
 

Ets una EMPRESA i/o INSTITUCIÓ i vols 
acollir joves en pràctiques? 

Participa als Ajuts al Pràcticum Odisseu i troba el 
millor candidat per a la teva empresa 

 

objectius  
 Els Ajuts al Pràcticum Odisseu, s’emmarquen al projecte 
Odisseu, el qual pretén promoure i facilitar el retorn i la 
inserció laboral de joves a les zones rurals.  

 L’objectiu és incentivar mitjançant una contraprestació 
econòmica l’estada de joves universitaris en pràctiques 
en empreses situades en territoris rurals. 

 L’objectiu  final  és  incentivar  la  competitivitat 
empresarial i també promoure el retorn i establiment de 
joves als territoris rurals. 

 

incentius per a l’empresa 
 Creixement empresarial: comptar amb  l’oportunitat de 
conèixer candidats amb  formació avançada que puguin 
incorporar‐se  posteriorment  a  l’empresa  o  bé 
desenvolupar‐hi una àrea de treball. 

 Facilitats  econòmiques:  cofinanciació  de  la 
contraprestació econòmica a estudiants en pràctiques  i 
eliminació  dels  costos  de  tramitació  del  conveni  de 
cooperació educativa amb les universitats. 

 Facilitat en la difusió de l’oferta i recerca de candidats: 
difusió  conjunta  a  totes  les  universitats  catalanes  i 
preselecció de candidats. Facilitat per trobar perfils més 
competents en tractar‐se de pràctiques  remunerades. 

 Reconeixement:  entrega  de  diploma  acreditatiu  del 
compromís amb el  territori rural  i el  talent  jove  (bones 
pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial). 

 
 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

iinnffoo@@ooddiisssseeuujjoovvee..ccaatt  
wwwwww..ooddiisssseeuujjoovvee..ccaatt  

997733..4488..1166..4444  eexxtt  88440044  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AAJJUUTTSS  AALL  PPRRÀÀCCTTIICCUUMM  
OODDIISSSSEEUU  

Pràctiques universitàries en 
empreses situades en territoris 

rurals 
 

 
Informació per a EMPRESES 

Programa pilot 2015‐2016 
 

 

 

 

   Si ets una empresa compromesa 
amb el teu territori rural 

 Si vols fer créixer el teu projecte 
empresarial 

Si creus en el talent jove 

Acull a joves en pràctiques! Amb la col∙laboració dels 11 Grups d’Acció Local Leader de 
Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 

Impulsa:



 

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 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 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 el  15 de setembre). 

característiques dels Ajuts 
  Les pràctiques es desenvoluparan en el marc de Convenis 
de  Cooperació  Educativa,  els  quals  no  representen  cap 
relació laboral entre les parts (estudiant i empresa). 

  Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores. 

  Les empreses donaran d’alta a  la Seguretat Social (SS) als 
estudiants i, per tant, gaudiran d’assegurança. 

requeriments per a les empreses 
  Es  seleccionaran  només  aquelles  ofertes  que  presentin 
qualitat en  les  tasques  i  formació de  l’estudiant  i en  la 
tutoria de l’empresa i es prioritzaran segons: 

• Màxima representativitat territorial, 

• Màxima representació de sectors productius, 

• Possibilitats d’incorporació laboral, 
• Una sola oferta per empresa. 

  Es designarà un tutor responsable a l’empresa, que haurà 
de comptar amb  la  formació o experiència en  l’àmbit de 
les pràctiques.  

  L’empresa ha d’estar  localitzada en un municipi  rural de 
Catalunya on s’implementi el programa Leader: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

selecció del candidat 
  Les  ofertes  seleccionades  es  difondran  a  través  de  les 

universitats  catalanes,  que  realitzaran  una  pre‐selecció 
d’estudiants  interessats,  prioritzant  als  joves  originaris  del 
territori rural o disposats a establir‐s’hi.  

  Posteriorment,  les  empreses  realitzaran  la  selecció 
definitiva prioritzant  l’adequació del perfil dels  candidats a 
les tasques. 

  En el  cas que no es  trobi  la persona candidata escaient 
l’oferta es declararà deserta. 

 

remuneració de les pràctiques 
  L’estudiant  rebrà  un  ajut  total  brut  de  5  €/hora  de 

pràctiques  (subjecte al 2% d’IRPF), el qual pot  incrementar 
en funció dels mínims requerits per cada universitat o bé per 
voluntat de la pròpia empresa.  

  Aquest  import  inclou  els  2,5  €/hora  de  pràctiques que 
l’empresa rebrà corresponent als Ajuts al Pràcticum Odisseu 
(un total de 750€). 

  L’empresa donarà d’alta a la SS a l’estudiant al codi 9972 
(quota patronal ~35€/mes i quota estudiant ~7€/mes). 

  Les  empreses  participants  estan  exemptes  d’abonar  el 
cost de tramitació dels Convenis de Cooperació Educativa. 

 

                                      +                          = 

calendari 2015‐2016: 

 

 

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. 

documentació descarregable: 
Bases reguladores 

Formulari d’oferta de pràctiques 
Document de compromís 

Ajut Odisseu
2,5 €/hora pràct. 
per 300 hores 

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

Estudiant:
Mín. 5€/hora 

pràct.

http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2015/03/Formulari-sol%C2%B7licitud-Pr%C3%A0ctiques-Odisseu-empresa2.doc
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2015/03/Document-comprom%C3%ADs-_empresa_1.pdf
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2015/03/Bases-reguladores-Ajuts-al-Pr%C3%A0cticum-Odisseu_sense1.pdf

