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Annex 5. Nous perfils professionals en l’àmbit de la
sostenibilitat

L’objectiu d’aquest apartat és fer un recull dels diferents perfils professionals que poden

desenvolupar tasques associades a la gestió ambiental d’una empresa.

OCUPACIÓ

Consultor ambiental

SECTOR

Consultoria i enginyeria

PERFIL COMPETENCIAL

- Assessorament en temes de legislació ambiental.
- Implantació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO-9000), seguretat (OHSAS) i medi ambient (ISO-14001 i

EMAS).
- Disseny, organització i impartició de cursos de formació ambiental.
- Tramitació de subvencions en matèria de medi ambient.
- Elaboració d’estudis d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
- Assistència tècnica i assessorament ambiental permanent a empreses.
- Disseny de plans de millora del medi ambient industrial.
- Participació en iniciatives en l’àmbit de la gestió i la innovació ambiental tant en el sector públic com privat.

PERFIL FORMATIU

Les empreses de consultoria ambientals estan generalment formades per equips multidisciplinaris d’enginyers,
enginyers tècnics i llicenciats.
- Enginyeria: arquitectura, forestal, industrials, camins, química, agrònoms, mines etc.
- Enginyeria tècnica: Obres Públiques, industrial, agrícoles, etc...
- Llicenciats: Biologia, geologia, economia, dret, ciències del mar, ciències ambientals, sociologia, arqueologia,

geografia, física, química, pedagogia, etc.
Altres coneixements valorats:
- Idiomes.
- Ofimàtica.
- Gestió ambiental.
- Legislació ambiental.

- Gestió de projectes.
- Estudis d’impacte ambiental.
- Gestió de la informació: bases de dades,

estadística, etc.

ALTRES

Característiques personals més demandades:
- Mobilitat geogràfica.
- Habilitats comercials i de negociació.
- Elaboració d’informes (redacció).
- Carnet de conduir.
- Iniciativa i capacitat de decisió.
L’edat mitja dels consultors se situa entre els 25 i 35 anys.
La contractació sol ser eventual o de pràctiques i, després d’un període de prova, indefinida. També és habitual la
contractació per obra i servei.
La remuneració varia depenent de la qualificació, experiència, etc., i sol oscil·lar entre els 15.000 i els 28.000€.
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OCUPACIÓ

Auditor de Medi Ambient

SECTOR

Auditoria, normalització i certificació

PERFIL COMPETENCIAL

- Implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS).
- Implantació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9000) o prevenció de riscos laborals.
- Disseny, organització i impartició de cursos de formació en implantació i auditoria de sistemes de gestió.

PERFIL FORMATIU

Com en el cas dels consultors, els auditors solen ser professionals amb titulació superior, generalment enginyers i
llicenciats.
Altres coneixements valorats inclouen:
- Amplis coneixements de les normes ISO 9000 i/o ISO 14000, demostrables mitjançant formació reconeguda.
- Possessió del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
Altres coneixements valorats:
- Idiomes.
- Ofimàtica.
- Gestió ambiental.
- Legislació ambiental.

ALTRES

Les característiques personals demandades són similars a les del consultor.
És habitual que les empreses sol·licitin de 3 a 5 anys d’experiència professional.
La contractació pot ser des d’externa (autònom) fins a contracte indefinit a temps complert.
La remuneració varia segons l’experiència de l’auditor, essent lleugerament superior a la del consultor.
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OCUPACIÓ

Tècnic de Medi Ambient

SECTOR

Industrial/empresa

PERFIL COMPETENCIAL

- Estudi, seguiment i adaptació de la legislació ambiental.
- Gestió del compliment, la millora i el desenvolupament del sistema de gestió ambiental (i sovint, del sistema de

gestió de la qualitat o de prevenció de riscos laborals).
- Participació en nous projectes, assegurant la seva “ambientalització”.
- Manteniment de les relacions amb autoritats i administracions.
- Assistència a fòrums externs relacionats amb medi ambient, ja sigui com a ponent o com a oient.
- Elaboració de plans d’estalvi i minimització de consums (matèries primes, reutilització d’aigües, etc.).
- Disseny de plans de formació i sensibilització ambiental als treballadors e impartició de cursos.
- Elaboració de procediments de treball i especificacions tècniques relacionades amb els aspectes ambientals

dels processos productius.
- Avaluació de riscos ambientals i elaboració de plans front emergències.
- Disseny de plans de gestió de residus: emmagatzematge, contacte amb gestor autoritzats, etc.
- Gestió d’aigües residuals (gestió de petites plantes depuradores en la pròpia indústria).
- Disseny de plans de control de la contaminació acústica.
- Tramitació de permisos i autoritzacions d’abocaments.

PERFIL FORMATIU

- Enginyers (industrials, químics i, en menor mesura, camins i agrònoms) i Llicenciats (químiques, físiques,
ciències ambientals, biologia, farmàcia, etc.).

Altres coneixements valorats:
- Postgrau en medi ambient o en sistemes de gestió ambiental, qualitat i prevenció de riscos laborals.
- Legislació ambiental, especialment l’aplicable al sector al que l’empresa pertany (per exemple, construcció).
- Domini d’idiomes: anglès principalment, encara que també alemany i francès.

ALTRES

Característiques personals més
demandades:
- Iniciativa i capacitat de decisió.
- Capacitat de direcció.
- Capacitat de relació.
- Mentalitat analítica.

- Persona planificadora i previsora.
- Capacitat resolutiva.
- Capacitat de negociació amb

l’Administració.
- Capacitat de lideratge.
- Gestor d’equips humans.

Mínim 1 any d’experiència.
El salari base presenta una
important variabilitat depenent
dels sectors i competències
assumides pels tècnics.
La contractació sol ser indefinida.

ESPECIALITZACIÓ

Responsable de Medi Ambient

PERFIL COMPETENCIAL

El Responsable de Medi Ambient ocupa càrrecs intermedis/alts dintre de las organitzacions, essent generalment
una funció amb responsabilitat directiva.
El perfil competencial del Responsable de Medi Ambient es caracteritza per la necessitat de desenvolupar un
equilibri entre competències tècniques, estratègiques, organitzatives i relacionals, destacant la importància de les
competències transversals, pròpies dels perfils directius.
- Tècnica: seguiment i control de les activitats ambientals de l’empresa.
- Tècnico-estratègica: identificació de les oportunitats de millora.
- Organitzativa: implantació, organització i gestió de la protecció ambiental en l’empresa.
- Relacional: comunicació, formació i informació del personal de l’empresa i els seus proveïdors.
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- Transversals: liderat i treball en equip, adaptabilitat i innovació, gestió i organització de recursos, comunicació i
influència.

Així mateix, el perfil competencial del Responsable de Medi Ambient inclou:
- Assumir responsabilitats en el referent al compliment de la legislació ambiental per part de l’empresa.
- Coordinar els sistemes de gestió i polítiques ambientals corporatives (en el cas de que l’empresa formi part d’un

Grup).
- Reportar els resultats a la Direcció.

PERFIL FORMATIU

A més de la formació abans esmentada aplicable al perfil del Tècnic de Medi Ambient, en el cas del Responsable
de Medi Ambient el correcte coneixement de la legislació ambiental aplicable constitueix un dels aspectes
fonamentals, donades les implicacions pràctiques que això suposa, ja que l’actuació ambiental de l’empresa vindrà
determinada en gran mesura pel marc legal establert.

Per altra banda, cal tenir en compte que algunes de les tasques en matèria de gestió

ambiental que es desenvolupen a l’empresa, principalment en relació a l’ordre, la neteja,

el manteniment i el funcionament habitual de les instal·lacions, solen ser portades a terme

per part dels diferents operaris o tècnics de l’empresa, els quals pertanyen a

departaments com ara producció, manteniment o magatzem. En aquests casos doncs, la

dedicació d’aquest personal a tasques ambientals és parcial.

A continuació es presenten les principals característiques que hauria de disposar el

personal dedicat a desenvolupar aquestes funciones més específiques:
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ESPECIALITZACIÓ

Tècnic/Operari de l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)

PERFIL COMPETENCIAL

Depenent de la grandària i complexitat de l’empresa, els processos associats a l’EDAR poden variar en la seva
complexitat, requerint perfils competencials amb diferent grau de coneixements i de responsabilitat. Així, les
competències requerides per a un operari encarregat d’un simple tractament de decantació l’abocament final del
qual té com a destinació una EDAR municipal diferiran considerablement de les necessàries per al manteniment
d’una EDAR d’una gran fàbrica de paper que aboqui directament a llera pública.
Tenint en compte aquest aspecte, a continuació es descriuen les tasques genèriques que ha de desenvolupar un
operari d’una EDAR:
- Caracterització de les aigües residuals de l’empresa.
- Supervisió visual i control del correcte desenvolupament dels processos desenvolupats en l’EDAR (aireació,

filtració, decantació, i tractament de fangs) així com del perfecte estat dels equips que la composen.
- Seguiment dels resultats de les analítiques de les aigües.
- Comunicació tant interna com externa de qualsevol incidència o anomalia que afecti als equips de planta.
- Desenvolupament de les tasques de neteja i manteniment de la planta.
- Recepció de productes químics i reactius.
- Retirar els productes i subproductes per al seu posterior tractament o eliminació en abocador.
- Control del procés de deshidratació de fangs por centrifugació.

PERFIL FORMATIU

Formació tècnica específica en matèria de tractament de les aigües, que inclogui aspectes com ara:
- Processos de depuració d’aigües: reactius, decantació, filtració i tractament final.
- Automatització de processos.
- Composició i tractament de fangs.
- Manteniment preventiu i correctiu d’equips. 
- Innovacions tecnològiques, tècniques de minimització i bones pràctiques, etc.
- Legislació (límits d’abocament) i procediments administratius aplicables (permisos, DUCA, etc.).
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ESPECIALITZACIÓ

Encarregat dels Residus

PERFIL COMPETENCIAL

- Identificació i caracterització dels residus generats a l’empresa.
- Manteniment de les àrees d’emmagatzematge dels residus.
- Assegurament del correcte envasat i etiquetatge dels residus, particularment dels residus especials.
- Contacte amb els transportistes i gestors autoritzats de residus.
- Manteniment i actualització de la documentació de control i seguiment dels residus.
- Elaboració de la declaració anual de residus.
- Implantació de mesures preventives i correctores en matèria de residus. Col·laboració amb altres departaments

per evitar al màxim la seva generació.
- Implementació de les mesures d’emergència davant de fuites o accidents en els que intervinguis residus.

PERFIL FORMATIU

Formació tècnica específica en matèria de gestió de residus, que inclogui aspectes com ara:
- Classificació dels residus.
- Separació, tractament i gestió segons la seva tipologia.
- Legislació i procediments administratius aplicables.
- Tècniques de minimització i bones pràctiques.

ESPECIALITZACIÓ

Encarregat del control de les emissions a l’atmosfera

PERFIL COMPETENCIAL

- Caracterització d’emissions atmosfèriques de focus i instal·lacions: localització, classificació i inventari de fonts
de contaminació atmosfèrica.

- Avaluació de les emissions atmosfèriques del centre industrial i estudi de l’estat de les instal·lacions (calderes de
combustió i forns) i dels processos de producció.

- Desenvolupament de plans de minimització de les emissions atmosfèriques.
- Avaluació i control de la qualitat de l’aire a l’interior de la planta industrial. Definició del pla de control periòdic.
- Assessorament en la compra d’equips industrials generadors de gasos contaminants.
- Manteniment i calibració d’instrumentació de mesura de la contaminació atmosfèrica.
- Avaluació de l’eficàcia de nous materials i tècniques antipol·lució.
- Seguiment de la legislació ambiental en matèria d’emissions a l’atmosfera (compostos orgànics volàtils, gasos

d’efecte hivernacle, etc.) i adaptació de les instal·lacions per al seu compliment.

PERFIL FORMATIU

Formació tècnica específica en matèria d’emissions a l’atmosfera, que inclogui aspectes com ara:
- Processos de tractament de les emissions a l’atmosfera.
- Manteniment preventiu i correctiu d’equips.
- Innovacions tecnològiques, tècniques de minimització i bones pràctiques.
- Legislació (límits d’emissió) i procediments administratius aplicables (permisos, registres, inspeccions

periòdiques, etc.).



Sostenibilitat territorial a Terrassa

103

ESPECIALITZACIÓ

Encarregat del control de la contaminació acústica

PERFIL COMPETENCIAL

- Caracterització de l’emissió sonora de focus i instal·lacions: localització i classificació de fonts sonores.
- Medició, avaluació i control de la contaminació acústica en el centre productiu.
- Desenvolupament de plans de minimització del soroll en projectes de noves instal·lacions o infraestructures.
- Avaluació i control de la contaminació acústica (soroll i vibracions) a l’interior de la planta. Definició del pla de

control periòdic.
- Assessorament en la compra d’equips industrials generadors de soroll.
- Disseny de sistemes d’acondicionament acústic a la fàbrica.
- Manteniment i calibració de la instrumentació de mesura de la contaminació acústica.
- Seguiment i, en el seu cas, aplicació de noves tècniques i mesures correctores per a la reducció del soroll i les

vibracions.
- Seguiment de la legislació ambiental en matèria de soroll i adaptació de les instal·lacions per garantir el seu

compliment.

PERFIL FORMATIU

Formació tècnica específica en matèria de soroll, que inclogui aspectes com ara:
- Manteniment preventiu i correctiu d’equips.
- Innovacions tecnològiques i tècniques per a la minimització del soroll.
- Legislació (límits d’emissió) i procediments administratius aplicables (registres, inspeccions periòdiques, etc.)

Respecte als perfils professional en l’àmbit de les energies renovables, cal destacar que

les empreses no solen disposar d’un responsable o encarregat de la seva instal·lació i

manteniment, sinó que aquestes funcions generalment se subcontracten a empreses

externes especialitzades en la matèria. El mateix succeeix en el cas d’altres vectors

ambientals més específics, els quals no són percebuts com a prioritaris per part de les

empreses o bé que poden presentar una incidència molt puntual, com per exemple els

sòls contaminats.


