
 
 
 
 
 
 

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLU PAMENT D’UN PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
EXTERNES ENTRE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES D E LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I (NOM 
DE L'ENTITAT COL·LABORADORA) 
 

PEL CENTRE DOCENT:  
El Sr. (nom del degà/na o director/a) , degà de (centre de la URV), per delegació del rector de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb NIF Q-9350003-A i seu a Tarragona, carrer de l’Escorxador s/n 43003. 
 
PER L’ENTITAT COL·LABORADORA  
El Sr. (nom del representant legal que signa el conveni) , en concepte (de càrrec o professió) de (nom de l'entitat 
col·laboradora), NIF/CIF (CIF de l'entitat o NIF del professional), amb seu a (població de l'adreça), (carrer, núm. i CP). 
 
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per a la signatura d’aquest conveni d’acord amb la 
següent normativa: 
 

- El Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre 
programes de cooperació educativa. 

- La normativa de pràctiques externes de la Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant URV), aprovada pel Consell 
de Govern de 10 de juliol de 2008, com a normativa interna integradora de totes les pràctiques externes tutelades 
per la URV. 

 

I declaren que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació d e serveis 
per part de l’estudiant. Les pràctiques previstes e n aquest conveni tenen una naturalesa estrictament 
acadèmica. 
 
En conseqüència, acorden la formalització d’aquest conveni conforme a les següents clàusules i característiques: 
 

1. L’estudiant participant en el programa:  
- Nom i cognoms: (nom i cognoms de l'estudiant)  
- NIF: (NIF de l'estudiant) Data de naixement: dd/mm/aaaa  
- Ensenyament: Dret 
- Domicili:      
- Telèfon: (telèfon fix i mòbil) 
 

2. Tipus de pràctiques:  
- Pràctiques extracurriculars  
- Pràctiques curriculars  Assignatura:        Crèdits:       . 
 

3. Període del conveni i horari:  des del dd de gener de 2009 al dd de gener de 2009, de dilluns a divendres de 
00:00 a 00:00, amb un total de (nombre total d'hores de pràctiques) hores. 
 

El període de pràctiques quedarà prorrogat, de form a automàtica i en les mateixes condicions, fins al dd 
de gener de 2009, sempre que l'estudiant subscrigui  la matrícula del curs acadèmic següent . Aquesta matrícula 
haurà de correspondre al mateix ensenyament pel qual realitza aquesta estada en pràctiques. Si es compleix aquesta 
situació, el total d’hores acumulades serà de       hores. 
 

4.  Adreça del centre de treball on es desenvoluparan les pràctiques: (adreça completa del lloc on es faran les 
pràctiques). 
 

5. Aportació de l’entitat col·laboradora en concepte d e beca d’ajut a l’estudi:        euros mensuals. 
 

6. Són obligacions de l’estudiant:  
a) Iniciar la pràctica en el dia acordat i complir l’horari establert al conveni. 
b) Comunicar al tutor/a acadèmic o al coordinador/a de pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència 

que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de les pràctiques, inexistència de 
tutor, etc.) 

c) Realitzar amb aprofitament la pràctica, d'acord amb el programa i les condicions previstes. 
d) Respectar les normes i reglaments interns de l’entitat acollidora i, especialment, guardar el secret 

 



* Les parts manifesten i garanteixen que l'obtenció i el tractament de les dades de caràcter personal recollides per a la tramitació del conveni i la posterior gestió de les pràctiques derivades del 
mateix, s'han realitzat d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Ambdues parts es comprometen a no fer ús de les dades 

per a una finalitat diferent de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques, a no comunicar-los a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com a 

complir amb les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal 

 

professional i no utilitzar o divulgar a tercers en cap cas la informació relativa a l'empresa o entitat o a la seva 
activitat, a la que hagi pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització de l’empresa o 
entitat. 

e) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de la pràctica, així com contestar 
les enquestes de satisfacció que li siguin requerides. 

 

7. Objectius del programa i tasques a desenvolupar:  
Enumerar les tasques i funcions programades per a l'estudiant, així com els coneixements que assolirà. 
 

8. L’entitat col·laboradora designa com a tutor/a de les pràctiques el Sr. (nom del tutor/a) , en qualitat (càrrec o 
professió del tutor/a). 
 

9. Són obligacions del/la tutor/a de l’entitat col·laboradora fixar el pla de treball de l’estudiant, vetllar per la seva 
formació i avaluar la seva activitat quan sigui requerit. 
 

10. El centre docent designarà un tutor acadèmic entre en seu professorat qui, en coordinació amb el tutor de l’entitat 
col·laboradora, farà el seguiment de l’estudiant en pràctiques per tal de verificar el seu aprofitament i la valoració final 
de l’activitat. 
 

11. Atesa la naturalesa acadèmica de les pràctiques, les prestacions socials de l’estudiant queden cobertes per 
l’assegurança escolar obligatòria que l’estudiant ha pagat en el moment de la matrícula. Si l’estudiant no té subscrita 
l’assegurança escolar obligatòria, la URV vetllarà perquè sigui subscrita una pòlissa privada d’accidents. 
 

L’empresa, per la seva part, manifesta que compleix la normativa actual de salut laboral i de prevenció de riscos 
laborals, i es compromet a posar a disposició de l’estudiant els mitjans de protecció necessaris per evitar accidents. 
 

12. Les parts manifesten i garanteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal.* 
 

13. Per a tot allò que no estigui expressament previst en aquest conveni de col·laboració s’haurà d’estar, en cada 
cas, a la normativa esmentada al començament. 
 

14. En qualsevol moment, si concorren causes que ho aconsellin, es podrà rescindir el conveni per iniciativa de 
qualsevol de les dues parts. 
 

I com a prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni en tres exemplars, en lloc i data esmentats 
més avall. 
 

L’estudiant participant en aquest programa de pràctiques, al corrent dels seus drets i obligacions, signa aquest 
document acceptant les seves condicions. 
 
 
 
 

Tarragona, (data de signatura del conveni). 
 
 

El degà El representant de l'entitat col·laboradora 
(signatura i segell) 

L’estudiant 

 


