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INFORMACIÓ A EMPRESES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO 

LABORALS PER PART DE PERSONES JOVES DESOCUPADES EN ELS SEUS 

CENTRES DE TREBALL, REGULADES AL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 

D’OCTUBRE 

 

RESUM 

 

L’objectiu de la mesura és dotar a aquestes persones joves d’experiència laboral per tal 

d’assolir la seva inserció laboral. 

La durada d’aquestes pràctiques és entre 3 i 9 mesos. L’empresa està obligada a pagar 

al participant un mínim del 80% de l’IPREM mensual vigent en el moment de signar 

l’acord entre la persona jove i l’empresa, en concepte de beca de suport. 

El programa de pràctiques haurà d’incloure qui serà el tutor o tutora de les pràctiques, la 

descripció de les tasques i funcions a realitzar, la descripció de les accions formatives 

que seran impartides durant les pràctiques, la descripció de les accions del tutor o tutora 

destinades a orientar professionalment a les persones participants del programa de 

pràctiques, i la descripció de quins seran els criteris observables i mesurables d’avaluació 

de les pràctiques. 

Les empreses que desenvolupin aquests programes de pràctiques no laborals podran 

incloure en el conveni de col·laboració un compromís de contractació d’aquestes 

persones joves. 

Les pràctiques no laborals en empreses no suposaran, en cap cas, l’existència de relació 

laboral entre l’empresa i la persona que realitza aquestes pràctiques. 

 

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT 

 

Totes les sol·licituds de pràctiques no laborals hauran de vehicular-se mitjançant el tràmit 

creat específicament per aquestes, disponible a l’apartat de Tràmits de la web de la 

Generalitat de Catalunya; mitjançant aquesta sol·licitud, el representant legal de 

l’empresa sol·licita al director o directora de l’Oficina de Treball que li correspon (segons 

on estigui ubicat el centre de treball on es realitzaran les pràctiques), la subscripció d’un 

conveni de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per tal 

que es puguin realitzar les pràctiques no laborals en el/s seus centre/s de treball.  

En aquesta sol·licitud s’inclouran les dades dels perfils professionals que es necessiten 

per a les pràctiques que s’ofereixen, així com el programa de pràctiques i les condicions 

d’aquestes —segons model normalitzat—. 

L’Oficina de Treball preseleccionarà els candidats entre aquelles persones que 

compleixin els requisits determinats per la normativa i el perfil sol·licitat per l’empresa. 

L’empresa farà la selecció entre aquestes candidatures i comunicarà a l’Oficina de 

Treball la relació de persones joves seleccionades. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Practiques-no-laborals-en-empreses-per-a-joves?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Practiques-no-laborals-en-empreses-per-a-joves?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/otg.html
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L’Oficina de Treball facilitarà llavors el model de conveni de col·laboració a l’empresa per 

tal que signi dues còpies i les retorni a l’Oficina de Treball. L’Oficina de Treball també les 

signarà i enviarà una còpia a l’empresa. 

 

L’empresa subscriurà un acord per triplicat amb cada persona jove seleccionada i, un 

cop presenti la còpia corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a l’Oficina 

de Treball, quedaran autoritzades les pràctiques no laborals. 

 

L’Oficina de Treball realitzarà totes les accions de control i seguiment necessàries per tal 

de verificar el correcte desenvolupament de les pràctiques no laborals. 

 

Finalment, l’empresa —en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya— 

emetrà un certificat per a la persona jove participant a les pràctiques no laborals on 

constaran totes les dades i accions relatives a aquestes. El model de certificat serà 

facilitat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i podrà descarregar-se des de la 

pàgina web d’informació de les pràctiques no laborals. 

 

TERMINI 

El període per sol·licitar la subscripció del conveni regulat a l’article 4 del Reial Decret 

1543/2011, de 31 d’octubre, romandrà obert tot l’any. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 Consulteu la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 Podeu accedir al document de “Preguntes més freqüents”. 

 Consulteu directament a les Oficines de Treball. 

 Contacteu amb el/la tècnic/a de prospecció territorial de la seva zona de l’Àrea de 

Serveis a l’Empresa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant 

l’adreça electrònica serveisempresa.soc@gencat.cat. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/practiques-no-laborals-en-empreses/index.html
mailto:serveisempresa.soc@gencat.cat

