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PIMEC exigeix el paper de l’empresa com a agent 
formatiu en el model català de l’FP 

 
La patronal anuncia que organitzarà el I Congrés de Formació Professional de 
Catalunya la propera tardor 
 
PIMEC alerta de l’increment de la bretxa de talent entre oferta i demanda a 
Catalunya en matèria d’FP, situant les necessitats de l’empresa en un 36,5% i la 
resposta del nivell formatiu de la població activa en el 22,8% 
 

Barcelona, 14 de juny de 2019. PIMEC considera la Formació Professional el major 
element de competitivitat que té un país i, per aquest motiu, ha reivindicat el paper 
formatiu de les empreses en el model català d’FP Dual per superar el desajust entre 
oferta i demanda. A més, ha destacat la importància que aquest model educatiu estigui 
per sobre dels interessos de les parts. 
 
En una roda de premsa en la seu de la patronal a Barcelona, el secretari general de 
PIMEC, Antoni Cañete, ha considerat “fonamental” el procés de concertació per a la 
construcció del model català d’FP Dual i ha fet una valoració positiva de la decisió del 
Departament d’Educació de la Generalitat de deixar sense efecte la resolució 
d'organització de l’FP Dual. 
 
En relació a la resolució EDU/1076/2019, publicada pel Departament d’Educació el 
passat 29 d’abril, que introduïa una sèrie de canvis conceptuals que incidien en 
qüestions estratègiques del model català d’FP Dual, Antoni Cañete creu que “haurien 
d’haver estat resultat d’un procés de concertació social amb els agents socials de 
Catalunya”. Motiu pel qual PIMEC va presentar a Educació el seu posicionament i va 
sol·licitar l’ajornament fins que fossin abordats els criteris generals en el marc de la 
Comissió Rectora de la Formació i Qualificació professional de Catalunya.  

 
Sobre la situació actual d’aquest model educatiu, el secretari general de PIMEC ha dit 
que l’European Skills Index situa Espanya en la pitjor situació del rànquing 
comunitari en termes de les competències desenvolupades i assolides per les 
persones, a través de la formació, i la seva manca de correspondència efectiva amb les 
necessitats competencials del mercat de treball.  
 
Per la seva banda, la directora de polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, Sílvia 
Miró, ha destacat la necessitat de dur a terme quatre punts clau en relació a l’FP Dual: 
 

• Situar l’empresa en l’origen i destí natural de qualsevol acció de formació 
professional, reconeixent-la com agent formatiu en el procés de qualificació 
de les persones a través del model dual, i establint beneficis per les 
companyies en matèria de fiscalitat, Seguretat Social, contractació pública i 
reconeixement social amb l’objectiu d’impulsar l’FP Dual des de l’àmbit 
empresarial.  
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• El model ha de ser flexible per adaptar-se a les necessitats reals de les 
empreses, així com a les noves necessitats del mercat de treball, facilitant 
la transició del món educatiu al laboral i superant els desajustos de qualificació 
actuals i futurs.  
 

• El Model ha d’atendre especialment el paper de les pimes, dotant de recursos 
a la Tutoria Mancomunada, incidint així en la consolidació d’un veritable pla de 
formació dins les empreses. 
 

• Consolidar l’FP Dual com a un instrument que contribueixi a la millora de 
l’ocupabilitat de les persones, la reducció de l’atur juvenil i la reducció de 
l’abandonament escolar, cercant els instruments més adients per a cada perfil 
per tal d’assolir els millors resultats possibles. 

 
Finalment, Antoni Cañete ha anunciat que PIMEC organitzarà el I Congrés de 
Formació Professional de Catalunya la pròxima tardor amb l’objectiu d’abordar les 
problemàtiques i les necessitats de les empreses envers la formació, amb la implicació 
de tots els actors del sistema per alinear els reptes estratègics i prioritaris de la Formació 
Professional en l’escenari futur del mercat de treball a Catalunya.  
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