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5.2 Recursos destinats a la gestió ambiental

En el següent apartat s’analitzen diferents aspectes relatius als recursos que destinen les

empreses a la gestió ambiental, fonamentalment en l’àmbit dels recursos humans, com

ara el perfil i nombre de persones que tenen assignades tasques en matèria de medi

ambient, la formació que rep aquest personal, o l’organització de les responsabilitats

ambientals dins l’empresa.

A partir de la informació proporcionada per l’estudi de mercat respecte a les necessitats

de les empreses pel que fa a aquests recursos (principalment en relació a la formació i

coneixements que ha de presentar el personal per desenvolupar tasques ambientals), i

comparant-la amb l’oferta formativa i els perfils professionals existents, s’han detectat els

buits que cal cobrir pel tal de que les empreses puguin millorar la seva gestió i

comportament ambiental.

5.2.1 El Responsable de Medi Ambient

De creació relativament recent, la figura i funcions del Responsable de Medi Ambient dins

una organització pot variar considerablement depenent del sector d’activitat i de la

grandària de l’empresa, així com del grau de compromís d’aquesta amb el medi ambient.

De forma general, es pot afirmar que una empresa l’activitat de la qual pugui ser

considerada com a perillosa (per exemple, del sector químic), amb un elevat nombre de

requisits i normativa ambiental a considerar i amb un nombre relativament important de

treballadors (la qual cosa facilita l’especialització de les tasques), és més probable que

consideri un lloc de treball específic per al desenvolupament de les tasques ambientals

que una empresa petita i amb una incidència ambiental relativa, on el més habitual és

que les tasques de caràcter ambiental les assumeixi algú que ja té assignades altres

tasques i funcions específiques dins de l’empresa.

D’altra banda, les funcions del Responsable de Medi Ambient poden variar força d’una

empresa a una altra, doncs poden abastar des d’un perfil competencial més complet,

assumint fins i tot tasques relatives a la qualitat o la seguretat i la prevenció de riscos

laborals, fins a una posició bàsicament administrativa, centrada en la tramitació de la

documentació requerida per aspectes com ara la gestió dels residus.
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Segons l’estudi realitzat l’any 2001 per la Fundació Fòrum Ambiental sobre el perfil

professional del Responsable de Medi Ambient a les organitzacions, les principals

competències que aquest figura concentra són les següents:

− Tècniques:

• Seguiment i control de les activitats de l’empresa des d’un punt de vista

ambiental.

• Subministrament a la direcció de l’empresa de la visió estratègica que li permeti

millorar la seva política ambiental des d’un punt de vista proactiu, detectar

oportunitats de millora i trobar solucions innovadores als problemes ambientals

de l’empresa.

− Organitzatives:

• Implantació, organització i manteniment del sistema de gestió ambiental.

− A nivell relacional:

• Formació i sensibilització ambiental del personal de l’empresa i dels seus

proveïdors.

Així mateix, el Responsable de Medi Ambient precisa d’una sèrie de competències

transversals entorn a 4 grans eixos:

1. Lideratge / Treball en equip.

2. Adaptabilitat / Innovació.

3. Organització / Gestió de recursos.

4. Comunicació / Influència.

A l’annex 5 es presenta una descripció més detallada del perfil formatiu i competencial del

Responsable de Medi Ambient.

Partint del perfil “ideal” del Responsable de Medi Ambient descrit anteriorment, a

continuació s’analitza el resultat de l’enquesta pel que fa la disponibilitat d’aquesta figura

a les empreses de Terrassa. Com a primera dada, destaca que un 77% de les empreses

afirmen disposar de la figura del Responsable de Medi Ambient, essent el sector de la

química i el plàstic i la indústria alimentària els sectors on aquest percentatge és més

baix, tal i com es pot observar al següent gràfic. Aquest fet pot ser degut a conseqüència

d’una major comprensió per part d’aquests dos sectors de l’abast de les funcions de la

figura del Responsable de Medi Ambient, el que els ha portat a reconèixer la seva
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inexistència dins l’empresa, malgrat ser evident que són dos dels sectors que més es

veuen afectats per la normativa ambiental.

Existència de Responsable de Medi Ambient per sectors
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Cal destacar també que l’existència de la figura del Responsable de Medi Ambient és

independent del nombre d’empleats de l’empresa, tal i com s’observa al següent gràfic.

Existència de responsable de Medi Ambient segons 
grandària de l'empresa
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Respecte l’àrea o departament de l’empresa al que pertany el Responsable de Medi

Ambient, en més de la meitat de les empreses aquesta figura està adscrita al

Departament d’Administració/Gerència. No obstant això, els percentatges varien en funció

del sector d’activitat de l’empresa. Per exemple, en el sector del paper i les arts gràfiques

aquesta figura acostuma a recaure al l’àrea d’Administració (en un 73% dels casos),

mentre que al sector de la química i el plàstic aquest percentatge es redueix fins al 38%.

També cal dir en aquest sentit que tant la norma ISO-14000 com el Reglament EMAS
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estableixen que l’empresa ha de disposar d’un Responsable de Medi Ambient, i que

aquest ha de pertànyer a la Direcció de l’organització, de manera que el Responsable de

Medi Ambient d’aquelles empreses que disposen d’un sistema de gestió ambiental

sempre pertanyerà al Departament d’Administració/Gerència.

D’altra banda, destaca que poc més d’un 7% de les empreses de Terrassa disposen d’un

departament específic de Medi Ambient.

Distribució de les responsabilitats en medi ambient

51,7
7,3

3,1
3,0

1,9
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7,7
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Medi ambient
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Altres
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%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

A partir dels resultats obtinguts es pot concloure que, en la majoria de casos, les

responsabilitats i funcions relacionades amb les qüestions ambientals es troben

distribuïdes entre diferents departaments o àrees de l’empresa, comptant en molts pocs

casos amb un Departament de Medi Ambient propi. Aquest fet, juntament amb que més

del 75% de les empreses hagi respost que disposen de Responsable de Medi Ambient,

indica que en la majoria d’empreses, la persona que ocupa aquest càrrec desenvolupa

altres tasques i funcions dins de l’empresa, i que, probablement, la seva dedicació a les

tasques de caire ambiental és secundària, tant en quant a temps de dedicació com en

importància.

5.2.2 Altres recursos destinats a la gestió ambiental

A banda de les funcions de caire organitzatiu o de gestió que puguin recaure sobre la

figura del Responsable de Medi Ambient, la gestió ambiental quotidiana requereix del

desenvolupament d’un conjunt de tasques més aviat pròpies del manteniment operatiu de

l’empresa (com ara la gestió dels residus generats, el control de les aigües residuals i, en

el seu cas, de la depuradora, etc.) o de la seva gestió administrativa (declaracions de

residus, d’ús i consum de l’aigua, etc.). Aquestes tasques solen quedar distribuïdes entre
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els diversos treballadors de l’empresa, d’acord amb el seu perfil, responsabilitat o activitat

(tècnics, operaris, administratius, etc.).

A l’annex 5 es descriuen les principals característiques del perfil competencial del

personal que desenvolupa tasques relacionades amb la gestió ambiental a la indústria.

En aquest sentit, un 17% de les empreses de Terrassa disposa de treballadors dedicats a

la gestió ambiental de l’empresa, i un 8% més té prevista la seva contractació, tal i com

mostra el següent gràfic.

Existència de treballadors dedicats a la gestió ambiental de 
l'empresa

No, i no està prevista la 
seva contractació

71% No, però està prevista la
seva contractació

8%

Existeixen
17%Ns/Nc

4%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

En relació a la dedicació d’aquests treballadors, destaca l’elevada proporció d’empleats

que realitzen tasques de caire ambiental. Pot veure’s així mateix com són els treballadors

contractats a temps complert els que realitzen aquest tipus de tasques. Destaca per altra

banda el fet que a les empreses que tenen entre 6 i 9 empleats, més de la meitat del

personal realitza alguna funció associada a la gestió ambiental de l’empresa, com mostra

el següent gràfic.
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Dedicació de treballadors a la gestió ambiental de 
l'empresa 
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

L’explicació d’aquest fet és la distribució general de tasques que té lloc a les empreses

més petites i la polivalència (forçada) del seu personal, a diferència del que succeeix a les

empreses més grans, on existeix un major grau d’especialització i les tasques queden

distribuïdes majoritàriament en determinades funcions professionals.

Aquest fet doncs, indica que un dels aspectes més rellevants als que cal prestar una

major atenció és el nivell capacitació del personal que desenvolupa les funcions relatives

a la gestió ambiental de les empreses, així com la formació que reben en aquest sentit.

A banda de la figura del Responsable de Medi Ambient, l’empresa sol recórrer a altres

treballadors per al desenvolupament de les tasques de caràcter més tècnic i administratiu

associades a la gestió ambiental de l’empresa, mentre que el Responsable de Medi

Ambient acostuma a tenir un rol de gestor i coordinador de les tasques.
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5.2.3 Necessitats en formació ambiental

El 83% de les empreses de Terrassa creu que el nivell de formació ambiental del seu

personal és l’adequat, tal i com mostra el següent gràfic, on destaca el sector del paper i

arts gràfiques.

Formació ambiental dels treballadors per sectors
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

El sector de la química i plàstic és el que major disconformitat presenta amb el nivell de

formació del seu personal. Això és degut a dues causes principals: en primer lloc al fet

que aquest és un dels sectors més conflictius des del punt de vista ambiental, i per tant,

un dels que més requisits apliquen, de manera que el grau de formació ambiental del seu

personal, per ser adequat, ha de ser força superior al grau de formació del personal

d’altres sectors. De manera que les empreses del sector, conscients d’aquesta realitat,

reconeixen que potser la formació ambiental que rep el seu personal no és tan complerta

com hauria de ser.

Cal destacar per altra banda que, d’acord amb els resultats de l’estudi de mercat, les

necessitats en formació ambiental de les empreses són independents de la seva

grandària (en nombre de treballadors).

Les dades relatives a la percepció de les empreses de Terrassa pel que fa al grau

d’adequació de la formació ambiental del seu personal però, contrasta amb el fet que

només el 35% de les empreses disposa d’un programa de formació ambiental per als

seus treballadors. Aquest fet pot interpretar-se com que les empreses consideren que el

seu personal ja està prou format i que no requereix de formació addicional en aquesta

matèria. No obstant, també pot deduir-se que aquesta falta de formació ambiental, a part

de deure’s al que s’acaba de comentar, també pot ser deguda a la baixa importància que
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les empreses atorguen a les qüestions ambientals (veure apartat Valoració de les

qüestions ambientals per part de les empreses), preferint doncs orientar la formació cap a

altres aspectes o qüestions que consideren més rellevants, i deixant la formació

ambiental per quan es detecten necessitats de caràcter molt puntual.

En relació als destinataris de la formació ambiental, les empreses de Terrassa consideren

que aquesta principalment ha d’anar dirigida als responsables o directors d’àrea, a

excepció dels temes més tècnics, on és el personal tècnic qui l’ha de rebre, tal i com

mostra la figura següent.

Necessitats de formació ambiental per perfils 
professionals
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Bones pràctiques ambientals
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Prevenció de riscos laborals
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%
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Així, la legislació i normativa ambiental, la realització de tràmits administratius i la

implantació de sistemes de gestió ambiental són alguns dels principals aspectes en els

que es creu convenient que els responsables o directors d’àrea rebin formació, és a dir,

en aquelles matèries més genèriques de l’àmbit de la gestió ambiental. D’altra banda, la

formació a operaris només adquireix rellevància en algunes matèries molt específiques,

com ara  la gestió dels residus, d’aigües residuals, les bones pràctiques ambientals o el

coneixement dels processos productius. La dirigida a administratius es centraria en

matèria de tràmits i prevenció de riscos laborals.

Cal tenir en compte però, que si bé és necessària formació al màxim nivell directiu, a fi de

sensibilitzar la direcció de l’empresa i assegurar que coneix les seves responsabilitats en
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matèria ambiental, així com per garantir que es destinen els recursos necessaris per dur

a terme una adequada gestió ambiental, és igual d’imprescindible la sensibilització i

formació de tot el personal als diferents nivells, i especialment dels operaris. Això és

degut a que són aquests els que estan més a prop dels processos productius, i per tant,

els que més fàcilment poden detectar anomalies i punts de millora i els responsables de

la implantació real de les bones pràctiques ambientals dins de l’empresa.

Així doncs, el disseny de programes de formació i sensibilització ambiental que abastin

tots els nivells de l’organització -en tant que aquest tipus de formació ha d’actuar com a

element facilitador del canvi que significa la introducció de valors i hàbits ambientals- és

imprescindible per garantir la millora ambiental de qualsevol empresa, doncs no és

suficient que el personal sàpiga com ha d’actuar, sinó que és necessari que entengui per

què se li demana que actuï d’aquella manera i quines són les conseqüències

(principalment ambientals) que pot comportar no actuar de la manera establerta.

En línia amb l’anterior, i en relació amb l’organització i desenvolupament de la formació

ambiental, un 30% de les empreses de Terrassa duu a terme la formació ambiental dels

seus treballadors de forma interna, mentre que gairebé un 40% de les empreses la

subcontracta. En aquest sentit, un 55% de les empreses accedeix actualment a l’oferta de

formació existent en medi ambient a través de l’associació sectorial o gremi, el que dóna

idea de la importància d’aquestes organitzacions per fer arribar a les empreses les bones

pràctiques ambientals, noves tècniques ambientals disponibles o les últimes

actualitzacions en matèria de legislació ambiental. El següent gràfic mostra les fonts

habitualment consultades per les empreses per conèixer l’oferta formativa en matèria

ambiental.
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Respecte a l’oferta formativa en matèria de medi ambient, s’han analitzat els cursos

programats pels principals organismes de referència en aquesta matèria: universitats,

organitzacions i fundacions sindicals, fundacions i institucions ambientals, empreses de

certificació, centres tecnològics, etc. En aquest sentit, l’anàlisi s’ha restringit als

programes formatius i cursos que s’ofereixen a la província de Barcelona i als que es

poden cursar a distància.

De l’anàlisi de l’oferta formativa, i tal i com mostra el següent gràfic, destaca que els

continguts estan clarament dominats per les matèries relacionades amb la gestió

ambiental de l’empresa (principalment eines de gestió i control, com la implantació de

sistemes de gestió ambiental i la realització d’auditories), seguits de lluny per les

qüestions relacionades amb la gestió de les aigües residuals. L’annex 6 mostra en més

detall l’oferta formativa existent i analitzada.

Contingut de l'oferta formativa en matèria de medi ambient

Gestió ambiental
46%

Aigua
18%

Residus
13%

Energia
5%

Aire
3%

Sòls
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Altres (legislació, 
tecnologia i ecodisseny)

14%

Font: Consulta de diverses fonts, Institut Cerdà 2004.

L’oferta formativa s’ajusta, en termes generals, a les necessitats bàsiques de les

empreses. D’altra banda, els residus és un dels aspectes que més preocupa a les

empreses, pel que també és d’entendre que l’oferta formativa existent al respecte sigui

significativa. Pel que fa a l’elevada proporció de cursos en matèria d’aigua, cal destacar

que, encara que en menor grau que els residus, és també una de les qüestions que més

inquieten a les empreses. Per altra banda, el fet que el desenvolupament de les tasques

associades al manteniment del sistemes de tractament de les aigües residuals industrials

requereix, al contrari que en el cas dels residus, de coneixements tècnics molt específics,

justifica que l’oferta formativa en aquest àmbit sigui més elevada que en el cas dels

residus.
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5.2.4 Perfil professional demandat

En termes generals, el perfil professional més demandat per part de les empreses per tal

de donar resposta a les responsabilitats en matèria ambiental és el de Formació

Professional (gairebé un 25%), davant d’altres com Enginyers Superiors (13%) o

Administratius (12%). Això contrasta amb el perfil formatiu del Tècnic o Responsable de

Medi Ambient, presentat a l’annex 5 del present informe, en el que s’indica que aquesta

funció és generalment assumida per part d’Enginyers (Tècnics o Superiors) o Llicenciats.

A continuació es presenta el conjunt de perfils formatius que les empreses consideren

més adients per cobrir els llocs de treball associats a la gestió ambiental. Cal destacar

que només el 33% de les empreses consideren que els llicenciats universitaris presenten

el perfil més adequat.

A mode de resum, els aspectes més significatius en relació a la formació ambiental de les

empreses són:

• La major part de les empreses (més del 80%) creu que el nivell de formació

ambiental del seu personal és adequat.

• No obstant això, només una petita proporció (un 35%) disposa d’un programa de

formació ambiental per als seus treballadors.

• Així mateix, les empreses consideren que la formació ha d’anar enfocada

principalment als responsables o directors d’àrea, amb excepció dels temes més

tècnics (personal tècnic) o relatius a matèries molt concretes (operaris i personal

administratiu).

• Les empreses accedeixen a l’oferta formativa, principalment, a través de les

associacions sectorials o els gremis.
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Perfils considerats per a la gestió ambiental de l'empresa

Altres
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Per sectors, el del paper i arts gràfiques i el de la química i el plàstic són els que

majoritàriament es decanten per perfils centrats en la formació professional, mentre que

la demanda de diferents perfils de llicenciats universitaris queda relativament repartida

entre els diversos sectors, però en cap cas és el perfil més demandat.
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Dret

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

En relació als coneixements de caire ambiental més demandats per les empreses,

destaca que, en general, tots els àmbits són altament valorats. En aquest sentit destaca
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que la prevenció de riscos laborals, tot i no ser un coneixement estrictament ambiental, és

el més ben valorat.

Coneixements demandats

4,2
4,0
4,0
4,0

4,0
3,9

3,8

3,8
3,8

3,8
3,7

3,7

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Prevenció de riscos laborals

Gestió de residus

Coneixement de processos productius

Legislació i normativa ambiental

Bones pràctiques ambientals

Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001, EMAS)

Ajudes i subvencions

Nous sistemes d'energia (estalvi, renovables,…)

Realització de tràmits administratius

Gestió d'aigües residuals i depuradora

Control i anàlisis ambiental (emissions)

Control del sòl i aigües subterrànies

Gens demandats Molt demandats

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Aquestes dades indiquen que les empreses valoren que el personal que desenvolupa

tasques en matèria de medi ambient sigui polivalent i tingui coneixements de caràcter

multidisciplinar, el que coincideix amb el perfil competencial del Tècnic o Responsable de

Medi Ambient descrit a l’annex 5.

5.2.5 Subcontractació de serveis ambientals

A banda de la contractació de personal per a la gestió ambiental, més de la meitat de les

empreses de Terrassa (un 54%) prefereix subcontractar empreses o professionals

externs perquè duguin a terme aquest tipus de tasques. La freqüència de subcontractació

queda distribuïda de la següent forma:

El perfil professional més demandat per al personal amb responsabilitats en matèria

ambiental és el de Formació Professional. Així mateix, es valora molt positivament la

polivalència i els coneixements de tipus multidisciplinar.
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Freqüència de subcontractació

La major part es 
subcontracta

23%

Es subcontracta només 
puntualment

11%
50% es subcontracta/ 
50% es fa internament

5%

Ns/Nc
8% Tot és subcontracta 

externament
31%

Es gestiona tot 
internament

22%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Així doncs, es pot observar que només un 22% de les empreses gestionen internament

totes les qüestions relacionades amb el medi ambient. Per sectors, el de la química i el

plàstic i el del metall són els que més subcontracten, contràriament als de la canya, fusta i

suro i al tèxtil i confecció, que són els que en major proporció realitzen de forma interna la

tasques associades a la gestió ambiental.

Fórmules de gestió ambiental adoptades per sector
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50% subcontractat/ 50%
internament
Es subcontracta només
puntualment
La major part es subcontracta

Es gestiona tot internament

Tot és subcontracta
externament

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

En relació als tipus de serveis contractats, els més sol·licitats són la implantació de

mesures correctores i la realització d’auditories legals, per davant d’altres com ara la

legalització ambiental de l’activitat o la declaració de residus, tal com mostra la següent

figura:
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Tipus de serveis subcontractats
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Legalització ambiental i seguiment

Implantació de mesures correctores

Declaració de càrrega contaminant

Energies renovables

Sistemes minimització (consum, residus)

Implantació sistema gestió ambiental

Programa de formació del personal

Defensa jurídica

Altres

Ns/Nc

%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Per tal de donar resposta a les necessitats en matèria d’assessorament extern, així com

de recolzament a la gestió ambiental de les empreses (especialment en aquelles

qüestions ambientals considerades com a prioritàries, d’acord amb l’apartat 5.1.), s’ha

analitzat el subsector ambiental de l’estructura empresarial de Terrassa, a fi de conèixer

les empreses ubicades a Terrassa dedicades a la gestió ambiental, i quin tipus de serveis

i productes ofereixen. A l’annex 3 del present informe s’inclou el catàleg d’empreses que

conformen el subsector ambiental de Terrassa.

Distribució de les empreses per subsector ambiental

Gestors de residus
(17)
22%

Consultories i enginyeries
(9)

12%

Transport de residus
(26)
33%

Instal·lació i manteniment 
d'energia solar

(16)
21%

Control i anàlisi de l'aigua
(4)
5%

Gestors d'infrastructures 
del cicle de l'aigua

(3)
4%

Tecnologia de l'aigua
(1)
1%

Control i anàlisi 
d'emissions 

atmosfèriques
(1)
1%

Tecnologia per a 
emissions atmosfèriques

(1)
1%

Font: Fundació Fòrum Ambiental, Fundación Entorno i Agència de Serveis Energètics de Terrassa, 2004.

Les dades mostren que les activitats relacionades amb la gestió dels residus són les que

concentren un major nombre d’empreses (un 55% del total), molt per davant de les altres
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àrees d’activitat, com les relacionades amb la instal·lació i manteniment de instal·lacions

solars o la consultoria i enginyeria.

L’elevat pes del subsector de la instal·lació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar

dóna idea de la repercussió que ha tingut, i tindrà a mig i llarg termini, la implantació de

l’ordenança municipal per a l'aprofitament d'energia solar, que obligarà a incorporar

sistemes d’aprofitament actiu d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta

sanitària i l’escalfament de l’aigua als edificis i construccions situats al terme municipal de

Terrassa. No obstant això, el nínxol d’activitat d’aquest sector no és la indústria, sinó,

principalment, la construcció de nous habitatges, de manera que les empreses

constructores sí que poden requerir dels seus serveis.

També destaca l’existència de 9 consultores i enginyeries, així com la baixa participació

del subsector que centra la seva activitat en la gestió de les aigües residuals. Hi ha dos

explicacions plausibles per aquest punt: que siguin les pròpies empreses qui de forma

interna duguin a terme el manteniment i control de les seves depuradores i abocaments

d’aigües residuals, o bé que aquestes feines siguin realitzades per empreses ubicades a

fora de Terrassa.

El subsector ambiental a Terrassa està configurat principalment per empreses dedicades

al transport i la gestió dels residus, i en menor mesura, a la instal·lació i manteniment

d’instal·lacions solars.


