
Olot, 1 de desembre de 2015

Amb la col∙laboració: dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

QUÈ VOLEM

En el marc del projecte ODISSEU- Programa per promoure el retorn i la
inserció laboral de joves als territoris rurals

Les zones rurals s’han vist desafavorides
l ll i b l t d

Joves
per la llunyania amb les centres de 
formació superior i moltes vegades, des 
del territori, costa contactar amb els joves Empreses

universitaris que han marxat o bé atraure
l’atenció d’aquells que hi podrien treballar
i s’hi voldrien instal·lar.

Territori

Les pràctiques en empresa remunerades i de qualitat ofereixen una propostap q p q p p
atractiva per captar l’atenció d’aquests joves.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

QUÈ VOLEM

Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar
l’estada de joves universitaris en pràctiques a les
empreses rurals, per tal de promoure la competitivitat
empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests
joves a les zones rurals.

Programa pilot 2015-2016:

Direcció General de Joventut       +      Secretaria d’Universitats i Recerca

Amb la col·laboració de les entitats impulsores del programa ODISSEU.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

PERFIL DE LES PRÀCTIQUES

Durada: mínim 300 hores.

Quan: entre febrer i setembre de 2016 (segon semestre i estiu).

Qui: estudiants universitaris matriculats al curs 2015-2016 (més delQui: estudiants universitaris matriculats al curs 2015 2016 (més del 
50% cursat en el cas d’estudis de grau).

On: a 20 empreses i/o institucions de zones ruralsOn: a 20 empreses i/o institucions de zones rurals.

Remuneració a l’estudiant: mínim 5€/hora* per mínim 300 hores.
L’ h à d fi 2 5€/hL’empresa haurà de confinançar 2,5€/h:

Ajut Odisseu
2 5 €/hora pràct

Empresa
>2 5 €/hora pràct

Estudiant:

+ =2,5 €/hora pràct.
per 300 hores

>2,5 €/hora pràct.
per mín. 300 hores Mín. 5€/hora pràct.

+ =



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

REMUNERACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

• Remuneració de l’estudiant:
Ajut: 300 h x 2,5€/hora = 750 € +j ,
Empresa: Mín. 300 h x Mín. 2,5€/hora = mín. 750€

Subjecte a la retenció del 2% d’IRPF

• Costos de tramitació del Conveni amb les universitats: gratuït

• Alta a la Seguretat Social (codi 9972)Alta a la Seguretat Social (codi 9972)
Segons RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d’inclusió en el
Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Quota patronal: aprox 35€/mesQuota patronal: aprox. 35€/mes
Quota estudiant: aprox. 7€/mes (cotitza per contingències comuns i baixa labral però no atur)

Bonificable al 100% en el cas de pràctiques curriculars!
Segons Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

INCENTIUS PER A LES EMPRESES

Seguiment i suport durant el procés per part d’ARCA,

Major difusió de l’oferta que es publicarà conjuntament a totes les
universitats públiques catalanes,

Preselecció de candidats per part de les universitats i priorització
de joves del propi territori,de joves del propi territori,

Reconeixement amb l’entrega de diploma,

Incentius econòmics per l’empresa i incentius econòmics pels
estudiants que fan més atractiva l’oferta i per tant, que sigui més fàcil
trobar candidatstrobar candidats.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

REQUISITS DE LES EMPRESES i/o INSTITUCIONS

Estar ubicades en territoris rurals (LEADER),

Aportar un mínim a la contraprestació econòmica de l’estudiant,

Complir els requeriements que fixi cadascuna de les universitats,p q q

Descriure les tasques i altres continguts 
que l’estudiant haurà de desenvolupar.que l estudiant haurà de desenvolupar.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

REQUISITS DE LES OFERTES DE PRÀCTIQUES

Qualitat formativa de les pràctiques: tasques a desenvolupar per 
part de l’estudiant, coniexements que pugui adquirir en concordançap , q p g q ç

amb la seva titulació i la tutoria per part de l’empresa.

Acollir a un estudiant en pràctiques no és mà d’obra barata!Acollir a un estudiant en pràctiques no és mà d obra barata!
Tampoc ha de significar un esforç massa gran per l’empresa…

Representativitat territorial

Representativitat productiva

Nombre d’ofertes per empresa

Possibilitats d’incorporació laboral



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

PROCEDIMENT PER A PARTICIPAR
• Enviar el formulari d’oferta de pràctiques i posteriorment el
document de compromís,

• Escollir el candidat de la llista preseleccionada (en el cas que no es
cobreixi o no es trobi el què es busca queda la plaça deserta),

• Nomenar un tutor, que tingui coneixements en els estudis de
l’estudiant (formació o experiència), i que el supervisi i orienti,

• Emetre un informe de seguiment al finalitzar el període de
pràctiques,

• Enviar la documentació justificativa a ARCA per rebre l’ajut:
- Còpia del Conveni amb la universitat,
- Còpia de l’informe final,
- Número de compte corrent
- Rebuts de pagament al jove.



Ajuts al Pràcticum ODISSEU

CALENDARI

NOVEMBRE‐DESEMBRE: selecció d’ofertes de pràctiques de les empreses.
∙13 DES: data límit per a l’enviament de les ofertes de pràctiques del formulari digital.
∙18 DES: selecció d’ofertes i comunicació a les empreses seleccionades18 DES: selecció d ofertes i comunicació a les empreses seleccionades.

∙4 GEN: data límit per a la signatura del document de compromís de les empreses seleccionades.

GENER‐FEBRER: Difusió de les ofertes seleccionades als estudiants i selecció de candidats perGENER FEBRER: Difusió de les ofertes seleccionades als estudiants i selecció de candidats per
part de les universitats.

∙14 FEB: data límit per a l’enviament de candidats a les empreses.

FEBRER‐SETEMBRE: Signatura dels Convenis de Cooperació Educativa entre l’empresa i la
universitat i execució de les pràctiques.

∙15 SET: data límit per a la finalització de les pràctiques.

∙ 1 mes: termini per a que les empreses presentin la documentació justificativa després de la finalització de les
pràctiques.

Pagament dels ajuts: JULIOL (pràctiques finalitzades abans de 31 de maig) i OCTUBRE (pràctiques finalitzades elg j
15 de setembre).
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Per què acollir a un o una jove en pràctiques? Necessites motius?

Perquè hi ha joves amb ganes d’aprendre i d’aportar, i que poden enriquir
una empresa amb una visió nova i diferent.p

Perquè els territoris rurals i les seves empreses necessiten que la gent
jove no marxi. Les zones rurals han de ser una opció vàlida per a qualsevol
persona i això vol dir que aquestes hi han de trobar oportunitats laborals, una
vida social enriquidora i oportunitats d’oci. Acollir un/a jove en pràctiques és una
forma d’expressar el compromís personal i de l’empresa amb el territori,
donant-los-hi l’oportunitat de formar-se laboralment i facilitant-los-hi la
incorporació al mercat de treball.

A lli / j à ti é t it t d t b l ú tAcollir un/a jove en pràctiques és sempre una oportunitat de trobar algú que et
pot fer créixer com empresa o professional. Només cal trobar la persona
adequada. Un procés de pràctiques permet comptar amb l’oportunitat de
conèixer candidats/es amb formació avançada que puguin incorporar se a unconèixer candidats/es amb formació avançada que puguin incorporar-se a un
lloc de treball.
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Per què acollir a un o una jove en pràctiques? Necessites motius?

Contractar una persona en pràctiques o acollir-se a un programa de pràctiques
implica, segons la modalitat per la que s’opti, comptar amb una sèrieimplica, segons la modalitat per la que s opti, comptar amb una sèrie
d’avantatges per part de l’empresa (bonificacions en les quotes de la
Seguretat Social, cobertura de les despeses en concepte de tutoria, avantatges
fiscals quan es transforma un contracte de pràctiques en contracte laboral, etc.)q p q , )

Acollir un jove en pràctiques ens pot ajudar a fer un esforç en la nostra
planificació empresarial. El fet que arribi una persona nova a una empresa pot
contribuir a que fem un pas endavant millorant la planificació, el treball en equip,
l’estructuració i delegació de feines, endreçar idees, objectius empresarials...

Tots hem estat joves i hem volgut una oportunitat. En aquests moments hi ha
joves que estan esperant aquesta oportunitat per demostrar el què valen.



info@odisseujove.cat
Més informació:

@ j
Telf. 973.48.16.44

http://www odisseujove cat/serveis per a joves ihttp://www.odisseujove.cat/serveis-per-a-joves-i-
empreses/practicum-i-beques-odisseu/


