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Agraïment a totes les empreses, entitats i persones entrevistades per 
facilitar la informació. La seva aportació ha estat imprescindible perquè 
aquest anàlisi sigui una primera aportació per millorar la formació a la 
nostra comarca. 

 
 

Jordi Conca Matias 
jordiconca@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si fas plans per un any, planta arròs”. 

Si fas plans per una dècada, planta arbres. 

Si fas plans per tota la vida, 

educa a la gent” 

 
Proverbi Xines 
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Introducció: Objectius 

 
 
L’estudi s’emmarca en l’eix de millora de l’ocupabilitat de les persones i millora 

de les accions destinades a l’ocupació de l’actuació Formació al Llarg de la 

Vida del Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Comarques de Girona. 

 

Es tracta de detectar i analitzar les necessitats formatives de les 
empreses de la comarca del Ripollès, amb la finalitat de poder crear un 
marc de referència per una millora en la planificació de programes i 
actuacions en formació local i comarcals. 
Les conclusions de l’estudi han de permetre una millor adequació entre 
l’oferta formativa i les necessitats de les empreses. 
 

El contingut de l’estudi inclou específicament els apartats següents:  

 

- Panorama formatiu de les empreses. 

- Estudi i anàlisi de les empreses de la comarca (tipus de formació, 

treballadors que reben la formació, finançament de la formació, ... ). 

- Recull de suggeriments de les empreses, en matèria de formació. 

- Informe de conclusions i recomanacions derivats d’aquest estudi. 

 
 

Aquest estudi es complementa amb l’anàlisi de “L’Oferta 
Formativa al Ripollès”. Realitzat també per encàrrec del 
Consorci Ripollès Desenvolupament i dins de l’Anàlisi de la 
Formació del Territori, Actuació Formació al Llarg de la Vida, del 
Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Comarques de Girona. 
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Introducció: Àmbit d’anàlisi 

 
 
L’àmbit d’anàlisi és tota la comarca del Ripollès i la realització d’enquestes s’ha 

realitzat sobre un total de 124 empreses de diferents sectors de la comarca. 

 

A part de les visites directament a les empreses, també s’ha realitzat 

entrevistes amb els gremis dels diferents sectors de la comarca, per tenir una 

informació més amplia i consensuada  de les empreses que representen. 

 

També s’ha visitat els 2 sindicats majoritaris de la comarca per tenir el seu punt 

de vista. 

 

S’ha exclòs de l’anàlisi: 

• Entitats Bancàries, les directrius de formació no es decideixen en les 

oficines de la comarca, la formació ve definida per les seves oficines 

centrals. 

• Centres Comercials (Champion, Caprabo, Dia, ... ), formació definida per 

les seves centrals. 

• Administracions i Empreses Públiques (Ajuntaments, CatSalud, ... ). 

• Sector Primari.  
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Introducció: Metodologia 

 
Per a realitzar aquest anàlisi, s’ha analitzat totes les dades existents al 

Consorci Ripollès Desenvolupament per tenir un llistat complert de totes les 

empreses existents a la comarca del Ripollès, incloent empresaris individuals, 

aquesta informació també ha estat completada amb recerca pròpia de dades 

mitjançant la pàgina web www.gironacomercial.info propietat de la Cambra de 

Comerç de Girona i el REIC (Registre d’Establiments Industrials de Catalunya). 

 

D’aquesta informació prèvia s’ha agafat una mostra representativa d’empreses. 

Aquesta mostra comprèn totes les empreses de la comarca amb més de 30 

treballadors, més un mostreig discriminatori de la resta d’empreses. 

 

Amb les empreses seleccionades s’ha realitzat visites per portar a terme 

entrevistes, amb el responsable de l’empresa o el responsable de formació, 

aquestes estaven dirigides per un guió definit prèviament.* 

 

L’objectiu de les entrevistes és identificar: dades bàsiques de l’empresa, 

activitat principal que realitzen, grau de participació en formació i jornades, 

resum de la formació realitzada en els últims mesos (tipus de formació, hores, 

tipus de treballadors participants, on s’ha realitzat la formació, finançament 

d’aquesta),  coneixement de l’oferta formativa comarcal (reglada, ocupacional i 

contínua), mancances formatives de la comarca, coneixement de les diferents 

subvencions de formació i la utilització d’aquestes, recepció informació de 

l’oferta formativa comarcal i canals de rebuda d’aquesta informació, problemes 

per contractar personal amb formació adequada, necessitats formatives, 

observacions i suggeriments  esmentats per les persones entrevistades. 

 

S’ha realitzat un total de 124 entrevistes amb empreses, més les 
entrevistes als diferents Agents Socials. 

 
  
 
 

                                                 
* Guió enquesta – Necessitats Formatives, s’adjunta a l’annex final de l’estudi. 
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Introducció: Dades sobre l’Economia del Ripollès 
 

Totes les dades recollides en aquest apartat tenen origen en estadístiques oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
 
Situació      Comarca pirinenca de la província de Girona, a 100 km. de 
        Barcelona i 85 km. de Girona 
Població (any 2005)    26.400 
Superfície (km2)     956,2 
Densitat de població    27,6 (hab./km2) 
Capital de comarca     Ripoll  
Municipis      19 
Establiments d’empreses i professionals 2.588 
 
 
Establiment d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat  

      Comerç   Serveis,llevat   Professionals     
Any Indústria % Incr. Construcció % Incr. al detall % Incr. comerç detall % Incr. i artistes % Incr. Total % Incr. 

2002 315 -0,63% 364 4,30% 599 0,50% 1.047 2,15% 263 5,62% 2.588 2,05% 

2001 317 0,32% 349 4,18% 596 -1,81% 1.025 4,70% 249 5,96% 2.536 2,59% 

2000 316 1,61% 335 -0,59% 607 -0,98% 979 3,49% 235 0,86% 2.472 1,31% 

1999 311 0,65% 337 -1,46% 613 -1,29% 946 1,61% 233 3,56% 2.440 0,49% 

1998 309 0,65% 342 7,55% 621 -1,27% 931 4,26% 225 3,69% 2.428 2,71% 

1997 307 1,66% 318 3,58% 629 2,11% 893 1,94% 217 5,34% 2.364 2,47% 

1996 302 0,67% 307 8,48% 616 -1,12% 876 4,41% 206 5,64% 2.307 2,99% 

1995 300 4,17% 283 12,75% 623 4,36% 839 4,09% 195 9,55% 2.240 5,66% 

1994 288   251   597   806   178   2.120   
Font: IDESCAT 

 
Es pot comprovar que en els últims anys s’ha produït un estancament de sector industrial, fins i tot perdent alguna empresa.
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De la taula anterior es poden fer les següents extraccions :  
 
Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat 

Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria   
Any i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA Total % Incr. 
2002 44 18 93 43 37 63 17 315 -0,63% 

2001 40 17 94 42 40 68 16 317 0,32% 

2000 40 16 87 44 44 68 17 316 1,61% 

1999 37 13 83 42 47 71 18 311 0,65% 

1998 40 14 81 40 48 67 19 309 0,65% 

1997 37 15 75 40 50 71 19 307 1,66% 

1996 39 12 71 39 52 71 18 302 0,67% 

1995 38 14 67 40 54 72 15 300 4,17% 

1994 38 14 71 36 45 69 15 288   
Font: IDESCAT 

 
 
Establiments d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat 

Productes Roba i Articles per Llibres i Productes Material Comerç   
Any alimentaris calçat a la llar periòdics químics transport NCAA Total % Incr. 

2002 256 94 64 14 55 18 98 599 0,50% 

2001 256 96 64 15 53 19 93 596 -1,81% 

2000 270 98 63 16 51 19 90 607 -0,98% 

1999 279 100 62 16 51 20 85 613 -1,29% 

1998 293 99 61 16 50 19 83 621 -1,27% 

1997 292 109 61 14 48 16 89 629 2,11% 

1996 266 108 61 14 49 16 102 616 -1,12% 

1995 255 116 71 11 49 15 106 623 4,36% 

1994 238 106 75 14 44 17 103 597   
Font: IDESCAT 
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Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat   

Comerç   Transp. i Mediació Serveis Serveis Immob.   
Any engròs Hostaleria comunic. financera Empresa personals i altres Total % Incr. 

2002 78 364 111 45 53 283 113 1.047 2,15% 

2001 75 360 112 43 50 274 111 1.025 4,70% 

2000 70 348 112 40 42 263 104 979 3,49% 

1999 64 347 113 40 38 252 92 946 1,61% 

1998 66 331 119 42 33 253 87 931 4,26% 

1997 67 327 126 42 29 242 60 893 1,94% 

1996 77 315 124 42 29 230 59 876 4,41% 

1995 83 288 124 42 24 225 53 839 4,09% 

1994 74 277 124 40 17 223 51 806   
Font: IDESCAT 

  
 
Professionals i artistes per branques d’activitat 

Agricultura     Comerç Serveis a Serveis     
Any i ramaderia Indústria Construc. i turisme empreses personals Artistes Total % Incr. 

2002 11 8 57 14 71 97 5 263 5,62% 

2001 9 8 51 15 68 93 5 249 5,96% 

2000 8 7 52 12 62 90 4 235 0,86% 

1999 7 9 45 12 65 90 5 233 3,56% 

1998 7 9 42 14 60 89 4 225 3,69% 

1997 8 11 39 14 54 88 3 217 5,34% 

1996 7 12 37 10 59 78 3 206 5,64% 

1995 6 9 31 11 56 80 2 195 9,55% 

1994 5 8 29 9 52 73 2 178   
Font: IDESCAT 

 
 
 

Les N
ecessitats Form

atives al R
ipollès

 
 

 
 

Febrer 2006 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                      9 

Consorci Ripollès Desenvolupament



Les Necessitats Formatives al Ripollès    

Febrer de 2006  10 

Atur Registrat
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Ocupació al Ripollès 
 
Atur registrat: Nombre de persones de 16 anys i més, que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades en les 
Oficines de Treball de la Generalitat o de l'INEM. 
 
Atur registrat per sexe  

Any Sexe   
 Homes Dones Total 

2004 204 385 589 

2003 210 421 631 

2002 195 405 600 

2001 190 411 601 

2000 162 424 586 

1999 183 457 640 

1998 236 596 832 

 
La taxa d’atur és molt baixa, una de les més baixes de 
tota la historia del Ripollès. 
Aquestes dades s’han vist incrementades pels últims 
tancaments de l’any 2005 d’empreses del sector tèxtil, 
tot i que aquestes dades encara no estan registrades 
en les fonts estadístiques.  
 
Finalment les persones aturades desglossades pels sectors d’activitat:  
 
Atur registrat segons grans sectors d’activitat. 2004 
          Sense ocupació   

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis anterior Total 

2004 7 263 45 258 16 589 
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Perfil Empreses Entrevistades 
 
 
Tal i com ja s’ha avançat anteriorment s’ha contactat amb un total de 124 
empreses. 
 
Aquestes representen un total de 3.582 treballadors, i es distribueixen de la 
següent forma. 
 

 

  
Núm. 
Empr. Treb. 

Només propietari/a 14 14 
Entre 2 i 6 treballadors 45 159 
Entre 7 i 15 treb. 31 346 
Entre 16 i 30 treb. 6 133 
Entre 31 i 50 treb. 12 508 
Entre 51 i 250 treb. 13 1303 
Més de 251 treb. 3 1119 
  124 3.582 
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Distribució de les Empreses Entrevistades per Sectors

Distribució de les empreses entrevistades per poblacions i per sectors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dins el sector de la Construcció, tot i haver entrevistat un percentatge petit 
d’empreses, degut a les dificultats de poder mantenir entrevistes directament 
amb els empresaris d’aquestes, s’ha complementat les dades entrevistant al 
responsable de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Ripoll. 
El sector Comerç  també ha estat complementat amb visites a les diferents 
Associacions de Comerciants de la comarca. 
 
Relació d’agents socials i altres entitats* entrevistats  per complementar la 
informació sobre les necessitats formatives de la comarca: 
 

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès – UiER 
 

C/ Macià Bonaplata, 4                                        17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 703111                                           Fax : 972 703954 
Correu electrònic: uier@uier.org                         Pàgina Web: www.uier.org 
 

  
President: Sr. Joan Vilalta 
Gerent: Sr. Josep Pascal 
 
Associació d’empresaris intersectorial. 
 
Representativitat estimada de 1.457 empreses.  

                                                 
* El número de socis o empreses que representen han estat facilitats pels responsables de cada entitat. 
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Associació Independent de Joves Empresaris del Ripollès - AIJER 
 

C/ Macià Bonaplata, 4                                        17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 703111                                           Fax : 972 703954 
Correu electrònic: aijer@elripolles.com              Pàgina Web: www.elripolles.com/aijer      
 

  
President: Sr. Jordi Munell 
 
Associació de joves empresaris. 
 
Associats: 63 empresaris. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll 
 

C/ Macià Bonaplata, 4                                        17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 703111                                           Fax : 972 703954 
Correu electrònic: ubr@uier.org                      
 

  
Presidenta: Sra. Manoli Vega 
 
Dinamitzadora Comercial: Sra. Marta Morer 
 
Unió de botiguers de Ripoll 
 
Associats: 108 amb un total de 126 botigues.       
Aproximadament el 60% del comerç de Ripoll. 

 

Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses 
 

Centre Cívic. Ctra. Camprodon, 8 
Pl. Abadia, 9                                                       17860 – Sant Joan de les Abadesses  
Telèfon: 972 720599                                            
Correu electrònic: centrecivic@santjoandelesabadesses.com 
Pàgina Web: www.santjoandelesabadesses.com 
 

  
Presidenta: Sra. Raquel Tarré 
 
Unió de botiguers de Sant Joan de les Abadesses 
 
Associats: 100 comerços i altres establiments.       
Aproximadament el 95% del comerç de Sant Joan de les Abadesses 

 

Associació de Comerç i Turisme de Camprodon 
 

 C/ Antic - Museu Isaac Albèniz , 2 Pis                 17867 – Camprodon 
Telèfon: 972 740081                                          
  

Presidenta: Sra. Paquita Campos 
 
Unió de botiguers de Camprodon. 
 
Associats: 130 comerços i altres establiments.       
Aproximadament el 95% del comerç de Camprodon 
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Unió de Botiguers de Ribes de Freser 
 

 Pl. de l’Ajuntament, 3                                            17860 – Ribes de Freser 
Telèfon: 972 727704                                          
  

President: Sr. Ricard Rodríguez 
 
Unió de botiguers de Ribes de Freser 
 
Associats: 47 comerços.       
Aproximadament el 80% del comerç de Ribes de Freser 

 

Unió d’Empresaris de la Construcció – Delegació Ripoll 
 

C/ Concepció Ducloux, 24, Ent-1                          17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 703453                                              Fax: 972 702396                                          
Correu electrònic: ripoll@uecgirona.com 
Pàgina Web: www.uecgirona.com 

  
Responsable delegació: Sr. Josep Isern 
 
Associació d’empresaris de la construcció. 
 
Associats: 94 empreses / empresaris. 

 

Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del 
Ripollès. 
 

P.I. “Els Pintors”. C/ Joan Miro, 2                             17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 704499                                                Fax: 972 704530                                        
Correu electrònic: crdaula@ddgi.es 
 

  
President: Sr. Ramon Turrats 
 
Associació d’empresaris d’hostaleria 
 
Associats: 90 establiments       
Aproximadament el 34% dels establiments d’hostaleria comarcals. 

 

UGT – Oficina Ripollès 
 

C/ Remei, 1                                                               17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 714444                                                 Fax: 972 714444                                       
Correu electrònic: ugtripolles@terra.es                    Pàgina Web: www.ugtcatalunya.org 
 

  
Responsable: Sra. Núria Bonshoms 
 
Sindicat de treballadors 

 

CCOO – Oficina Ripollès 
 

C/ Remei, 1                                                               17500 – Ripoll  
Telèfon: 972 703990                                                 Fax: 972 703990                                        
Correu electrònic: ucripolles@conc.cat                    Pàgina Web: www.conc.cat 
 

  
Responsable: Sra. Rosario Vico.                               Responsable sector Metall: Sr. Joan Baz 
 
Sindicat de treballadors 
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Les Empreses del Ripollès i la Formació 
 

En aquest capítol es fa referència a les dades obtingudes mitjançant les 
entrevistes realitzades, analitzarem la situació actual respecte la formació. 
A l’hora d’analitzar els resultats, s’ha diferenciat la mostra de 124 empreses en 
dos grups: 

Empreses % s./ Total Treballadors % s./ Total 
Empreses amb 30 o 
menys treballadors 96 77 % 652 18 % 

Empreses amb més 
de 30 treballadors 28 23 % 2.930 82 % 

 124 100 % 3.582 100 % 
 

Sistema de Gestió de la Qualitat 
La pregunta realitzada és per tenir coneixement sobre l’existència d’algun 
Sistema de Gestió de la Qualitat i més concretament de la ISO 9001:2000. 
Aquesta Cerficació de Qualitat, condiciona completament el fet d’existir un Pla 
de Formació, de fer una Avaluació i Seguiment de la Formació, però moltes 
d’aquestes empreses realitzen el Pla de Formació només com a un requisit de 
la ISO. 
 

Disponibilitat de ISO 9001:2000 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 
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Cal destacar també que algunes empreses de dimensió petita, s’havien certificat 
amb la ISO com a requisit d’algun dels seus principals clients, el fet de no tenir ja 
aquest client, ha comportat que aquestes no renovin la Certificació, degut al cost 
que suposa i la dedicació de temps que han de fer per mantenir la documentació 
de forma correcta, tot i que continuen seguint la filosofia de la ISO. 
Com es pot veure amb els percentatges, la dimensió de l’empresa és un 
condicionant per la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, degut al 
cost i dedicació de temps que comporta. 
El fet de tenir la Certificació de Qualitat és un condicionant a l’hora de fer 
formació, degut a la millora contínua que exigeix la norma. 
 

El 100% de les empreses enquestades que tenen Certificació 
ISO, realitzen Pla de Formació, Seguiment i Avaluació de la 
Formació. 

 

Participació en Formació i Jornades 
A la pregunta de participació en formació, hi ha un 15% de les empreses 
enquestades que contesten que no realitzen mai formació “ja en saben prou, 
s’han de dedicar a fer feina”, el 46% dels enquestats fan formació 
esporàdicament, un 27% fan formació quan tenen la necessitat i un 11% 
realitzen formació de forma contínua a l’empresa. 
 

Participació en Formació 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 
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Formació de les Empreses amb ISO

Continuament
36%

Mai
0% Esporàdicament

14%

Quan hi ha la 
necessitat

50%

Es pot comprovar que les empreses grans són les que participen més en 
formació. Del 15% que responen que mai fan formació, la majoria són 
empreses del sector comerç (53%). 
Cal destacar que un 20% de les empreses de menys de 30 treballadors 
responen que mai fan formació. 
Podem establir que quan més treballadors té l’empresa més importància es 
dóna a la formació, aquesta és considerada com una inversió i no com una 
despesa, es considera com un factor estratègic per l’evolució de l’empresa. 
Especial atenció a les empreses del sector automoció que constantment han de 
realitzar formació per exigència del sector i de les marques automobilístiques 
que representen. 
 
 
 
 
 
 
 
La majoria d’empreses industrials del sector tèxtil, actualment estan realitzant 
molt poca formació als seus treballadors. Tenen una plantilla amb la formació ja 
requerida per poder treballar de forma adequada i no s’està invertint en aquest 
concepte. 
Tot això és degut a que es veuen obligats a competir a preus molts baixos i han 
pres la política de fer poca o nul·la inversió en formació. Són conscients que 
això es pagarà en un futur, si encara estan en el mercat. En anys anteriors era 
un sector que feia un esforç important en formació 
 
 

 
 
 
Si observem 
només les 
empreses que 
tenen Certificació 
ISO, el 100% fan 
formació amb 
diferents nivells 
d’assistència. 
 
 
 

Moltes de les empreses que diuen que participen de formació 
esporàdicament, es refereixen a la formació que han de fer per 
obligació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta és 
donada pel Servei de Prevenció que tenen contractat i moltes 
vegades només és una formació per cobrir l’expedient. 
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Respecte la participació en jornades, els resultats són encara menys 
encoratjadors, el 33% diu que mai participa en jornades i un 55% que participa 
esporàdicament, observem la representació gràfica: 

 
Participació en Jornades 

 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 

Com més petita és l’empresa menor participació hi ha en les jornades, degut a 
que moltes vegades el que participa és el mateix empresari i aquest 
normalment dedica el seu temps a altres tasques dins l’empresa. Les empreses 
grans al tenir diferents departaments, disposen de més personal per poder 
assistir a les jornades, segons la temàtica d’aquestes. 
 

Els empresaris tenen la percepció d’una descoordinació entre 
entitats que treballen per les empreses, caldria que les entitats 
planifiquessin i unifiquessin l’oferta formativa de jornades 
empresarials, especialment entre el Consorci Ripollès 
Desenvolupament i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. 

 

Tot i la reflexió anterior això no justifica el baix interès i participació en jornades 
que es realitzen a la comarca. 
 

Els empresaris apunten, falta de temps per poder assistir a 
jornades, els horaris haurien de ser més adequats i concretar 
més els objectius i continguts de les jornades, a més reclamen 
la seva gratuïtat en el 100% del seu cost. 
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No Pla de 
Formació

66%

Pla de 
Formació

34%

Pla de 
Formació

79%

No Pla de 
Formació

21%

Pla de 
Formació

21%

No Pla de 
Formació

79%

Realització de Pla de Formació, Avaluació i Seguiment  
Analitzant les dades obtenim els següents resultats: 
 

Existència Pla de Formació 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
Del 34% d’empreses que realitzen el Pla de Formació, podem dir que el 67% 
d’aquestes tenen Certificació de qualitat, només un 33%  realitzen el Pla de 
Formació sense estar condicionat aquest per l’existència d’una Certificació de 
Qualitat. 
Com s’ha comentat anteriorment, la realització del Pla de Formació, l’Avaluació 
i Seguiment, està completament condicionat per l’existència de la Certificació 
de Sistemes de Gestió de la Qualitat. El 100% de les empreses que tenen 
Certificació ISO tenen Pla de Formació, fan Avaluació i Seguiment de la 
Formació. 
En aquest cas també es veu la influència que té la mida de l’empresa, la 
realització d’una planificació de la formació pren importància com més gran és 
l’empresa, tal i com reflecteixen els gràfics anteriors. 
 

Es reflecteix la poca planificació que hi ha front la formació que 
pot necessitar l’empresa, normalment es participa de forma 
improvisada. 
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Avaluació i Seguiment de la Formació

No 
Avaluació - 
Seguiment

5%

Avaluació - 
Seguiment

95%

Del 34% d’empreses que realitzen el Pla de Formació, només hi ha un 5%, que 
després no realitza l’avaluació i el seguiment d’aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest és un aspecte positiu, les empreses que realitzen una Pla de Formació 
realitzen l’avaluació i seguiment d’aquesta formació per comprovar si aquesta 
ha estat correcta i d’utilitat per l’empresa. 
 
 
Tipus de Formació 
 
En aquesta pregunta existeixen 4 possibles respostes, en el cas que realitzin 
formació: 

 
1. Formació Interna, formació realitzada per la mateixa empresa o 

empresari, aquesta es realitza a les instal·lacions pròpies. 
 
2. Entitat Externa – Realitzada a la mateixa Empresa, formació 

impartida per formadors externs, realitzada a les mateixes 
instal·lacions de l’empresa. 

 
3. Entitat Externa – Realització en Centre Extern, formació impartida 

per formadors externs i fora de les instal·lacions de l’empresa. 
 

4. E-learning, com a definició parlaríem de formació virtual, es basa en 
l’ús de l’ordinador o altre mitja audiovisual per proveir als participants 
de recursos formatius. També inclourem en aquest apartat a la 
participació de formació a distància sense mitjans audiovisuals, tot i 
no ser estrictament e-learning. 

 
Aquesta informació s’ha obtingut de les dades de participació en formació 
durant l’any 2005. Després s’ha tabulat les respostes per obtenir una informació 
de resum per a cada empresa. 
 
No hi ha una única resposta per cada empresa, normalment les empreses 
participen en més d’una tipologia de formació, i per tant, la suma dels 
percentatges de cada opció té una suma superior al 100%. 
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Tipus de Formació 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  
 
Observant les dades agrupades es pot comprovar que la formació predominant 
és la formació impartida per Centre Extern - Realitzada fora de l’empresa (74%) 
i  Formació Interna (51%). 
Analitzant els resultats segons el número de treballadors, es pot veure que la 
majoria de petites empreses recorren a fer la formació en centre extern i fora de 
l’empresa (73%). 
El segment d’empreses amb més de 30 treballadors, realitzen com a 
predominant formació interna (93%), però té especial importància la formació 
impartida per centre extern, tant a fora de l’empresa (79%), com a les pròpies 
instal·lacions de l’empresa (64%). La gran empresa combina les diferents 
opcions de formació segons les necessitats. 
 
Analitzant cada una de les possible respostes: 
 
Formació Interna (51%), la majoria d’empreses que realitzen formació interna 
complementen aquesta amb altres tipus de formació, parlaríem d’un 6% 
d’empreses que només fan formació interna. 
Formació Centre Extern - Dins Empresa (27%), un tipus de formació 
utilitzada per la majoria de les empreses grans, quant més treballadors té 
l’empresa més és utilitzat aquest sistema. El 83% de les empreses amb més de 
50 treballadors utilitza aquesta modalitat de formació, reben una formació a 
mida en les mateixes instal·lacions de l’empresa. 
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Aquesta modalitat és molt utilitzada per impartir la formació de Prevenció de 
Riscos Laborals, impartida a la mateixa empresa pel Servei de Prevenció Aliè. 
Formació Centre Extern – Fora Empresa (74%), modalitat de formació més 
utilitzada, un 27% només utilitzen aquest sistema per formar els seus 
treballadors. 
Formació e-learning (13%), sistema de formació menys utilitzat, tot i que les 
empreses que estan utilitzant aquesta modalitat fan una valoració molt positiva. 
Totes les empreses que utilitzen aquest sistema el complementen amb les 
altres modalitats de formació, no hi ha cap empresa de les entrevistades que 
només utilitzin aquest sistema. 
 
En referència a les especialitats de formació impartides, es troba un ventall 
molt ampli de formació, degut a la diversitat d’empreses enquestades, però es 
pot concloure que les especialitats amb les quals s’ha realitzat més formació 
són: Idiomes, Prevenció de Riscos Laborals, Gestió d’Empreses (Administració, 
Gestió Recursos Humans, Habilitats Directives, ... ), Manteniment Industrial, 
Informàtica i Comunicació, Tecnologies pròpies de cada empresa o sector, 
Manipuladors d’Aliments, Gestió de Qualitat, ... . 
 

Qui participa de la Formació ? 
 

Categories Professionals que Participen de la Formació 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

 

 
64% 64%

32%

75% 75% 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Direcció Administr. Comercials Tècnics Treb. Qualif. Treb. No
Qualif.

Consorci Ripollès Desenvolupament



Les Necessitats Formatives al Ripollès    

Febrer de 2006  23 

15%

30%

23%

12%

7%

6%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0

1

2

3

4

5

6

C
a
t
e
g
o
r
i
e
s

Els resultats donats sumen més del 100 %, degut a que una mateixa empresa 
dirigeix la formació a diferents categories de treballadors. 
Els resultats obtinguts són sobre la formació realitzada durant l’any 205. 
En les empreses de menys de 30 treballadors, tenim que la categoria 
professional que participa més en formació és la Direcció (53%). Això és degut, 
a que normalment és el propietari qui participa directament d’aquesta. 
En canvi les empreses amb més de 30 treballadors, la formació queda més 
repartida en les diferents categories professionals, en percentatges molt 
similars, menys la categoria de Comercials, que és la que rep menys formació 
(32%). 
Analitzem les dades per saber el número de categories que reben formació i 
obtenim la següent distribució: 
 

Núm. de Categories que reben Formació 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

Les empreses de menys de 30 treballadors, solen dirigir la seva formació, amb 
majoria, entre 1 i 2 categories professionals, en canvi les empreses més grans 
solen dirigir la seva formació entre 4 i 6 categories professionals. 
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Subvencions de la Formació Contínua 
 
Es fan diferents preguntes relacionades amb la utilització de les subvencions 
de la Formació Contínua. 
Primerament es demana el coneixement de línees de subvenció per reduir el 
cost de la formació contínua, tant per la formació que fan directament les 
empreses, com a la participació directa dels treballadors de la formació 
subvencionada. 
Concretament parlem de les subvencions per Formació Intersectorial, 
Sectorial i el Nou Model de Finançament de Formació Contínua 
(bonificacions del cost de la formació mitjançant les quotes de la Seguretat 
Social). 
 

Coneixement de Subvencions de Formació Contínua 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
Un 44% de les empreses entrevistades coneix algunes d’aquestes línees de 
subvenció, el 29% diu directament que no coneix i el 28% restant diu que ha 
sentit parlar, però desconeix el funcionament i el que han de fer per poder 
beneficiar-se d’aquestes subvencions. Aquest desconeixement s’observa 
especialment en les empreses de menys de 30 treballadors. 
 
Centrant l’anàlisi en el Nou Model de Finançament de Formació Contínua, 
consistent en la bonificació del cost de la formació mitjançant les quotes de la 
Seguretat Social, hi ha un 31% de les empreses entrevistades que coneix 
aquest nou model, segmentant les dades s’observen el gràfics següents: 

Si
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27%
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Coneixement Nou Model de Finançament de Formació Contínua 
Empreses amb 30 o menys 

treballadors 
Empreses amb més de 30 

treballadors 
  

 
 
Existeixen dades molt diferenciades, el 82% de les empreses de més de 30 
treballadors coneixen aquest nou model de finançament, però en canvi només 
un 17% de les empreses de menys de 30 treballadors coneix aquesta línea de 
finançament. 
 
A la pregunta; concretament quines línees de subvenció per la formació 
utilitzen, es troba la següent distribució: 
 

Subvencions de Formació Contínua Utilitzades * 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

 

 

                                                 
* Adjunt aquest estudi hi ha un resum sobre la gestió per part de les empreses d’aquesta línea de 
subvenció de Formació. 
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Utilització Empresa Externa per Gestió del 
Nou Model de Subvenció de la Formació

Si
91%

No
9%

La suma de les diferents opcions resulta més del 100% degut a que una 
mateixa empresa pot utilitzar més d’un sistema de subvenció. 
Tot i que anteriorment s’observava que hi havia un 31% que coneixia el Nou 
Model  de Finançament de la Formació Contínua, només hi ha un 18% de les 
empreses que realment utilitza aquest sistema. 
La línea de subvenció més utilitzada són els cursos subvencionats 
intersectorials, oferts normalment a la comarca per la UiER. 
Observant les empreses de menys de 30 treballadors, només un 3% 
d’aquestes empreses utilitzen el Nou Model de Finançament i un 48% de les 
empreses no utilitza cap línea de subvenció de formació. 
En les empreses de més de 30 treballadors, hi ha un coneixement molt més 
ampli de les diferents línees de subvenció de la formació, concretament un 68% 
d’aquestes empreses utilitza el Nou Model de Finançament de la Formació. 
La línea de subvenció del Nou Model de Finançament de la Formació, la pot 
tramitar directament l’empresa beneficiaria, mitjançant aplicació de la 
“Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo” o utilitzar una empresa 
externa que gestioni tota la documentació requerida. L’empresa només aplicarà 
la bonificació del cost de la formació mitjançant les quotes de la Seguretat 
Social”.  
Analitzant les dades de les empreses que utilitzen aquest sistema, un 91% 
utilitza empresa externa que porta tota la gestió de la subvenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caldria realitzar accions per donar a conèixer les línees de 
Subvencions de la Formació, però especialment el Nou Model 
de Finançament de la Formació Contínua de la “Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo”.  
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Coneixement d’Oferta Formativa d’Entitats del Ripollès 
 
Es vol identificar la rebuda d’informació de la formació que es fa a la comarca i 
especialment de les entitats que treballen per les empreses, concretament de: 
 
CRD – Consorci Ripollès Desenvolupament 
FES – Fundació Eduard Soler 
UiER – Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès 
Altres – Compren les diferents Associacions Sectorials de la Comarca: 

• Unió de Botiguers de Ripoll 
• Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses 
• Unió de Botiguers de Ribes de Freser 
• Associació de Comerç i Turisme de Camprodon 
• Unió d’Empresaris de la Construcció 
• Altres Associacions o Gremis Sectorials. 

 
 

Recepció d’Oferta Formativa d’Entitats del Ripollès 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
La suma de les diferents opcions resulta més del 100% degut a que una 
mateixa empresa pot rebre informació formativa de més d’una entitat. 
La empreses reben informació especialment de la UiER i també del CRD, i 
especialment les empreses amb més de 30 treballadors. 
Les empreses que responen FES, reben el butlletí informatiu que realitza 
aquesta Fundació i no l’oferta formativa. Aquest butlletí sol ser enviat al 
responsable de l’empresa i no al departament de formació de l’empresa. 
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Dels resultats es destaca que hi ha un 16% de les empreses enquestades que 
no reben cap tipus d’oferta formativa de la comarca. Analitzant per segments 
les empreses de més de 30 treballadors, el 100% rep informació, però en canvi 
les empreses de menys de 30 treballadors, un 21% d’aquestes empreses no 
reben aquest tipus d’informació. 
La via de recepció de l’oferta formativa és mitjançant carta i correu electrònic. 
 

Es destaca la necessitat d’existència d’un mitja comú d’oferta 
formativa de totes les entitats. 
Caldria que aquesta oferta fos enviada a  totes les empreses, 
segons les necessitats de cada sector, però especialment fos 
tramesa a les petites empreses que son les que tenen menys 
recursos per poder fer formació fora de la comarca. 

 
 
 
Valoració de l’Oferta Formativa Comarcal 
 
L’objectiu d’aquest apartat és tenir una valoració per part de les empreses de la 
Formació Reglada, Contínua i Ocupacional que s’està realitzant a la comarca. 
 

Formació Reglada, és adequada per les necessitats de la comarca ? 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 
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Analitzant les dades es pot comprovar que hi ha un 43% de les empreses 
entrevistades que creuen que la Formació Reglada de la comarca és correcta, 
no hi ha diferències importants en el moment que segmentem les dades. Però 
cal tenir molt en compte que un 35% de les empreses fa una valoració de 
mínims d’aquesta formació i més concretament referint-se a la oferta limitada 
que hi ha. 
 
  
 

Formació Contínua, és adequada per les necessitats de les empreses ? 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
 
Analitzant les dades es pot comprovar que hi ha un 42% de les empreses 
entrevistades que considera que la Formació Contínua ofertada a la comarca 
només compleix uns mínims. 
Si analitzem les dades segmentades, per empreses de menys de 30 
treballadors, cal destacar que hi ha un 20% d’aquestes empreses que respon 
no tenir suficients dades per respondre, això bé donat pel desconeixement 
d’aquesta oferta formativa. 
Les empreses de més de 30 treballadors, totes fan la valoració d’aquesta 
formació i majoritàriament (57%) consideren que l’oferta comarcal només 
compleix uns mínims. Això es degut a que les empreses amb una certa 
dimensió, necessiten d’una formació a mida per les seves necessitats i molt 
especialitzada, normalment recorren a fora de la comarca per trobar aquesta 
formació, sense dirigir-se a entitats comarcals. 
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Formació Ocupacional, és adequada per les necessitats de les empreses ? 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
 
Respecte la Formació Ocupacional, podem observar que hi ha un alt 
percentatge de les empreses (40%), que no té suficient coneixement d’aquest 
tipus de formació per fer una valoració. 
En aquest cas també tenen més importància els valors de la part baixa, la 
valoració d’aquesta oferta formativa és molt baixa per les empreses. 
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Contractació de Personal  
Finalment amb les entrevistes realitzades s’ha volgut detectar les dificultats que 
tenen les empreses per contractar nou personal per les seves empreses. 
 

Troben les Empreses Personal amb la Formació Adequada ? 
 
 

Empreses amb 30 o menys 
treballadors 

Empreses amb més de 30 
treballadors 

  

 
La resposta NS/NC, ve donada degut a que no han tingut necessitat de 
contractació de personal i no poden fer la valoració de la pregunta realitzada. 
Observant els resultats es pot comprovar que un percentatge molt elevat 
d’empreses té moltes dificultats (52%) per contractar personal amb la formació 
adequada i només hi ha un 23% que diu que sol trobar personal amb la 
formació requerida. 
Segmentant les dades, tenen més dificultats les empreses de menys de 30 
treballadors (53%), respecte les més grans es rebaixa aquest percentatge en 
un 46%. 
En les empreses de menys de 30 treballadors, hi ha un 32% de NS/NC perquè 
normalment no tenen necessitats de contractació, en canvi les empreses grans, 
aquest percentatge es redueix només a un 4%. 
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Necessitats Formatives
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Relació de Necessitats Formatives Actuals 
 
De les empreses enquestades també s’ha volgut saber les necessitats 
formatives. Recollides aquestes dades i agrupades per especialitats trobem les 
següents necessitats:  

L’especialitat de Gestió Empresarial (20,7%), aquesta especialitat té el 
percentatge més elevat, engloba una tipologia de cursos molt àmplia, es poden 
destacar els següents: 

• Actualització temes fiscals i laborals 
• Habilitat directives i Gestió de recursos humans 
• Gestió PIME 
• Gestió comercial: captació de nous clients 
• Gestió pressupostaria i comptable 
• Gestió de costos 

 
Amb Oficis (19,5%), hi ha una demanda molt accentuada pels petis empresaris 
de la comarca, es poden destacar els següents: 

• Mecànics industrials 
• Mecànics d’automoció i planxistes 
• Paletes i Enguixadors  
• Fusteria 
• Instal·ladors 
• Pintura 
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L’especialitat Manteniment Industrial (13,6%), comprèn formació amb : 

• Soldadura (correspon a un 50% del 13,6% de l’especialitat) 
• Operaris del metall 
• Electricitat industrial 
• Manteniment en general 

Amb Prevenció de Riscos Laborals (10,1%), destacant els cursos següents: 

• Utilització correcta de carretilles elevadores 
• Gestió de la documentació de la prevenció 
• Seguretat industrial 
• Prevenció d’incendis 
• Prevenció riscos específics 

 
De totes les altres especialitats es destaca: 
Hostaleria (cuina per col·lectius, més oferta de monogràfics sobre cuina, ...) 
Turisme (monitors d’animació, monitors d’esports de muntanya, ...) 
Informàtica (Ofimàtica avançada, dibuix tècnic, disseny gràfics, ...) 
Comerç (Gestió del petit comerç, atenció al client, ...) 
Sanitat i Serveis Socials (Auxiliar de clínica, auxiliar en geriatria, assistència 
social, ...) 
Idiomes (Anglès, Francès, Català per estrangers) 
Altres (Perruqueria, Jardineria i Formació per formadors) 
 
Cal tenir en compte que les diferents empreses de la comarca i especialment 
els sectors Hostaleria i Comerç, demanen una descentralització en la 
impartició, caldria fer formació sempre que fos possible, a la Vall de Ribes i a la 
Vall de Camprodon. 
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Conclusions de les Enquestes 
  
Recull dels punts més rellevants i conclusions de l’anàlisi realitzat: 
 
Gestió de la Qualitat 
• Tenim un 23% de les empreses que disposen d’un Sistema de Gestió de la 

Qualitat. 

• El 100% de les empreses enquestades que tenen Certificació ISO, realitzen 
Pla de Formació, Seguiment i Avaluació de la Formació. Existeix una relació 
directa entre existència de la ISO i realització de Formació. 

 
Participació de Formació i Jornades 
• El 85% de les empreses diuen participar en Formació Contínua, però 

d’aquest percentatge un 46% només fa formació esporàdicament. 
• Les empreses de més de 30 treballadors realitzen més formació, no trobem 

cap empresa que respongui que no fa formació i la formació esporàdica 
baixa al 25%. 

• Moltes de les empreses que diuen que participen de formació 
esporàdicament, es refereixen a la formació que ha de fer per obligació de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta formació és donada pel 
Servei de Prevenció que tenen contractat i moltes vegades només és una 
formació per cobrir l’expedient. 

• Un 33% de les empreses diuen no participar mai en Jornades empresarials. 
Aquest resultat quedà accentuat per empreses de menys de 30 treballadors, 
un 41% d’aquestes no participa mai. 

• Els empresaris tenen la percepció d’una descoordinació entre entitats que 
treballen per les empreses, caldria que les entitats planifiquessin i 
unifiquessin l’oferta formativa de jornades empresarials, especialment entre 
el Consorci Ripollès Desenvolupament i la Unió Intersectorial Empresarial 
del Ripollès. 

• Els empresaris apunten, falta de temps per poder assistir a jornades, els 
horaris haurien de ser més adequats i concretar més els objectius i 
continguts de les jornades, a més reclamen la seva gratuïtat en el 100% del 
seu cost. 

 
Pla de Formació, Avaluació i Seguiment 
• Poca planificació front la formació, normalment es participa de la formació de 

forma improvisada. El 79% de les empreses entrevistades de menys de 30 
treballadors no fa Pla de Formació, en canvi en les empreses de més de 30 
treballadors, només hi ha un 21% que no fa el Pla de Formació. 

• Com aspecte positiu, es troba que el 95% de les empreses que fan el Pla de 
Formació, fan l’Avaluació i el Seguiment de la formació, per comprovar si 
aquesta ha estat correcta i d’utilitat per l’empresa. 
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Tipus de Formació 
• Predomina la formació impartida per Centre Extern i realitzada fora de 

l’empresa, 74% de les empreses entrevistades. Tot i que en empreses de 
més de 30 treballadors predomina la formació interna (93%), Centre Extern 
– fora empresa (79%) i Centre Extern – dins empresa (79%). Les empreses 
grans realitzen una formació més a mida de les seves necessitats. 

• La formació e-learning és el tipus menys utilitzat, 13%, però les empreses 
que l’utilitzen fan una molt bona valoració d’aquest sistema, ja que els  
aporta moltes facilitats per accedir a formació que no poden trobar a la 
comarca. 

• Per especialitats de formació, tot i trobar un ventall molt ampli, es poden 
destacar les següents: Idiomes (especialment Anglès), Prevenció de Riscos 
Laborals, Gestió d’Empreses (inclou Administració, Gestió Recursos 
Humans, Habilitats Directives, ...), Manteniment Industrial, Informàtica i 
Comunicació, Tecnologies pròpies de cada empresa o sector, Manipuladors 
d’Aliments, Gestió de Qualitat, ... . 

 
Participants de Formació 
• Amb empreses de menys de 30 treballadors, normalment la direcció 

participa més de formació (53%), això és degut a que normalment 
l’empresari és el que participa d’aquesta. En canvi per empreses de més de 
30 treballadors la formació queda repartida en totes les categories 
professionals i en menor percentatge la categoria de comercials. 

 
Subvencions de Formació Contínua 
• Hi ha poc coneixement de les diferents línees de subvenció de la formació 

empresarial i més concretament del Nou Model de Finançament de la 
Formació Contínua, només coneixen aquest sistema un 31% de les 
empreses entrevistades. Aquest percentatge creix considerablement en el 
cas d’empreses més grans. 

• Només un 18% utilitza el Nou Model de Finançament de la Formació 
Contínua i d’aquestes un 91% utilitza empresa externa per la Gestió 
d’aquesta línea de subvenció. 

• Hi ha un percentatge força elevat d’utilització de la formació subvencionada 
intersectorial (45%), degut a l’oferta comarcal existent, bàsicament 
mitjançant la UiER. 

 
Coneixement d’Oferta Formativa del Ripollès 
• Existeix un 16% de les empreses enquestades que no reben cap tipus 

d’oferta formativa de les entitats de la comarca, aquest percentatge es veu 
incrementat (21%) en el cas de empreses de menys de 30 treballadors. 

• Es rep oferta formativa especialment de la UiER (61%) i del Consorci 
Ripollès Desenvolupament (50%).  

• Els canals d’arribada d’aquesta informació és mitjançant carta i correu 
electrònic. Es detecta en les empreses de menys de 30 treballadors que hi 
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ha un número molt important d’aquestes que no disposen de correu 
electrònic o no utilitzen aquest de forma habitual. 

 
Valoració Oferta Formativa Comarcal 
• Respecte la Formació Reglada, un 43% d’empreses valora aquesta com 

correcta, tot i que es creu que l’oferta és limitada per les necessitats que té 
la comarca.  

• Molt positiu el camí iniciat pel Departament d’Educació, l’IES Abat Oliba i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament amb l’inici del Cicle Mitja de Cuina. 

• Es fa una molt bona valoració de la formació de l`Escola del Treball del 
Ripollès  i especialment de les instal·lacions que disposa. Decisió molt 
encertada el fet de realitzar els cicles tecnològics de l’IES Abat Oliba en les 
instal·lacions de l’Escola de Treball del Ripollès. 

• La Formació Contínua té una valoració del 35% d’empreses que considera 
que és correcta. Es destaca un percentatge important d’empreses que 
desconeixen aquesta oferta, especialment d’empreses de menys de 30 
treballadors (20%). 

• Formació Ocupacional, el percentatge de desconeixement d’aquesta oferta 
(40%) i valoració molt baixa, només un 12% creu que és correcta. 

 
Contractació de Personal 
• Les empreses de més de 30 treballadors, un 46% té moltes dificultats per 

trobar personal amb la formació adequada. 
 
Necessitats Formatives 
• Predomina les necessitats en: 

- Gestió Empresarial i més concretament en: actualització legislació 
fiscal i laboral, habilitats directives i gestió RRHH, gestió PIME, ... . 

- Oficis: mecànics industrials, mecànics automoció, paletes, fusteria, ... . 

- Manteniment Industrial: soldadura, operaris del metall, ... . 

- Prevenció Riscos Laborals: carretilles elevadores, gestió 
documentació, seguretat industrial, ... . 

- Formació Sanitària i Serveis Socials. 

- Dependents de Comerç. 
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Principals Observacions de les Empreses Entrevistades i  
Consideracions del Agents Socials 

 
Recull dels punts de vista i mancances de les empreses dels diferents sectors,  
complementat amb opinions dels representats d’Associacions i Entitats dels 
diferents sectors econòmics de la comarca. 
 
Sector Construcció 
Sector amb una participació de formació molt baixa, tot i tenir una Associació 
molt activa en tasques de formació, falta interès per part de les empreses del 
sector, normalment només fan la formació que obliga la llei, especialment la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Normalment no hi ha demandes de formació realitzades per les empreses, el 
funcionament és el contrari, l’Associació oferta els cursos que creu que poden 
ser d’interès i necessaris pels seus socis. 
Creuen que l’existència del mòdul de Paletes de l’Escola Taller és necessari 
però que aquests estudis s’haurien de millorar, amb professorat més qualificat i 
amb més complicitat amb les empreses del sector. També veuen interessant 
poder fer aquesta formació durant un o dos anys com a Formació Reglada del 
Departament d’Educació, comportaria més qualitat formativa. 
Actualment tenen el problema que no troben personal per treballar en aquest 
sector, no hi ha joves amb formació. Hi ha molta dificultat per trobar paletes i 
enguixadors amb la formació adequada. 
 
Sector Comerç 
Les diferents Unions de Botiguers de la comarca, remarquen que s’hauria de 
professionalitzar la feina del botiguer. 
Creuen necessari l’existència d’un Cicle Formatiu de Cicle Mitja de Comerç, 
això donaria prestigi al sector i es podria contractar personal més professional. 
Caldria poder oferir cursos de formació contínua i que aquests fossin gratuïts, 
amb la col·laboració del Consorci Ripollès Desenvolupament o la Unió 
Intersectorial Empresarial del Ripollès. 
Es remarca el poc interès per la formació per part d’una gran majoria dels 
comerciants. S’hauria de conscienciar cada vegada més els comerços, per que 
vegin la formació com un recurs necessari per professionalitzar el sector, 
modernitzar els comerços  i ser cada vegada més competitius. 
Es destaca la nul·la oferta de cursos de formació contínua a la Vall de Ribes i a 
la Vall de Camprodon. 
 
Sector Hostaleria i Turisme 
El sector valora molt positivament l’existència a la comarca de l’Aula 
d’Hostaleria i així com l’oferta formativa que realitza l’Associació d’Hostaleria. 
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Es demana més formació reglada, complementar amb altres estudis el Cicle de 
Grau Mitja de Cuina, que l’administració concedeixi altres cicles formatius, com 
podria ser  Servei de Sala, Pastisseria, ..., així com altres cicles relacionats 
amb activitats turístiques. 
Els establiments de la comarca remarquen la necessitat de no fer tota la 
formació a Ripoll, caldria descentralitzar les accions, en els casos que fos 
possible, i poder fer formació tant a la Vall de Ribes com a la Vall de 
Camprodon. 
 
Sector Industrial i Empreses Auxiliars 
Necessitat de formació amb oficis, aquesta és una de les necessitats més 
reclamades pels diferents empresaris del sector industrial, així com pels agents 
socials. 
Actualment la comarca té una escassetat d’aprenents de fusteria, pintors, 
mecànics, instal·ladors, ... . Troben molt important la tasca que es realitza des 
de l’Escola Taller però aquesta s’hauria de dotar de més recursos i de més 
qualitat, tant amb referència de recursos materials com humans.  
Caldria que existís més relació entre l’Escola Taller i els diferents sectors 
industrials de la comarca, directament o mitjançant la patronal o gremis 
representatius dels sectors implicats. 
Es podria donar la formació d’Oficis mitjançant Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
així poder reconvertir els estudis que ofereix l’IES Abat Oliba i poder aprofitar 
les instal·lacions existents que actualment estan en desús. 
En general es fa molt bona valoració dels estudis de Formació Reglada que es 
realitzen a la Fundació Eduard Soler, tot i que es troba a faltar més formació 
pràctica a realitzar en les empreses.  
Moltes vegades els alumnes no tenen la visió de la realitat empresarial de la 
Comarca del Ripollès “no totes les feines es realitzen amb Control Numèric i 
Ordinador, també s’han d’embrutar les mans”. 
Hi ha un gran preocupació als tallers d’automoció, no hi ha personal per 
treballar en aquest sector, caldria que es fessin accions de formació 
ocupacional o formació reglada per tenir personal amb formació adequada. 
El Departament d’Educació hauria de ser més flexible i adaptar-se a les 
necessitats de la comarca “no cal formar administratius durant 25 anys”. 
 
Sector Sanitari i Serveis Socials 
Cal professionalitzar la gent que treballa en el sector sanitari i especialment la 
feina amb la Gent Gran. 
Es fa molt bona valoració dels cursos d’Auxiliar en Geriatria que es fan a la 
comarca, impartits especialment per la UiER, però es reclama l’existència del 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Auxilar de Clínica, això comportaria la 
possibilitat de persones joves per treballar en aquest sector. 
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Opinió dels Sindicats majoritaris de la Comarca* 
 
La Formació Reglada a la comarca hauria de ser més flexible, que les escoles 
s’adaptessin a les necessitats concretes de l’entorn econòmic. 
 
Manifesten la necessitat de formació en les següents especialitats: 

- Sanitària i Serveis Socials 
- Oficis (Instal·ladors, Fusters, Mecànics, Automoció, Construcció) 
- Activitats Turístiques i Monitors d’Esports de Muntanya 

 
Poder impartir aquesta formació mitjançant formació reglada implicaria un bon 
nivell de qualitat. S’hauria d’impartir per cicles, que fos una formació rotativa, 
per no fer cada any les mateixes especialitats. 
Valoració molt positiva de les instal·lacions i formació que s’està realitzant a 
l’Escola del Treball del Ripollès de la Fundació Eduard Soler. Però s’apunta 
que s’ha d’adaptar el nivell formatiu a les necessitats i condicions dels alumnes. 
L’existència el l’Escola del Treball del Ripollès no ha de ser un impediment per 
defensar els serveis públics actuals, sinó un complement de l’oferta pública per 
tal de potenciar la Formació Professional amb nous cicles formatius. 
L’Escola Taller s’hauria de potenciar amb formació més adaptada a les 
necessitats dels industrials i amb més qualitat de formació. 
Respecte la Formació Contínua, aquesta s’ha d’adaptar a les necessitats del 
món empresarial, però cal tenir una oferta formativa transversal  en Noves 
Tecnologies, Manteniment Industrial, Ofimàtica Avançada, Prevenció de Riscos 
Laborals, Medi Ambient, Habilitats Directives, Gestió de RRHH, ... . 
 
 

                                                 
* Informació obtinguda mitjançant entrevistes amb el responsables al Ripollès dels Sindicats CCOO i UGT. 
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Recomanacions Finals 
 

Aquestes recomanacions finals són conjuntes per els dos estudis realitzats 
“L’Oferta Formativa al Ripollès” i “Les Necessitats Formatives al Ripollès”, dins 
l’actuació Formació al Llarg de la Vida, del Pacte Territorial per a l’Ocupació de 
les Comarques de Girona. 

 
 

• Crear un debat sobre la formació, establir les relaciones necessàries 

entre les diferents entitats, agents econòmics i socials, amb 

l’objectiu d’afavorir la col·laboració entre el món formatiu i les 

empreses. Aquesta col·laboració també ha de permetre la 

coordinació entre les entitats que organitzen formació i/o jornades 

empresarials, amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim els recursos 

econòmics que arriben al Ripollès. 

• Disposar d’una base de dades, actualitzada, de totes les empreses 

de la comarca, que inclogui tots els sectors empresarials, totes les 

formes jurídiques, inclòs l’empresari individual. Aquesta ha de servir 

per establir un mecanisme de comunicació constant entre 

empreses, agents econòmics i socials de la comarca, i tenir de 

primera  mà les necessitats formatives de les empreses i dels 

sectors empresarials. 

• Programar jornades i cursos de formació amb horaris adequats, 

segons el públic a qui s’adreça. Especificar clarament els objectius i 

continguts. Obtenir recursos econòmics o finançament per poder 

reduir al màxim el preu  de les accions formatives, i que això 

comporti un cost reduït per l’empresa. 

• Portar a terme un programa de sensibilització, dirigit a les empreses, 

sobre els beneficis de la planificació i realització de Formació 

Contínua, com a factor estratègic de les polítiques i estratègies de 

les empreses, amb la finalitat de millorar la competitivitat 

d’aquestes. 

• Programa de sensibilització als joves sobre les característiques i 

sortides de la Formació Professional i sensibilitzar a diferents 
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col·lectius de la població, sobre la formació contínua al llarg de la 

vida. 

• Donar a conèixer les línees de subvenció de formació empresarial i 

més concretament el Nou Model de Finançament de la Formació 

Contínua de la “Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo”. Facilitar des d’alguna de les entitats comarcals un servei 

d’assessorament d’aplicació d’aquesta línea de subvenció. 

• Fer arribar als màxim responsables polítics comarcals les 

necessitats formatives dels sectors empresarials, i que demanin a 

les autoritats educatives la necessitat d’una major flexibilitat en 

l’oferta formativa reglada.  

Donar resposta a les necessitats formatives més rellevants: 

- Formació amb Oficis (Mecànics Industrials, Mecànics 

d’Automoció, Paletes, Fusters, ...). 

- Formació Sanitària i de Serveis Socials. 

- Formació Dependents en Comerç 

- Formació Hostaleria i Turisme 

• Proposta de creació d’una Escola Taller d’àmbit comarcal, en lloc de 

ser d’àmbit local com existeix actualment, i haver de competir per 

trobar els alumnes. Això comportaria la utilització més efectiva dels 

recursos. 

• Establir convenis de col·laboració amb proveïdors de formació e-

learning i poder fer una oferta amplia i de qualitat d’aquest tipus de 

formació. Donar a conèixer els beneficis i avantatges de la modalitat 

e-learning. 
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Panorama Formatiu de la Formació Empresarial 
 
En aquest capítol es farà esment a diferents estudis ja realitzats, que poden 
servir per centrar la situació actual de la formació empresarial. 
 
També es farà incís sobre les mesures de flexibilització de la Formació 
Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Formació i Ocupació a Catalunya* 

“La capacitat innovadora de Catalunya depèn del capital humà i de la seva 
capacitat per endreçar i fer efectives la recerca, les aplicacions tecnològiques i 
la innovació. Per això, quan es parla de desenvolupament d’un país, en aquest 
cas de Catalunya, té sentit adjuntar en un sol capítol el capital humà i la 
tecnologia i, per tant, la formació i la innovació tecnològica”. 
Solé Parellada, F. I Puiggermanal i Estival, R. (2002), Recerca – 
Desenvolupament – Innovació a les PIME de Catalunya, pàg. 66. Portic Visions. 
 
A Catalunya s’ha d’arribar al consens de la necessitat imperiosa d’avançar cap 
a un nou model de competitivitat basat en un canvi de cultura empresarial i que 
sigui capaç de transformar el coneixement en valor afegit amb molta més 
intensitat i amb més celeritat del que ho ha estat fent fins ara. 
 
L’estructura actual del nivell de formació de la població catalana és un dels 
elements més importants que permeten explicar les tensions actuals del mercat 
de treball, amb situacions d’aparent escassetat de mà d’obra en determinats 
perfils i d’excés en d’altres. El paper clau del capital humà en el procés 
d’innovació fa que aquesta situació derivi, en un termini relativament curt de 
temps, en un seriós coll d’ampolla i en un veritable obstacle per avançar cap al 
nou model de competitivitat basat en la innovació. 
 
Les pimes de la demarcació gironina constaten serioses mancances en l’àmbit 
de la formació en la mesura que més de la meitat de les empreses consultades 
valoren aquesta l’àrea com a molt problemàtica per a la seva competitivitat 
(53% del total) la qual cosa porta a l’anàlisi de les causes i a la proposta de 
solucions pensades en termes de PIME i de territori. 
 
L’estructura formativa de la població gironina en edat de treballar no s’adequa a 
les necessitats de contractació de les empreses: 

• Important excés de perfils amb formació de batxillerat elemental, EGB o 
ESO. 

• Formació professional de nivell superior és el col·lectiu més deficitari. 
 
Pel que fa a recursos humans amb formació universitària no presentarien 
tensions significatives si es manté la tendència actual els propers anys, ja que 
sembla que el sistema i el mercat de treball tenen la capacitat suficient per 
cobrir les necessitats actuals i futures de les empreses. 
 
                                                 
* Informació recollida de l’estudi “Competittivitat, innovació i formació a les comarques gironines” realitzat 
pel Departament d’Estudis de Pimec-Sefes. 
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Aquesta situació apunta la necessitat d’intensificar els processos d’orientació 
als joves de cara a aconseguir un millor encaix entre la demanda de formació i 
les necessitats empresarials. 
 
S’hauria de potenciar els estudis reglats de formació professional, però també 
s’hauria d’impulsar la formació continuada perquè permetés acostar a aquests 
nivells educatius persones que en l’etapa de formació reglada es van quedar en 
nivells educatius de formació obligatòria no professionalitzadora. 
 
 
 
Resum i punts de vista de la formació a Espanya* 
La cultura de la formació contínua, part integral de les polítiques i estratègies 
està implantada en el 80% de les empreses. 
Els empresaris espanyols han gastat en formació l’equivalent al 1,95% de la 
massa salarial. D’aquest percentatge un 0,45% equival a subvencions rebudes 
pel FORCEM. 
Durant els últims anys hi hagut intents de realitzar aproximacions  per avaluar 
el que les empreses espanyoles gasten realment en formació contínua, però 
els resultats han estat tant dispars que resulta impossible establir 
comparacions. 
La comparació amb altres països també és força impossible, però cal apuntar 
que per exemple a França, hi ha l’obligació legal de dedicar el 1,5% de la 
massa salarial bruta a formació. El Regne Unit, les despeses per les Pimes es 
molt similar a les espanyoles, però el conjunt de totes les empreses la despesa 
és el doble del espanyol. 
El 88% de les empreses espanyoles realitza activitats de formació pels seus 
empleats. L’any 1993 aquest percentatge era del 27%. 
El 63% de la formació es realitza en hores de treball, en el cas de les grans 
empreses aquest percentatge s’incrementa. 
Les especialitats en les que s’ha desenvolupat més formació són informàtica i 
comunicacions, gestió i administració, seguretat i higiene en el treball. Seguides 
de qualitat, idiomes i tecnologies pròpies de cada empresa o sector. 
El 63% de les empreses es dirigeixen als centre de formació i consultores 
perquè les ajudin a preparar i realitzar les seves accions formatives. 
Sempre s’avalua el compliment dels plans de formació i la opinió dels empleats 
que participen en aquest cursos. 
Molt poques vegades s’avalua si la formació ha contribuït a la millora de 
productivitat de l’empresa o a la satisfacció dels directiu o caps dels 
participants. 
El 33% de la formació es realitza amb ajudes informàtiques, multimèdia, 
internet. Però  encara predomina la formació presencial, hi ha  un 84 % de la 
formació que es desenvolupa mitjançant cursos de presència. La formació en el 
lloc de treball la segueix en el ranking d’utilització, però a molta distància. 

                                                 
* Informació recollida de l’estudi “La formación en las empresas españolas. Situación, tendencias y 
expectativas” realitzat per la CEOE. 
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Està augmentant molt significativament les alternatives basades en l’aplicació 
de les noves tecnologies a la formació (internet, intranet, CD-ROM i DVD) 
També creixerà molt la formació en el lloc de treball, que es veurà potenciada 
per les facilitats aportades per les noves tecnologies. 
La gran majoria (87,5%) de les empreses consideren que el FORCEM ha 
contribuït al desenvolupament de la formació contínua. 
 
 
 
Flexibilització de l’oferta dels ensenyaments de formació 
professional. 
  
Real Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses 
mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació 
professional específica. 
 
El Decret estableix un conjunt de mesures flexibilitzadores de l’oferta dels 
ensenyaments de formació professional específica amb l’objectiu de millorar la 
formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i 
professionals dels alumnes i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació. 
 
 Les mesures són les següents: 
 
a) Possibilitat de cursar una part del cicle formatiu per tal d’ajustar-se a les 
necessitats de treballadors en actiu, o de persones que ja disposen de formació 
professional inicial i volen completar la seva formació per assolir un perfil 
professional més polivalent. 
 
b) La distribució temporal extraordinària del cicle formatiu de manera diferent a 
l’establerta amb caràcter ordinari, en un o en dos cursos acadèmics, amb la 
finalitat de facilitar l’accés a la formació de les persones amb disponibilitats 
horàries que no s’ajusten a la distribució ordinària dels cicles formatius. També 
s’ofereix la distribució conjunta del cicle formatiu, és a dir, la combinació de dos 
cicles formatius afins, bé sigui de tots o de part dels seus crèdits, amb la 
finalitat d’oferir una formació polivalent que incrementi i potenciï les 
expectatives d’inserció i promoció laboral la qual, sovint, permet que l’alumnat 
obtingui dues titulacions amb estalvi de temps.  
 
c) La matrícula parcial de crèdits de cicles formatius mitjançant l’oferta de les 
places vacants un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula, o bé mitjançant 
l’oferta específica de cicles formatius per matrícula parcial. 
 
d) Les col·laboracions per impartir crèdits en entorns laborals. Hi ha empreses i 
institucions que poden col·laborar a impartir alguns cicles formatius per als 
quals difícilment els centres docents poden disposar, en el seu recinte, dels 
espais, les instal·lacions i els productes que podríem considerar òptims. 
 
e) Les ofertes de cicles formatius a col·lectius singulars per atendre les 
necessitats d’inserció o de reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació 
professional, o les derivades dels alumnes amb més dificultats, amb risc 
d’exclusió social i/o amb discapacitats. 
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El desplegament d’aquestes ofertes ha de respondre als criteris de flexibilitat en 
la seva organització, d’adaptació a les persones destinatàries i d’ajust de la 
seva durada i horaris a les necessitats a satisfer. 
  
Els requisits acadèmics són els establerts amb caràcter general per accedir als 
ensenyaments de formació professional. 
 
L’inici de l’expedient per implantar les mesures flexibilitzadores es fa, en el cas 
de centres de titularitat del Departament d’Educació, mitjançant sol·licitud de la 
direcció del centre, o bé a iniciativa de la Direcció General de Formació 
Professional i Educació Permanent. Els agents socials, els agents econòmics, 
l’Administració local, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació, col·lectius 
professionals, i qualsevol altre departament de la Generalitat, poden proposar 
al Departament d’Educació que implanti, en centres de la seva titularitat, les 
ofertes formatives que es preveuen en el Decret. 
 
Al mateix temps el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha 
anunciat que s’estan posant en marxa “una sèrie de mesures per facilitar 
l’accés de nous col·lectius a la formació professional i per compaginar treball 
amb estudis, com ara la matrícula per crèdits, l’establiment d’horaris 
compatibles amb l’activitat laboral, l’oferta parcial de cicles formatius, l’oferta de 
formació a col·lectius singulars i la Formació Professional a distància”. 
 
Paral·lelament a la flexibilització, el Departament d’Educació ha adoptat una 
sèrie de mesures per potenciar la Formació Professional, entre les quals es 
destaquen les següents “la creació d’un total de 12 centres integrals de 
Formació Professional (dos dels quals es posaran en funcionament el proper 
curs); l’establiment de convenis amb empreses i altres entitats per oferir i 
millorar la formació professional en sectors o entorns amb necessitats de 
qualificació important; la realització de pràctiques en empreses o institucions 
d’altres països; l’acreditació de competències professionals per a treballadors 
amb experiència però sense títol, i l’establiment de correspondències entre 
cicles formatius de Grau superior i els estudis universitaris de primer cicle”. 
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•  

Annex I. Resum sobre la gestió Nou Model de Finançament de 
la Formació Contínua 

 
El mes de març de 2004 va entrar en funcionament el Nou Model de Formació 
Contínua de la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo” (antic 
FORCEM). Aquest canvi comporta un nou sistema de finançament, diferent al 
que hi havia fins al moment. 
Les empreses disposen d’un import anual que es pot destinar a la formació dels 
seus treballadors i que varia en funció de la plantilla de cada organització. La 
despesa destinada a la formació suposa l’exempció del pagament a la 
Seguretat Social per un import equivalent al d’aquella despesa durant l’exercici 
de l’any següent. 
Qui pot organitzar la formació ? 

1. La pròpia empresa bonificada 
2. Una de les empreses que pertanyi a una Agrupació d’Empreses 

(firma de conveni d’agrupació) 
3. Empresa Externa que actua com Entitat Organitzadora sobre un 

grup d’empreses que s’agrupen a efectes de gestió de la formació 
(firma de conveni d’agrupació) 

Es poden beneficar d’aquestes subvencions les empreses que realitzen 
formació pels seus treballadors i cotitzen per contingència de formació 
professional. Els treballadors autònoms no són bonificats, aquests han de 
participar de formació subvencionada mitjançant els Contractes Programa*. 
Les empreses disposen d’un crèdit anual per la Formació Contínua, quota 
ingressada en l’any anterior per formació professional i corregit per una 
percentatge de bonificació. 
 % bonificació 

• De 6 a 9 treballadors  100% 
• De 10 a 49 treballadors   75% 
• De 50 a 249 treballadors   60% 
• De més de 250 treballadors   50% 

En empreses de 1 a 5 treballadors: 420 €/empresa 
Períodes per empreses de 1 i 2 treballadors: 3 i 2 anys respectivament. 

 
A part del límit que ens marca el crèdit anual per la formació, també existeixen 
uns mòduls i costos de les accions formatives: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les empreses beneficiaries han de participar amb aportació privada, aquesta 
està condicionada pel número de treballadors. 
                                                 
* Contractes Programa, promoguts pels Agents Socials més representatius i sol·licitats al Consorci per la 
Formació Continua de Catalunya. 

Nivell de Formació Modalitat 
d’impartició Bàsic Mig – superior 
Presencial 8 € 12 € 
A distància 5 € 

Teleformació 6,75 € 

Mixta 
S’aplicarà els mòduls anteriors en funció de les hores 

de formació presencial i a distància o teleformació 
que tingui l’acció formativa. 
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Aportació Privada = Costos de Formació – Bonificació Aplicada 
 
 % aport. Privada 

• De 1 a 5 treballadors     0% 
• De 6 a 9 treballadors    5% 
• De 10 a 49 treballadors   10% 
• De 50 a 249 treballadors   20% 
• De més de 250 treballadors   40% 

 
Les accions presencials no podran tenir més de 25 participants per acció, les 
accions a distància un màxim de 80 participants per grup i tutor. 
La durada mínima de les accions serà de 10 hores. Queden excloses les 
jornades, fires i congressos. 
La gestió d’aquesta línea de subvencions s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació 
informàtica  “Plan Amigo” de la “Fundació Tripartita para la Formación en el 
Empleo”, disponible en la pàgina web www.fundaciontripartita.org . 

Fases del Procediment de Gestió de les Accions Formatives: 
1. Fase d’identificació i alta en el sistema 

S’ha de disposar de la Firma Digital, aquesta es pot obtenir mitjançant 
diferents entitats: 
   www.cert.fnmt.es 
   www.camerfirma.com 

2. Comunicació d’inici dels grups 
S’ha d’informar a la Representació Legal dels Treballadors i s’ha 
d’emetre un informe. 
Notificació de realització de les accions, 15 dies hàbils abans del inici de 
cada grup. S’ha d’informar: Nom de l’acció, continguts, modalitat 
d’impartició, dates, horaris i lloc d’impartició. 
Es poden fer modificacions de la realització de les accions, fins a 7 dies 
d’antelació amb la data inicialment proposada. 
Notificació dels participants, 1 dia anterior al inici real del grup formatiu. 

3. Comunicació de finalització dels grups 
Dades de l’acció, relació de participants finalitzats, cost total del grup i 
bonificacions aplicables, número de participants de col·lectius prioritaris. 

4. Aplicació de les bonificacions 
Tenint en compte que el límit és el crèdit anual.  
Aquests bonificacions es podran aplicar a partir del butlletí de cotització 
corresponent a la finalització del grup i com a màxim en el butlletí del 
mes de gener de l’any següent. 

5. Conciliació del crèdit 
Import màxim bonificable de cada grup finalitzat, bonificacions aplicades, 
compliment de l’aportació privada, compliment dels col·lectius prioritaris. 

 
Per més informació: www.fundaciontripartita.org . Atenció telefònica: 902 183183 
Real Decret 1046/2003.  Ordre Ministerial TAS/500/2004. 
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Annex II. Plantilla Guio Entrevista Necessitats Formatives 
 

Sector    
Nom Empresa   

CIF / NIF   Nº. Treb.   
Gerent / Director   
Resp. Formació   

Adreça   
Població / C.P.   

Telèfons   Fax   
Correu electrònic   

Pàgina WEB   
Activitat principal   

Productes principals   
Cert. Qualitat   

 

 No Si Esp.  No Si En part  

Participeu en Formació       Esta subvencionada          No Si
En 

part
Realitzeu Pla de Formació       Participeu de jornades       Subv.        
Avaluació Formació       
Seguiment Formació       
 

La formació que es realitza a la comarca la trobeu adequada per les vostres necessitats (reglada, ocupacional i 
continua). Mancances que trobeu a faltar a la comarca i Necessitats no Cobertes a la Comarca. 

 

 

Coneixeu l’existència de mitjans per subvencionar la formació continua, participeu d’aquestes subv., en quines 
participeu, directament o mitjançant intermediaris 

 

 
Rebeu informació oferta formativa del Ripollès ? Per quins canals coneixeu aquesta oferta ? 

  
 
Trobeu personal amb la formació adequada ? Mancances principals 
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Participació Cursos / Jornades l’últim any (2005): 

                          Participants                       

Nom Curs / Jornada Especialitat Hores To
ta

l P
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tic
ip
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cn
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. 
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o 

Q
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In
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t./

e-
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ng
 

Entitat Subvenció (%) / Tipus 
                      

Principals continguts:       
                      

Principals continguts:  
      

                      

Principals continguts:        

                      

Principals continguts:  
      

                      

Principals continguts:        

                      

Principals continguts:        

                      

Principals continguts:       

  
Observacions 
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Fonts de Coneixement Utilitzats 
 
Publicacions 

• “Informe de diagnosi i prospectiva del sector metall mecànic al Ripollès. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria, Secretaria 
d’Indústria. Any 2006. 

• “Projecte de futur Ripollès 2020”. Pla Estratègic pel sector terciari del Ripollès 
2005. 

• “Competitivitat, innovació i formació a les comarques gironines”. Departament 
d’Estudis de Pimec-Sefes. Any 2004. 

• “Reflexió estratègica econòmica per la comarca del Ripollès”. Competitiveness. 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, Direcció 
General d’Indústria. Any 2002. 

• “L’oferta formativa i la demanda professional a la comarca del Ripollès”. 
Consell Comarcal del Ripollès. Any 1992. 

• Real Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses 
mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació 
professional específica. 

• “La formación en las empresas españolas. Situación, tendencias y 
expectativas” realitzat per la CEOE. 

 
Fonts on-line 

• REIC. Registre d’Establiments Industrials de Catalunya: www10.gencat.net/reic 

• IDESCAT. Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.net 

• La guia comercial de les comarques Gironines: www.gironacomercial.info 

• Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: 
www.fundaciontripartita.org 

 
Principals contactes 

• Sra. Núria Serra, Consorci Ripollès Desenvolupament 

• Responsables d’empreses i de formació de 124 empreses del Ripollès 

• Agents socials, gremis i associacions de la comarca del Ripollès 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Consorci Ripollès Desenvolupament




