millora respecte a la 

projecció que es feia al semestre anterior. La diferència 

entre els pessimistes i els optimistes, que en la darrera 

enquesta era de 27 punts (36% respecte a 9%) es redueix 

ara a solament 2 punts (22% respecte a 20%).  

 Si s’analitzen les expectatives laborals a nivell personal per 

sectors, de cara a aquest primer semestre de 2014, els més 

pessimistes són els que treballen a 

consultoria/enginyeria/serveis ambientals, seguit de 

l’administració. 

 Entre els sectors que expressen expectatives més positives 

destaca novament els autònoms/emprenedors, entre els 

quals els que pensen que millorarà (43%) són notablement 

superiors als que pensen que empitjorarà (30%). En segon 

terme es troben les universitat/centres de recerca.  

 Un 11,4% dels enquestats expressen que voldrien marxar 

aquest any a treballar l’estranger, als quals cal afegir el 

4,4% que treballen  fora de l’Estat en aquest moment.  

 El grup més majoritari són els que no s’han plantejat 

treballar fóra (45,1%) , seguit dels que s’ho han plantejat 

però descarten fer-ho a curt termini (39,1%).  
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Nota metodològica. Mostra: 415 ambientòlegs i ambientòlogues, tan col·legiats com no col·legiats, contactats aleatòriament a través dels canals i xarxes socials 

del COAMB, entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2014 a través d’un qüestionari específic. La distribució sectorial del nombre de respostes obtingudes va ser el 

següent: Administració/Emp. pública: 87; Autònom/Emprenedor: 30; Consultoria/Enginyeria/Serv. Ambientals: 130; Empresa sectors 

Industria/Construcció/Serveis: 37; Fundació/ONG/Emp. Sense ànim de lucre: 25; Universitat/Centre de recerca: 46; Altres: 15; Ocupació no relacionada amb 

sector ambiental: 45.    


