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ACORD EMPRESA/GRUPO EMPRESARIAL I LA PERSONA PER 
REALIZAR PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES  

 REIAL DECREO 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE (BOE18.11.2011)

dissabte

en data

Segons Conveni de Col·laboració subscrit amb  LABORA Servei Valencià D' Ocupació i Formació , i l'empresa

, Expedient número 

REUNITS

D'una part Sr./ Sra. 
amb NIF

 de l'empresa CIF

localitat província

en representació 

amb domicili en  

D'altra part Sr. / Sra amb NIF

localitat província

amb domicili en 

C.P.

Que es troba en possessió del títol oficial de que li capacita per a realitzar pràctiques
no laborals, que manca d'experiència professional superior a tres mesos en maitexa activitat objecte de la titulació requerida i que està inscrit/a en 
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació com a demandant d'ocupació.

Totes dues parts reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura d'aquest Acord i

MANIFESTEN

PRIMER. Que subscriuen el present acord, segons el que s'estableix en l'RD 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no 
laborals en empreses.

TERCER Les pràctiques tindran una duració de meses, amb data d'inici i data prevista de finalització el

QUART.  Les pràctiques no laborals seran d'hores setmanals, que es realitzaran en el següent horari:

Matí de a aVesprada de  

La jornada de pràctiques es durà a terme els següents dies de la setmana:

De dilluns a divendres
Els següents dies

dilluns dimarts dimecres dijous divendres diumenge

en el programa de formació de data

SEGON. Les pràctiques no laborals consistiran en el desenvolupament de tasques d'acord amb la titulació requerida i constarà del contingut establit

ESPECIFICACIONS DE L'HORARI

QUINT. El centre de realització de les practiques  sera: 

Centre: 

Direcció: 

Localitat C.P. Província:
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SISÉ. La persona desocupada signant de l'Acord percebrà una beca de suport mensual la quantia del qual serà, com a mínim, del 80% del IPREM 
vigent a cada moment.

SETÉ. La persona desocupada serà donada d'alta en la Seguretat Social, segons el que es disposa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel 
qual es regulan els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de 
formació, en desenvolupament del que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de la Seguretat Social.

HUITÉ. El sistema de tutories: 

L' empresa designa com tutor/a  Sr./ Sra.a amb NIF

que ostenta en l'empresa el càrrec de i que exercirà la direcció i supervisió de les pràctiques.

Les tutories es realitzaran els següents dies de la setmana 

en el horari: 

NOVÉ. A la finalització de les pràctiques no laborals, l'empresa en col·laboració amb LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, entregarà a la 
persona que haja realitzat les mateixes, un certificat en el qual conste, almenys, la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a aquesta, la 
seua duració i el periode  de realització. 

 I en prova de conformitat amb tot l'anterior, se signa el present acord de pràctiques no laborals en: 

, d' de

Per l'empresa La persona  interesada
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