


Consell Valencià de la Joventut

En el marc de la campanya:
Practica els teus drets, #jovesenpràctiques

Amb la col·laboració de:
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), 
Joves CCOO PV, i Aposta Jove - UGT

València, abril de 2020



La fase de transició de les persones joves de l’etapa educativa al mercat de treball 
és cada vegada més complicada. L’atur juvenil és proporcionalment molt alt i les 
persones joves fan front a reptes estructurals a l’hora de trobar un treball estable de 
qualitat i tindre uns ingressos dignes.

L’Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España, en què col·labora 
el Consell Valencià de la Joventut, mostra una taxa d’atur juvenil del 28,3% en el primer 
semestre de 2019. I la taxa d’ocupació està en un 38,7%. Segons les dades del SEPE, 
els contractes de caràcter temporal (on s’inclouen els contractes en pràctiques) 
representen el 92,5% del total de contractes signats per la població entre 16 i 29 
anys.

És una realitat que el contracte en pràctiques és una modalitat contractual que 
afecta generalment a les persones joves.

Les primeres experiències en el mercat de treball com les beques i les pràctiques 
són útils per a facilitar el desenvolupament d’habilitats pràctiques, l’orientació i 
l’experiència laboral i l’acompanyament en la incorporació al mercat de treball.

Tanmateix, existeix una clara evidència que les pràctiques estan reemplaçant 
freqüentment l’ocupació de qualitat de les persones joves. A més, trobem moltes 
mostres de pràctiques curriculars que no suposen una formació de qualitat, moltes 
vegades substituint tasques mecàniques i sense una bona tutorització.

La falta d’unes regles clares soscava l’objectiu principal de les pràctiques com 
oportunitats formatives que han de complementar la formació adquirida per mitjà 
de l’educació formal, no formal i informal.

Per tot açò, el Consell Valencià de la Joventut ens hem proposat la creació d’este 
Decàleg de Pràctiques i Beques de Qualitat com a document de referència per a 
construir un marc legislatiu i unes polítiques en matèria de pràctiques laborals i 
no laborals que tinguen en compte la joventut com a col·lectiu amb necessitats 
específiques d’especial atenció.
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DECÀLEG
1. Les pràctiques i beques en cap cas han de 
substituir l’ocupació.

• Les pràctiques i beques són, fonamentalment, una experiència formativa que ha de 
complementar la formació adquirida per mitjà de l’educació formal, no formal i informal.

• Este procés formatiu suposa un objectiu intern de formació professional-laboral, 
d’orientació i experiència laboral i d’acompanyament en la incorporació al mercat de 
treball.

• No obstant això, este procés formatiu es caracteritza per un procés d’aprenentatge 
d’habilitats pràctiques per mitjà del desenvolupament de tasques que no han de 
substituir l’ocupació. És a dir, la persona en pràctiques no ha de desenvolupar tasques 
pròpies que substituïsquen les d’un perfil professional, sinó tasques acompanyades per 
a l’aprenentatge.

• També haurien d’existir sistemes de certificació i reconeixement d’habilitats i 
coneixements adquirits per mitjà de les pràctiques per tal de facilitar la incorporació al 
mercat de treball.

• A més, apostem perquè el límit dels períodes de pràctiques es reduïsca fins els 12 mesos.

2. Les pràctiques i beques han de comptar amb 
una remuneració econòmica amb motiu del 
desenvolupament de les tasques realitzades, 
així com una compensació econòmica, si 
s’escau, de despeses de transport, manutenció 
i allotjament.

• Les pràctiques i beques han de ser retribuïdes almenys conforme al Salari Mínim 
Interprofessional.

• A més, la remuneració econòmica no ha d’estar mai per davall del llindar de pobresa de la 
UE fixat en el 60% del salari mitjà.

• Esta remuneració de les pràctiques hauria d’estar regulada per llei o pels convenis 
col·lectius, de conformitat amb els procediments establits.
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3. Les institucions públiques competents han 
de garantir que les persones becàries o en 
pràctiques tinguen un coneixement adequat 
dels seus drets.

• Cal informar les persones becàries i en pràctiques sobre els seus drets socials i laborals, 
sobre la Representació Laboral dels Treballadors i les Treballadores, així com de les seues 
responsabilitats amb l’organització d’acollida o contractant.

• Les institucions públiques (educatives o ocupacionals) han d’oferir formacions inicials en 
esta matèria.

• A més, les organitzacions d’acollida o contractants han de garantir l’adequada 
incorporació de les persones becàries o en pràctiques, amb sessions de benvinguda amb 
la col·laboració de la RLT.

4. Les pràctiques no laborals han d’estar 
obligatòriament vinculades a plans formatius, 
amb objectius d’aprenentatge concrets.

• Les pràctiques no laborals no suposen una contractació laboral.

• Les pràctiques no laborals haurien de limitar-se a les incloses en els plans curriculars: de 
formació professional o universitaris.

• La resta de modalitats que ara es contemplen com a pràctiques no laborals (incloent les 
pràctiques universitàries extracurriculars) haurien de passar a considerar-se pràctiques 
laborals i suposar una relació laboral entre la persona en pràctiques i l’organització/
empresa.

5. Les pràctiques no laborals han de comptar 
amb un conveni de col·laboració escrit legalment 
vinculant entre la institució educativa, la persona 
en pràctiques i l’organització d’acollida.

• En el conveni ha de constar el programa de pràctiques, que n’ha d’incloure els objectius, 
el contingut, la durada, la remuneració, l’horari i els sistemes de tutoria i avaluació.
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6. Les pràctiques no laborals han de tindre un 
seguiment i una avaluació continuats.

• Ha d’existir l’obligació per part de la persona tutora de tindre una presència i un contacte 
quotidians.

• Formació i especialització de les persones tutores per a poder realitzar un correcte 
seguiment.

• Les institucions públiques han de fer seguiment per garantir els drets de la persona en 
pràctiques i per controlar el compliment de les obligacions i el programa formatiu per 
part de l’organització d’acollida.

7. Les pràctiques laborals han de compartir 
una doble finalitat: experiència formativa i 
introducció al món laboral.

• Les pràctiques laborals han de complir una finalitat de millora de l’ocupabilitat, 
d’experiència laboral i d’acompanyament en la incorporació al mercat de treball.

• Les pràctiques laborals també han de complir una finalitat formativa encaminada a 
completar la formació adquirida per mitjà de pràctiques. Per això cal que les organitzacions 
contractants disposen de mecanismes i estratègies per a garantir la formació de les 
persones en pràctiques.

8. Les pràctiques laborals han de comptar 
amb un contracte escrit legalment vinculant 
entre la persona en pràctiques i l’organització 
contractant.

• En el conveni han de constar els objectius formatius, les tasques a desenvolupar, la 
durada, la remuneració i l’horari.
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9. La legislació en matèria de pràctiques 
laborals ha de comptar amb la regulació d’una 
taxa d’estabilitat.

• Els contractes en pràctiques no han de convertir-se en una modalitat contractual que 
permeta a les empreses beneficiar-se en un sistema de rotació en què s’acomiade i es 
contracte de forma cíclica.

• Ha d’existir un control sobre este tipus de pràctiques, sovint realitzades per grans 
empreses.

• Una taxa d’estabilitat garantiria que un percentatge d’estos contractes siguen convertits 
a indefinits.

10. Les pràctiques laborals han de tindre uns 
mecanismes de supervisió i control més forts 
per evitar que es vulneren els drets de les 
persones en pràctiques o s’incomplisquen les 
obligacions per part de les organitzacions 
contractants.

• Apostem per un enfortiment de la Inspecció de Treball i de les mesures de control, i altres 
mecanismes de supervisió per part de la institució competent.

• Proposem un major control de la Representació Legal dels Treballadors i les Treballadores 
sobre els contractes, així com facilitacions perquè les persones becàries o en pràctiques 
coneguen els seus drets laborals i representants sindicals.

• A més, una major recollida d’informació sobre les condicions de les pràctiques laborals 
permetria estadístiques de suport a la presa de mesures en benefici de les persones en 
pràctiques i els objectius d’estes.
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GLOSSARI

B
Beca: Ajuda econòmica que rep una persona, en este cas, per a completar la seua formació 
acadèmica en un àmbit professional. Les beques poden ser tant per a pràctiques laborals com 
per a pràctiques no laborals.

C
Compensació: En este cas, retornament de les despeses que la persona en pràctiques en 
transport, manutenció i allotjament.

Contracte: Document que arreplega les condicions d’un acord de voluntats entre dos o més 
parts que estableix unes obligacions i una relació jurídica entre elles.

Conveni de col·laboració: Document per mitjà del qual s’estableixen uns acords per dur a terme 
un objectiu d’interès comú.

Currículum: Planificació d’objectius, continguts i avaluació que es programen, en este cas, per 
a l’obtenció d’una titulació.

E
Educació formal: Educació, regulada per les institucions educatives i per una normativa legal, 
que conduïx a l’obtenció d’un títol oficial o d’una acreditació.

Educació informal: Educació organitzada i sistemàtica duta a terme fora del sistema educatiu 
institucionalitzat, amb la finalitat de facilitar aprenentatges específics a grups especials de la 
població.

Educació no formal: Adquisició continuada i espontània de coneixements i habilitats a través 
de les experiències diàries i la relació amb el medi.
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I
Inspecció de Treball: Servei públic a càrrec del Ministeri de Treball, que té com a objectiu vetllar 
pel compliment de les disposicions legals i convencionals en matèria laboral, de promoció 
i formació per al treball, i de seguretat i salut en el treball, amb la finalitat de previndre o 
solucionar els conflictes o riscos laborals entre persones treballadores i ocupadores.

M
Mercat de treball: Situació de l’oferta i de la demanda de col·locació en una regió, un país o en 
relació amb un tipus d’activitat.

O
Ocupabilitat: Capacitat d’una persona treballadora per a mantindre el seu lloc de treball o per 
a trobar una altra faena.

Ocupació: Treball o activitat en què una persona invertix el temps amb retribució o guany.

Organització: Grup de persones i de mitjans organitzats amb una finalitat determinada, en este 
cas, referint-nos a una empresa, una institució o altres tipus d’organitzacions. L’organització 
d’acollida fa referència a aquella que acull pràctiques no laborals; i l’organització contractant fa 
referència a aquella que contracta persones en pràctiques (laborals).

P
Pràctiques no laborals: No suposen una relació laboral entre la persona en pràctiques i 
l’organització d’acollida, sinó un conveni de col·laboració.

Pràctiques laborals: Suposen una relació laboral entre la persona en pràctiques i l’organització 
contractant, que es materialitza en un contracte.
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Remuneració: Quantitat rebuda per la persona en pràctiques en contrapartida a la seua 
col·laboració en el procés productiu de l’organització.

Representació Laboral dels Treballadors i les Treballadores (RLT): Persona o persones 
elegides democràticament entre la plantilla de treballadors i treballadores per a representar-
la a ella i els seus interessos en el centre de treball i en els òrgans establerts a l’efecte.

S
Salari Mínim Interprofessional (SMI): Salari mínim, fixat pel Govern, que ha de percebre tota 
persona treballadora assalariada.

T
Tutoria: En este cas, càrrec d’acompanyament, seguiment i avaluació en el procés 
d’aprenentatge de la persona en pràctiques durant el període de pràctiques.
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ENLLAÇOS D’INTERÉS
Guía sobre becas, contratos en prácticas y contratos para la formación 

Ruge - UGT compta amb un document de suport bàsic per a aquelles 
persones que estiguen cursant o vagen a cursar un període de pràctiques.

Aprendices becarias/os y trabajo precario - Una guía sobre prácticas en 
la empresa para representantes sindicales 

CCOO té una guia que recull tota la legislació que regula les distintes 
modalitats de pràctiques, amb una part dedicada a l’acció sindical.
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https://www.ugt.es/sites/default/files/guia_becas_practicas_formacion_ruge_ugt.pdf
https://www.ccoo.es/efbefbc89ead61ce6c6a666f67fb5263000001.pdf
https://www.ccoo.es/efbefbc89ead61ce6c6a666f67fb5263000001.pdf



