PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES NO LABORALS
EN EMPRESES (RD 1543/2011, 31 d’octubre) (BOE 18 novembre 2011)
El Reial decret 1543/2011, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses,
estableix que les empreses o grups empresarials han de formalitzar convenis amb el
serveis públics d’ocupació amb la finalitat que joves entre 18 i 25 anys, amb nul·la o
escassa experiència professional, realitzin pràctiques no laborals, d’acord amb la seva
titulació.
D’acord amb aquesta normativa, us detallam el procediment que s’ha de seguir:
1. Sol·licitud de subscripció del conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears i l’empresa per fer les pràctiques no laborals per part del jove
desocupat, d’acord amb model normalitzat que es posarà a disposició dels
interessats.
2. L’empresa ha de presentar al SOIB la documentació següent:
a) Annex 1: perfil professional sol·licitat
b) Annex 2: programa de pràctiques
3. Preselecció per part del SOIB. Una vegada s’hagi dut a terme, s’ha de trametre la
llista de candidats a l’empresa.
4. Selecció final a càrrec de l’empresa que ha de trametre el llistat al SOIB, que ha de
verificar que els candidats seleccionats formaven part de la llista de
preseleccionats.
5. Signatura del Conveni.
Amb la signatura del Conveni:
6. Les empreses han de subscriure amb els beneficiaris un conveni de pràctiques
d’acord amb l’annex 3.
7. Les empreses han de donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social amb
un codi de compte de cotització específic a cadascun dels joves que participin en el
pla de pràctiques, aspecte que el SOIB ha de comprovar.
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8. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears incorporarà d’ofici l’empresa a la Borsa
d’empreses col·laboradores en matèria de pràctiques formatives, a partir de la
signatura del Conveni.
Finalitzades les pràctiques:
9. Amb la finalitat de dur un seguiment del programa, les empreses han de trametre
al SOIB la documentació següent:
a) Annex 4: certificat de pràctiques
b) Annex 5: qüestionari d’avaluació
10. El beneficiari ha de trametre al SOIB un qüestionari d’avaluació de les pràctiques
no laborals d’acord amb l’annex 6.
11. El SOIB actualitzarà les dades dels demandants beneficiaris (codi 360 pràctiques
no laborals).
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