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1. PRESENTACIÓ
2.
Antecedents
Amb periodicitat biennal, el COAMB elabora una enquesta per tal d’analitzar la inserció laboral de l'ambientòleg
i la conjuntura del mercat ambiental a Catalunya.
El present document constitueix un avanç de resultats de l’informe Inserció laboral i conjuntura de mercat dels
ambientòlegs a Catalunya (2012) en procés de realització a partir de l’enquesta realitzada l’any 2012.

Metodologia
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.

Descripció de la mostra
Pel que fa al perfil dels enquestats, més del 80% són col·legiats o bé professionals habilitats del COAMB, i un
20% són ambientòlegs no col·legiats.
Quant al gènere, les dones representen dues terceres parts dels participants de l’enquesta, proporció que
s’ajusta al total de llicenciats en Ciències Ambientals en els darrers vint anys. La meitat dels enquestats tenen
entre 25 i 30 anys, mentre un terç tenen entre 31 i 35 anys.

Figura 1 Distribució de la mostra per sexe

Figura 2 Distribució de la mostra per grups d’edat

Els enquestats es distribueixen equitativament per promocions excepte les quatre primeres, durant les quals els
estudis només s’oferien a dues universitats. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha llicenciat la meitat
dels ambientòlegs de la mostra, i la Universitat de Girona (UdG) quasi un terç.
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Figura 3 Distribució de la mostra segons any de llicenciatura

Figura 3 Distribució de la mostra segons universitat de llicenciatura

Més de la meitat dels ambientòlegs viuen a Barcelona (61%). A Girona hi viuen un 13% dels ambientòlegs, una
xifra menor dels que es llicencien a la Universitat de Girona (28%). Això vol dir que o bé estudiants de Barcelona es
matriculen a la UdG i després tornen a casa o bé que els ambientòlegs gironins troben més feina a Barcelona. Un
10% dels enquestats viuen a la resta d’Espanya, i un 5% a l’estranger.

Figura 4 Distribució de la mostra segons lloc de residència actual
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2. GRAU I EVOLUCIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS AMBIENTÒLEGS
Nivell d’ocupació absoluta actual i evolució

Dels resultats obtinguts es desprenen les següents conclusions:


La taxa d’ocupació dels ambientòlegs és del 75%, això vol dir que un de cada quatre ambientòlegs no té
feina.



Del total dels enquestats, un 16% està a l’atur i la darrera ocupació va ser en el sector ambiental, mentre un
7% està a l’atur i encara està cercant la seva primera feina en el sector. Un 2% no ha treballat mai en el
sector ambiental.



Si s’analitzen les dades del nivell d’ocupació segons la promoció, les tres primeres promocions tenen un
índex d’ocupació molt alt, amb una mitjana del 94% d’ocupació (la única promoció amb un 100% d’ocupació és
la primera, la del 1996).



Entre les promocions del 1998 i 2002 l’ocupació ha sigut d’un 86% de mitjana, però entre el 2003 i el 2008
la mitjana ha baixat fins el 76%.



S’aprecia una davallada important de l’ocupació en les promocions del 2009 i 2010, en les quals només han
aconseguit feina un 63% dels llicenciats. Però la promoció amb menys ocupació és la de 2011, la darrera de
les quals es té dades, en què només un 33% ha trobat feina i un 48% encara està buscant la seva primera feina
en el sector mediambiental.



En les promocions del 1999, 2004, 2006, 2008, 2010 i 2011 hi ha un percentatge significatiu d’ambientòlegs que
no han treballat mai en el sector ambiental, però la gran majoria dels enquestats de la resta de promocions sí
que ho han fet.

Figura 5 Nivell d’ocupació absolut (2012)
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Figura 6 Nivell d’ocupació segons promoció (2012)

Figura 7 Inserció laboral dels llicenciats els anys 2010 i 2011



Si analitzem específicament i de manera agrupada el grau d’inserció laboral dels ambientòlegs que
s’han llicenciat entre 2010 i 2011 s’observa com el nivell d’ocupació és pràcticament un terç menor
que el del conjunt dels ambientòlegs (48% front al 75% general).



D’aquests recent llicenciats, un 32% encara estan buscant la seva primera feina, però potser és més
rellevant del grau d’inestabilitat laboral actual el fet que un 12% sí que hagin treballat en el sector
ambiental però ja tornin a estar a l’atur.

Figura 9 Ocupació dins del sector ambiental entre els que treballen (2012)
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Figura 10 Grau d’ocupació dins del sector ambiental entre els que treballen segons promoció (2012)



Dels enquestats en actiu, vuit de cada deu treballa actualment en el sector del medi ambient, tot i que la
xifra s’ha anat reduint paulatinament des del 2003, amb una caiguda accelerada els anys 2010 i 2011.



Els efectes de la crisi s’han agreujat en els darrers dos anys. Més de la meitat dels llicenciats durant el 2010 i
2011 que actualment estan en actiu no ha trobat feina en el sector mediambiental. Les dues primeres
promocions (’96 i ’97) gaudeixen en canvi d’un 100% d’ocupació en el sector ambiental. La mitjana d’ocupació
en el sector del medi ambient de les promocions 1996-2009 ronda el 80%.



Més de la meitat dels ambientòlegs que actualment no treballa en el sector ho havia fet amb anterioritat.
Aquest fet posa de manifest una important destrucció d’ocupació específica del sector del medi ambient en
els darrers dos anys.



Finalment, d’entre les persones enquestades que actualment no treballen en el sector ambiental, un 42 %
afirma que sí que ha desenvolupat la seva activitat professional en el camp ambiental amb anterioritat, mentre
que un 58 % mai hi ha treballat.
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3. ESTRUCTURA DE L’OCUPACIÓ

Distribució sectorial de l’ocupació i perfil

Figura 11 Distribució de l’ocupació per tipus d’organització

Figura 12 Distribució de l’ocupació per tipus d’organització segons promoció



El gruix dels enquestats en actiu treballa a l’administració pública o bé en consultores de serveis
ambientals. De fet, sis de cada deu treballen en aquests dos sectors. Un percentatge molt menor ho fa a la
universitat/centres de recerca, a fundacions/associacions i com emprenedor. Només una minoria treballa en
empreses del sector industrial i serveis o en la construcció i onegés.
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Durant els primers deu anys l’administració pública i les consultories de serveis ambientals van monopolitzar
les sortides laborals dels ambientòlegs. Darrerament, però, cada cop més ambientòlegs troben feina en
sectors diferenciats.



L’administració pública és qui ha donat més feina als llicenciats entre 1996 i 2004. De fet, prop de la meitat
dels llicenciats entre 1996-99 va trobar feina al sector públic. Aquesta xifra es va reduir al 35% pels llicenciats
entre 2000-04, i encara ha minvat més entre els llicenciats graduats de 2005-08 (només un 18% hi ha trobat).
Les consultories ambientals, en canvi, són actualment qui ofereixen més oportunitats laborals als nous
llicenciats.



És previsible que en el futur les sortides laborals dels ambientòlegs es fragmentin encara més i acabin
treballant en sectors dispars, amb una caiguda major de contractació per part de l’administració degut a les
retallades en el sector públic i amb un augment de contractació per part d’empreses i emprenedors.

Distribució de l’ocupació per àmbits temàtics

Figura 13 Distribució de l’ocupació per àmbits temàtics
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Càrrecs exercits dins de les organitzacions

Figura 14 Distribució per càrrec exercit dins de l’organització



Pel que fa al càrrec que ocupen, la meitat dels ambientòlegs exerceix de tècnic. La resta de càrrecs es
distribueixen de manera fragmentada en diferents categories.



Prop del 20% dels enquestats són caps de departament o caps de projecte. També destaquen els
investigadors (7%) i els delegats comercials i els autònoms (6% cada categoria).



Una minoria dels enquestats són propietaris; directius; gerents; administratius; ajudants; educadors i
becaris.



És previsible que a mesura que passin els anys més ambientòlegs que actualment són tècnics ascendeixin
laboralment i ampliïn el percentatge de càrrecs directius i de responsabilitat.



Amb la davallada de contractació per part del sector públic tampoc es pot descartar que la xifra
d’emprenedors creixi en els propers anys.
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4. QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

Característiques de la contractació

Figura 15 Distribució per tipus de contractes



La gran majoria dels enquestats estan contractats de manera indefinida (58%).



Un 19% té un contracte de durada determinada, mentre un 13% són autònoms.



Una minoria treballa amb contractes de formació (2%); investigació (4%); substitució (1%); o com a interins
(3%).

Figura 16 Distribució per tipus de contractes segons naturalesa de l’organització
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Els sectors en què abunden els contractes per temps indefinit són al sector Indústria (77%); Serveis (71%);
consultories (67%) i a l’administració pública (67%). A les fundacions, aquest tipus de contracte té un pes
específic (56%) tot i que també abunden els contractes amb durada determinada (36%).



Les universitats i centres de recerca són els qui realitzen més contractes de durada determinada (38%).



Pel que fa als autònoms, la majoria ho són per temps indefinit (96%) tot i que una minoria està contractat com
autònom per temps indefinit (4%).



Els ambientòlegs contractats en fase de pràctiques treballen principalment al sector industrial i a les
universitats.

Retribució

Mitjana: 24.975 €

Figura 17 Mitjana i distribució de la retribució econòmica



El salari mig de l’ambientòleg és de 25.000 €/any.



La forquilla salarial més comuna és la de 20.000 i 25.000 €/any, que la cobra un de cada quatre
ambientòlegs.



Quasi la meitat dels ambientòlegs cobra més de 25.000 €/any, i un 28% ingressa menys de 20.000 €/any.



Només un 12% dels enquestats tenen un salari de més de 35.000 €/any.
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Figura 18 Mitjana de retribució anual segons sector



Els sectors que millor paguen són el públic i sector Indústria, on el sou mig brut anual a és de 28.000 €/any.



Els autònoms/emprenedors tenen un sou mig de 24.000 €/any, igual que els treballadors de consultors
ambientals i enginyeries.



El sou mig que ofereixen les empreses del sector Serveis és de 23.000 €/any.



Els salaris més baixos es troben a la universitat i centres de recerca, on paguen de mitjana 21.000 €/any, i
a les fundacions i associacions, on el sou mig decau als 20.000 €/any.

Figura 19 Distribució de la retribució segons sector
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Evolució recent de la retribució

Figura 20 Variació salarial general respecte 2010

Figura 21 Variació salarial general respecte 2010 segons sector



Quant a les variacions salarials respecte el 2010, es constata com la meitat dels enquestats han patit una
reducció del seu sou.



Un 27% dels enquestats té el sou congelat en els darrers dos anys, i a un 23% li han apujat.



Per sectors, l’administració pública és on més s’han retallat sous. En concret, a un 78% dels que treballen
en empreses públics els han reduït el sou.



En les consultories i enginyeries està força igualat els casos de reducció salarial (37%) i el de congelació de
salaris (40%).



El mateix passa a les fundacions i associacions, on s’han reduït salaris en un 38% dels casos i s’han congelat en
un 33%, i els autònoms (39 i 43% respectivament).



L’únic sector que mostra un important augment salarial és l’industrial, on en el 58% dels casos s’ha registrat
un increment salarial.
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Figura 22 Evolució percentual de la retribució respecte 2010

Figura 23 Evolució percentual de la retribució respecte 2010 segons sector
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Figura 24 Evolució percentual de la retribució respecte 2010 segons sector
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Figura 25 Variació mitjana de la retribució respecte 2010 segons sector
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Figura 26 Grau d’implantació de retribució variable



La política empresarial de retribucions variables subjectes al compliment d’objectius o de productivitat no està
molt estesa a les empreses en què treballen els ambientòlegs enquestats. De fet, en el 77% dels casos
l’empresa no contempla incentius salarials o retribucions variables. En un 14% sí que existeixen aquests
incentius i els ambientòlegs se’n poden beneficiar, i en un 7% l’empresa contempla aquestes retribucions però
l’ambientòleg no s’hi pot acollir. Un 2% dels enquestats desconeixen si l’empresa en què treballen ofereixen
incentius salarials o retribucions variables subjectes a la productivitat.



Els pocs casos en què existeixen incentius salarials o retribucions variables subjectes a la productivitat es pot
deure, en part, a l’alt percentatge d’ambientòlegs que treballen a l’administració pública (30%) i a una manca
d’aquest tipus de cultura empresarial al nostre país.
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Antiguitat i rotació laboral

Promig d’antiguetat = 5,3
anys

Figura 27 Antiguitat al lloc de treball



Quant a l’antiguitat dels professionals, l’enquesta posa de relleu que la majoria tenen la feina consolidada. Un
77% dels enquestats fa més de dos anys que treballa en la seva posició actual.



Un 22% fa menys de dos anys que ocupa el seu actual lloc de treball, mentre un 31% fa entre 2 i 5 anys.



El 36% porta treballant en el mateix lloc entre 5 i 10 anys.



Un 11% portà més de deu anys en el mateix lloc de feina.

Mitjana = 2,6 canvis

Figura 28 Canvis de lloc de feina



D’altra banda, la temporalitat laboral produïda per la crisi econòmica pot fer créixer en futures enquestes el
percentatge d’enquestats que fa menys de dos anys que ocupen el seu lloc de feina.



El sector del medi ambient no pateix una alta mobilitat laboral. En aquest sentit, podem observar com els
enquestats han canviat de feina una mitjana de 2,6 vegades. Mentre un 14% mai ha canviat de feina, un 22%
ha canviat una vegada de feina i un 18% ho ha fet en dues ocasions.
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El 40% han canviat de lloc de treball entre 3 i sis vegades, i només un 3% ho ha fent entre 6 i 10 vegades.



Un 1% dels enquestats ha tingut més de 10 llocs de feina diferents.

Figura 29 Motius per canviar el lloc de feina



El fet de que els ambientòlegs són un perfil professional inquiet i dinàmic es confirma pel fet que, en els casos
en que els enquestats han canviat de feina la principal motivació ha estat la cerca de millors condicions
laborals (44%), seguit en segon lloc per afrontar un canvi d’orientació laboral (36%), la qual cosa implica no
només un canvi de les condicions laborals, sinó de l’activitat professional en si mateixa.



Per altra banda, la tercera raó que amb major freqüència (33%) ha motivat el canvi de feina per part dels
ambientòlegs és una causa no voluntària: en aquest cas l’extinció del contracte laboral anterior; raó que es
previsible que s’hagi incrementat en els darrers anys fruit de la crisi econòmica.
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Grau de satisfacció laboral

Figura 30 Grau de satisfacció amb la feina actual



Quasi la meitat dels ambientòlegs en actiu està satisfet amb el seu actual lloc de feina. Un 46% es troba
satisfet en termes globals amb la seva feina actual, mentre un 26% valora com a satisfacció normal la seva
ocupació actual. El 12% no estan gaire satisfets. Els valors extrems trobem que un 3% no està gens satisfet amb
la seva actual feina mentre un 13% està molt satisfet.

Figura 31 Grau de satisfacció amb la feina actual segons sectors
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El grau de satisfacció varia segons el sector, i
la mitjana és de 3.5 sobre 5. Els ambientòlegs
més satisfets amb la seva feina són els que
treballen a la universitat i centres de recerca,
que puntuen amb un 4,1 sobre 5.
Paradoxalment és el sector que pitjor paga
aquests professionals.



Tot seguit vénen els emprenedors, que valoren
la seva feina amb un 3,9 sobre 5, i els
ambientòlegs que treballen al sector Indústria
(3,7 sobre 5).



Els ambientòlegs que treballen en el sector
serveis i consultores puntuen la seva feina amb
un 3,5 sobre 5, i els que ho fan a l’administració
pública i en fundacions o associacions amb un
3,4 sobre 5.



Aquestes xifres demostren que el grau de
satisfacció no va lligat al salari percebut sinó al
tipus de feina que realitzen.

Figura 32 Grau de satisfacció amb la feina actual segons àmbits d’activitat



Els ambientòlegs que treballen en eco-disseny i anàlisi de cicle de vida són els que estan més satisfets amb
la seva ocupació, i la puntuen amb un 4,1 sobre 5, seguits pels especialistes en canvi climàtic, que li donen una
nota de 3,8 sobre 5 a la seva feina.



Els que valoren de manera més baixa la seva feina són els que treballen en economia ambiental i economia
ecològica (que li posen un 3,2 sobre 5) i els professionals de l’aigua (3,4 sobre 5) i els residus (3,4 sobre 5). Cal
recordar que un 33% dels enquestats treballa en el sector residus.
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Motius d’insatisfacció laboral

Figura 33 Motius d’insatisfacció al lloc de feina actual



El principal motiu d’insatisfacció amb la seva feina actual és per manca d’expectatives de promoció o
creixement professional, en un 25% dels casos.



El segon i tercer motiu d’insatisfacció estan empatats, amb un 16% dels casos, i són: remuneració baixa i
volum de feina excessiu.



La manca d’expectatives de promoció, la remuneració baixa i el volum de feina excessiu acumulen el 57%
dels casos d’insatisfacció amb el lloc de feina dels enquestats.



Altres motius d’insatisfacció laboral són tenir un règim de contractació inadequat (9%); crisi econòmica (6%);
feina monòtona (6%); mobilitat excessiva (5%); sobrequalificació (5%); horari laboral inadequat (4%); males
relacions amb els companys o caps (3%) i inestabilitat salarial (1%).

21

5. GRAU I CARACTERÍSTIQUES DE LA INSERCIÓ LABORAL RECENT (2010-2011)
Aquest apartat de l’enquesta tracta específicament dels ambientòlegs que s’han incorporat al món laboral amb
posterioritat a l’any 2009 i que, per tant, no van pogut contestar cap de les enquestes d’inserció laboral
realitzades pel COAMB amb anterioritat en allò referit a les seves condicions laborals.
En aquest sentit, val a dir que del total d’ambientòlegs que estan treballant actualment, un 14% s’han incorporat
al món laboral entre 2010 i juny de 2012.

Figura 34 Universitat d’origen dels llicenciats en actiu després de 2009



La major part dels llicenciats incorporats al món laboral des de 2010 provenen de la UdG, seguits, de manera
gairebé equitativa per la UAB i la UB.



Entre els enquestats, sorprèn el fet de que sigui major el nombre de treballadors recents llicenciats en
universitats de fora de Catalunya o fins i tot de fora d’Espanya que els de la UdG.

Figura 35 Eines per trobar la primera feina entre llicenciats al 2010 i 2011
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Mitjana: 10,8 mesos

Figura 36 Temps de cerca de la primera feina entre llicenciats al 2010 i 2011



Pel que fa a la forma com es produeix l’accés al món laboral, quan es dóna, aquesta es produeix de manera
relativament ràpida, ja que el 35% dels llicenciats ha trobat la seva primera feina en menys de 3 mesos i un
65% en menys d’un any.



Quant a la forma en que els ambientòlegs s’incorporen actualment al món laboral hi ha força heterogeneïtat,
tot i que sembla destacar-se la importància dels contactes personals i professionals ja que més de la meitat
dels ambientòlegs han trobat la seva primera feina o bé a través de contactes personals o com a continuïtat
d’un projecte de final de carrera o pràctiques laborals.



L’enquesta també constat que cal millorar la funcionalitat de la borsa de treball del COAMB, ja que
únicament un 4% dels enquestats afirmen haver trobat feina per aquest mitjà, front al 10% que ho han fet a
través d’altres borses de treball o el 14% que ho han fet a través d’anuncis o similars.



L’enquesta també constata la poca efectivitat dels enviaments de currículums com a mitjà per a trobar una
primera feina, ja que cap dels enquestats du haver trobat feina per aquesta via.
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