INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES NO LABORAL EN EMPRESES PER A
JOVES DESOCUPATS, A L’EMPARA DEL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31
D’OCTUBRE
El Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, modificat per la disposició final tercera del RD
694/2017, de 3 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses, té com
a objectiu incrementar les oportunitats d'ocupació per a les persones joves, amb cap o molt
escassa experiència laboral, contribuir a facilitar el seu accés al mercat de treball, a
l'ocupació i a l'adquisició de pràctica laboral en un entorn real.
Persones beneficiàries:
Persones joves desocupades entre 18 i 25 anys inclusivament, i joves entre 18 i 29 anys
adscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Requisits:
Hauran d'estar en possessió d'alguna de les següents titulacions oficials:
- Titulació universitària.
- Titulació de Formació Professional, artístiques o esportives, de Grau Mitjà o Superior.
- Un certificat de Professionalitat.
No haver tingut una relació laboral o un altre tipus d'experiència professional superior a tres
mesos en la mateixa activitat objecte del programa de pràctiques. No es tindran en compte,
a aquest efecte, les pràctiques que formen part dels currículums per a l'obtenció de les
titulacions o certificats corresponents.
Desenvolupament de les pràctiques no laborals:
Les pràctiques no laborals es desenvoluparan en centres de treball de l'empresa o del grup
empresarial, sota la direcció i supervisió d'un/a tutor/a i tindrà una duració entre tres i nou
mesos.

Les pràctiques no laborals en les empreses no suposaran, en cap cas, l'existència de relació
laboral entre l'empresa i la persona jove beneficiària.
Conveni entre l’empresa i el Servei Públic d’Ocupació:
Les empreses interessades a desenvolupar les pràctiques no laborals hauran de celebrar,
prèviament a la subscripció de l'acord amb les persones joves desocupades, un conveni
amb el Servei Públic d'Ocupació competent en raó de l'àmbit territorial del centre de treball
on es desenvolupen les pràctiques.
Preselecció i Selecció de candidatures:
La preselecció de les persones joves candidates per a exercir les pràctiques no laborals
correspon a Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
El procés de selecció final de les persones que participen li correspondrà a la empresa.
Acord de pràctiques no laborals entre l’empresa i la persona seleccionada:
Una vegada seleccionada la persona que vaja a desenvolupar les pràctiques no laborals,
l'empresa subscriurà un acord, previ a l'inici de les pràctiques.
En l'Acord constarà el contingut concret de la pràctica, la formació que li acompanyarà, la
duració d'aquesta, les jornades i horaris per a la seua realització, el centre on es realitzarà,
el sistema d'avaluació i tutories, i la certificació a la qual tindrà dret per la realització de les
pràctiques.
Remuneració:
Les y els joves participants rebran de l'empresa una beca de suport la quantia del qual serà,
com a mínim, del 80% de l’IPREM mensual vigent a cada moment.
Seguretat Social:
Les persones joves participants s'inclouran en el Règim General de la Seguretat Social,
d'acord amb el que estableix el RD 1493/2011, de 24 d'octubre. Es cotitzarà a la Seguretat

Social per contingències comunes i professionals, sense que existisca l'obligació de cotitzar
per la contingència de desocupació.
Certificat:
Les empreses, en col·laboració amb els Serveis Públics d'Ocupació, hauran d'entregar a
les persones que hagen realitzat les pràctiques no laborals, un certificat en el qual conste
les pràctiques no laborals realitzades, els continguts formatius d'aquesta, la duració i el
període de realització.
Contractació:
Les persones joves que hagen participat o participen en el programa de pràctiques no
laborals, podran ser contractades a la finalització, o durant el desenvolupament d'aquestes,
sota qualsevol modalitat de contractació, d'acord amb la normativa laboral vigent i acollirse als incentius que en matèria de contractació existisquen en aqueix moment, o en el seu
cas, podran incorporar-se com a persona sòcia si les pràctiques van ser realitzades en
cooperatives o societats laborals.
PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.
L'empresa presentarà la sol·licitud de manera telemàtica, previ a la signatura del conveni.
En el següent enllaç de la web de Labora podrà accedir al tràmit telemàtic:
http://labora.gva.es/es/empreses/servicis-a-empreses/practiques-no-laborals/que-son-lespractiques-no-laboralsLa documentació a presentar és la següent:
- El conveni emplenat (sense signar)
- El programa de pràctiques no laborals. S'adjuntaran tants programes de pràctiques com
especialitats formatives a desenvolupar.
- L'Escriptura de constitució de l'empresa

- Els poders d'actuació de la persona representant legal de l'empresa.
Podeu consultar en:
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA-ALACANT
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6
03003 - Alacant
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA-CASTELLÓ
C/ Historiador Viciana, 8
12002 - Castelló
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA-VALÈNCIA
Avinguda de l’Oest, 36
46001 - València
Tf. Informació prop: 012

