Número 18, de 23 de maig de 2012
PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES
Organisme: Servei d’ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya posa en marxa un servei adreçat a les empreses les
quals, via conveni de col·laboració, podran oferir pràctiques no laborals a persones
joves en situació d’atur, amb unes qualificacions determinades i amb menys de 3
mesos d’experiència laboral associada a aquesta qualificació.
Les Pràctiques No Laborals tenen com a objectiu facilitar l’assoliment d’experiència
laboral per part de persones joves d’entre 18 i 25 anys, desocupades i inscrites a
l’Oficina de Treball, que tinguin determinades qualificacions:
- Titulació universitària
- Titulació de formació professional de grau mitjà o superior, o formació del
mateix nivell corresponent als ensenyaments de formació professional artístics o
esportius
- Certificat de professionalitat
Les pràctiques hauran de tenir una durada compresa entre 3 i 9 mesos. Durant el
període de pràctiques, els/les participants hauran de percebre com a mínim el 80% de
l’IPREM (426 €/mes l’any 2012); a més hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat
Social, cotitzant obligatòriament per contingències comuns i professionals.
Amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral d’aquestes persones, l’empresa podrà
incloure un compromís de contractació dels participants. En aquest cas, sempre i quan
es contracti al 60 per cent dels participants un mínim de 6 mesos, l’empresa podrà
demanar una compensació econòmica per un import màxim per cada participant de 6 €
per cada hora de pràctiques realitzades.
El procediment per sol·licitar les pràctiques comença adreçant una sol·licitud a l’Oficina
de Treball corresponent, per a la signatura d’un Conveni de col·laboració amb el SOC.
En aquesta sol·licitud s’inclouran les dades del perfil professional requerit i del programa
de pràctiques que es portarà a terme.
En el següent enllaç trobareu tota la informació així com el procediment de
tramitació:
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/or
ient_contractacio/Practiques_no_laborals_en_empreses_per_joves

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert tot l’any.
Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
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