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Gènere
La participació total de l’enquesta va 

ser  de 352 persones, de les quals  
134 eren homes i  218 eren dones.

Edat
El grau de CCAA a Catalunya es va 

iniciar l’any 1992.

Suposant que els primers estudiants 
comencessin el grau amb 18, 

primera generació ha de tenir 44-45 
anys. 



Situació envers 
el COAMB

Quasi un 30% dels enquestats no 
són membres del COAMB. Aquest 

resultat indica que es fa ús del 
butlletí gratuït i, a més, que 

l’enquesta ha  arribat per altres vies, 
com per exemple, per les xarxes 

socials. 
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CCAA era la 
primera opció?
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA
DE LES RESIDÈNCIES DELS AMBIENTÒLEGS I LES 

OFERTES DE LA BORSA DE TREBALL











Actualment estàs 
treballant?

Si consideréssim aquestes 352 
persones com a mostra 

representativa de la realitat dels 
ambientòlegs podríem dir que l’èxit 

laboral del grau és del 77%. 

Segons estudis anteriors, les 
generacions que, quasi al 100%, 

treballen al sector ambiental són les 
primeres (1996 en endavant), en 

canvi, les noves generacions són les 
que encara no han trobat feina com 

ambientòleg. 

2003 2007 2009 2012 2015 2016 2018
% Ocupació al sector 

ambiental
93% 93% 87% 75% 77% 85% 77%

Nº respostes



AMBIENTÒLEGS EN ACTIU
AL SECTOR AMBIENTAL



Sou net mensual
Les respostes dels enquestats es 
concentren sobretot en la franja 

salarial de 1.000 – 2.000€. 
Els extrems, menys de 1.000 i més 

de 3.000€ no són comuns. 

Segons aquests resultats  les dones 
cobren els sous més baixos  i els 
homes cobren els sous més alts.

La diferència salarial, per tant, es fa 
evident al punt mig (entre 1000 i 

3.000 € mensuals).

Menys de 1.000€ Entre 1.000 i 2.000€ Entre 2.000 i 3.000€ Més de 3.000€

6% 72% 18% 4%



DIFERÈNCIA 
SALARIAL

Segons els resultats i si prenem els enquestats com a
mostra, existeix una diferència salarial entre homes i
dones dins la professió de l’ambientòleg. Aquesta
diferència pot ser conseqüència de:

1. Les dones tenen més jornades reduïdes que els 
homes i això es veu reflectit al sou. 

2. Les dones treballen en sectors més precaris. 

3. Les dones no arriben a posicions de poder elevades.



Jornades laborals
El 87% dels enquestats treballen en 

jornada completa. 

Només un 10% treballa en jornada 
parcial. 

El 3% restant treballa en altres tipus 
de jornada. 

Un 88,1% dels 
ambientòlegs/professionals del medi 

ambient està treballant la jornada 
desitjada. 

De les 170 dones que estan treballant en el sector ambiental un 82,4% treballa amb

jornada complerta i només un 14% treballa en jornada parcial.

Per altre banda, només el 4% del total d’homes enquestats treballa en jornada

parcial i un 94% dels homes enquestats treballen en jornada completa.

Hi ha més dones treballant en jornada parcial que homes, pot ser una de les raons en

referència a la diferència salarial.



Camp de treball 
principal

Els 5 àmbits amb més ocupació són: 

Consultoria ambiental

Tècnic/a de medi ambient en l’administració local.

Gestió de residus.

Gestió ambiental d’activitats o sectors privats.

Educació ambiental



Ocupació dels 
ambientòlegs 

segons el 
gènere



AMBIENTÒLEGS A L’ATUR

Només hi ha 21 ambientòlegs de 352 enquestats a l’atur. 
Representen un 5,97% del total d’enquestats. El percentatge s’ha 
mantingut semblant respecte altres enquestes d’inserció laboral. 

Per exemple, al 2012 era del 7%.



Situació envers 
l’atur

Dels 21 ambientòlegs a 
l’atur de la mostra, un 53% 

són dones i un 47% són 
homes. Si prenem els 

enquestats com a mostra 
representativa, no sembla 
que hi hagi diferència de 
gènere en relació a l’atur.  



Accions per 
incorporar-se 
al món laboral



Raons per no 
estar treballant 

en el sector 
ambiental



CONCLUSIONS



• El butlletí i les xarxes socials del COAMB arriben més enllà dels col·legiats.

• Disminueix la preferència del grau de CCAA en comparació a les primeres generacions. 

• La localització geogràfica dels ambientòlegs i de les ofertes de la borsa laboral segueixen 
una tendència semblant. 

• El percentatge d’ocupació en el sector ambiental ha disminuït un 8% respecte l’any 
passat. 

• Les sortides laborals amb més sou són: Consultoria ambiental, Tècnic/a del medi ambient 
a l’administració local, Gestió de residus, Gestió ambiental tan públic com privat i 
Assessorament científic i recerca. 

• La professió menys pagada és: Educació ambiental.



Equitat

Existeix una diferència salarial entre homes i dones dins la professió de l’ambientòleg.
Això pot ser conseqüència de:

o Les dones tenen més jornades reduïdes que els homes i això es veu reflectit al sou. 

o Tot i que hi ha més dones en els sectors laborals més precaris, no existeix una gran 
diferència entre homes i dones dins el sectors laborals, però si en els sous. És 
possible que les dones no arribin a posicions de poder amb la mateixa freqüència 
que els homes. 



SELECCIÓ DECOMENTARIS 
DELS ENQUESTATS



“En algunes ofertes de feina les condicions dels ambientòlegs 
són molt precàries”. 

“El sou no es digne”. 

“No es coneix prou la professió de 

l’ambientòleg”. 

“Les feines que estan ben pagades demanen molts anys 

d’experiència i molta titulació (actualment caríssima) És 

pràcticament impossible”. 

“Si vols treballar d’ambientòleg, a no ser que vulguis ser educador

ambiental, val molt més la pena estudiar una enginyeria i després

especialitzar-te en medi ambient. Donat que sempre els enginyers

passen per davant de totes les feines d’àmbit tècnic. La carrera de

CCAA és molt pobre i té poca sortida”.

“Molta precarietat al sector d’educació ambiental”. 

“Totes les places de tècnic de medi ambient en

l’administració pública a les que m’he presentat ja tenien una

persona treballant.... i el concurs era una estafa, una

vergonya. O bé ens encasellen com a tècnic mitjà per cobrar

menys. Si som llicenciats hem de ser nivell A. Molt a millorar

en aquest aspecte a les administracions”.

“Manca d’estabilitat”. 
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