
 

 1 

 La meitat dels enquestats consideren que les seves 

organitzacions van empitjorar la seva situació durant el 

primer semestre de l’any 2012, i solament 1 de cada 10 

considera que va millorar.  

 Hi ha una percepció més positiva de la situació individual 

dels consultats que la de les organitzacions on treballen, 

amb prop d’un 70% dels consultats que es van mantenir o 

van millorar la seva situació personal  

 Els ocupats dins del sector públic, i en segon terme els de 

consultories i enginyeries, són aquells que tenen una 

percepció més negativa de l’evolució  de la seva situació 

laboral. En el cas de l’administració, destaca que solament 

un 5% considera que hagi  millorat. 

 Per contra, entre els autònoms, investigadors i 

treballadors de fundacions i associacions, tenen un pes 

similar els que consideren que han millorat respecte als 

que han empitjorat.  

 L’evolució de les organitzacions on treballen els 

consultats es percep molt negativament en la pràctica 

totalitat de sectors, particularment en el cas de 

l’administració, universitat, i fundacions i associacions. 

En tots tres casos, reflecteix la intensitat dels ajustos als 

que s’ha vist sotmès el sector públic l’any 2012 a tots els 

nivells (incloent universitats i subvencions al tercer 

sector). 

 Entre els autònoms, els que consideren que va empitjorar 

la situació de la seva organització (43%) duplica als que 

consideren que va millorar (22%). No obstant, en termes 

comparatius, són el sector amb una percepció menys 

negativa de l’evolució experimentada. 
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Existeix una percepció marcadament negativa de l’evolució del mercat ambiental durant el primer 

semestre del 2012, amb una perspectiva encara més negativa per al segon semestre de l’any. El 50% 

considera que la situació de les organitzacions on treballen empitjorarà els propers mesos, i un 37% que ho 

farà la seva situació laboral personal. El sector públic, i particularment la universitat i la recerca, és aquell 

que té una perspectiva més negativa, mentre que els autònoms i emprenedors són els únics que aporten 

un cert optimisme davant del futur proper.  
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 Els consultats es mostren marcadament pessimistes 

respecte a l’evolució personal i de les organitzacions 

durant el segon semestre del 2012, amb una perspectiva 

encara més negativa respecte al succeït durant el primer 

semestre.  

 La meitat dels consultats consideren que la situació de les 

organitzacions on treballen empitjorarà durant el segon 

semestre del 2012, i solament un 6% considera que 

millorarà. 

 La perspectiva sobre l’evolució de la situació personal és 

també negativa, reduint-se a la meitat els que van 

millorar durant el primer semestre (17%) i els que 

pensen que milloraran durant el segon semestre (8%). 

 La valoració sobre com evolucionarà la situació laboral 

personal durant el segon semestre és clarament negativa 

en la totalitat de sectors, a excepció dels autònoms i 

emprenedors. Entre aquests, els que tenen una 

perspectiva optimista i pessimista sobre el futur proper 

queda bastant equilibrat. 

 Entre els sectors amb una perspectiva personal més 

negativa destaca la universitat i la recerca, on quasi la 

meitat dels consultats creu que la seva situació 

empitjorarà durant el segon semestre del 2012.  

 L’evolució pels propers mesos de les organitzacions on 

treballen els consultats es veu negativa per a la totalitat 

de sectors, molt particularment en el cas de les 

universitats i centres de recerca, i en menor mesura entre 

els autònoms i emprenedors.  

 L’actual conjuntura ha incidit àmpliament entre el conjunt 

de les organitzacions, fet que ha propiciat l’adopció de 

mesures excepcionals per afrontar la crisi en el 88% dels 

casos.  

 Les mesures adoptades més freqüents han estat la 

congelació o reducció de sous (62%) i l’acomiadament o 

reducció de personal (53%). 

Nota metodològica: Les dades utilitzades provenen d’una mostra de 600 ambientòlegs i ambientòlogues de Catalunya llicenciats/des entre 

l’any 1996 i 2012. La recopilació de dades es va realitzar durant la primera quinzena de juliol de 2012 a través d’un qüestionari elaborat i 

explotat amb Survey Monkey. La distribució del qüestionari es va realitzar a través del conjunt de canals de comunicació digitals del COAMB, i 

va comptar amb la resposta de col·legiats i no col·legiats, i una notable representativitat de les diverses promocions.  
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