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1. PRESENTACIÓ
Fa anys que observem com s’utilitza el treball de les becàries com a mà d’obra precària. El treball de les
becàries serveix perquè les empreses puguin reduir costos en la contractació de treballadores. Aquesta
situació sumeix les becàries en situacions injustes, precàries i d’explotació laboral.
Aquesta situació resulta insostenible per a nosaltres, ja que, en molts casos, la nostra feina no està
remunerada o poc remunerada. Un factor que, juntament amb els elevats preus de l’habitatge i la
temporalitat dels contractes laborals, condiciona la nostra possibilitat de emancipar-nos i veiem com les
nostres condicions laborals són pràcticament inexistents.
Moltes vegades assumim posicions estructurals en les empreses, no rebem la tutorització adequada per
part de les persones encarregades i per tant, les empreses es beneficien del nostre treball o fins i tot,
realitzem tasques que no es corresponen a la formació i els estudis realitzats, factor que crea una
sensació d’inutilitat.
Així, no només les becàries ens veiem afectades per aquest sistema explotador en què se’ns veu com a
recurs fàcil sinó que repercuteix en les condicions laborals de totes les treballadores, especialment de les
joves.. Hem de tenir que en compte que la taxa d’atur juvenil de joves d’entre 16 a 24 anys és del 26.3%
mentre que la taxa d’atur global és del 10.6%, és a dir, més del doble de la taxa d’atur general de la
població de Catalunya.
La lluita contra la precarietat laboral i la creació d’ocupació en condicions dignes és de màxima prioritat
per a l’Avalot. És per això, que des de l’AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya ens plantem davant
aquesta situació per exigir unes millors condicions laborals per a les joves de Catalunya.

Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Donat que Avalot – Joves de la UGT de Catalunya som una entitat declarada feminista en la redacció del
present informe utilitzarem sempre el femení en genèric, és a dir, per referir-nos a ambdós gèneres.
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2. LA REALITAT DE LES BECÀRIES

La figura de la becària ha anat variant de significat al llarg dels anys. Així, en un principi, s’anomenava
becària la persona que rebia una beca per posar en pràctica en una empresa els seus coneixements
teòrics adquirits.
Actualment, però, el significat ha variat i s’anomena becària tota aquella persona, normalment jove, que
realitza unes pràctiques (laborals o no) en una empesa o institució sense el requisit obligatori de rebre
una beca per posar en pràctica els seus coneixements acadèmics adquirits. Per aquest motiu, és
important saber diferenciar les diferents situacions en les quals les joves ens podem trobar ja que la
tipologia de relacions entre les becàries i les empreses o institucions és molt variada.
La figura de les becàries no és nova, la nostra situació laboral ha anat evolucionant de forma
desfavorable al llarg dels anys de manera que ens podem trobar que a les diferents plataformes de
recerca de feina hi ha moltes ofertes adreçades a becàries (amb condicions laborals molt precàries) però
que en realitat són ofertes que hauria de cobrir una treballadora no becària.
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Exemples reals d’ofertes laborals per a “falses becàries” on les tasques no són de pràctiques però
on les condicions són inferiors a les que corresponen en una contractació ordinària corresponent a
la responsabilitat i els tasques realitzades.

Quina és la realitat de les becàries?
Des de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya hem elaborat una sèrie d’entrevistes a joves becàries
per tal de copsar la realitat de primera mà. D’aquestes entrevistes n’hem les següents conclusions:
“No té cap sentit ni relació les posicions amb els estudis de la becàries”
Sovint les tasques realitzades a les pràctiques són diferents a les que serien les adequades per a
desenvolupar de manera pràctica els coneixements teòrics adquirits objecte de les pràctiques i
per tant, no es fa una bona adequació dels estudis amb la feina que es desenvolupa a l’empresa
i que deixa poc marge a l’evolució òptima de les tasques realitzades. A més, moltes vegades no
rebem la formació necessària durant les pràctiques.
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“El departament sense becaris no tira”
El treball becari s’utilitza per a cobrir llocs estructurals en les empreses (el que s’anomena “falsa becària”)
pagant menys (o fins i tot sense remunerar) del que s’hauria de pagar en una contractació
ordinària. A més, en moltes ocasions sabem que la nostra posició ha estat sempre coberta per
becàries i que se seguiran cobrint amb becàries i per tant, no serem absorbides per l’empresa (el
que s’anomena encadenament de becàries per cobrir posicions laborals).
“Van delegar les tasques del tutor que apareixia en el conveni en una treballadora. Ella em donava
la feina i m’anava ajudant i guiant”
En les pràctiques és obligatori que l’empresa o entitat receptora designi una persona encarregada de fer
seguiment i tutoritzar la feina de la becària per tal d’assegurar de manera eficient el nostre
aprenentatge. Però això moltes vegades no passa i les becàries no rebem aquest tipus de
seguiment o la persona encarregada no és la tutora que apareix al conveni de col·laboració.
“No rebo cap remuneració”
Existeixen tipus de pràctiques que no tenen la obligació de ser remunerades per l’empresa. Per tant, el
treball que realitzem les becàries beneficia principalment l’empresa i acaba convertint-se en una
forma d’abaratir els costos i precaritzar el treball de les joves.
“Vaig lluitar per tenir 8 dies de festa, quan em donaven 2. Quan vaig anar a reclamar-los em van dir
que no i que si volia em podia anar a queixar”
Les becàries dins de l’empresa sovint patim situacions injustes en relació als drets laborals (com ara en
relació a les vacances, retribució d’hores extres, baixes laborals, etc) en comparació a la resta de
treballadores no becàries, fins i tot, realitzant les mateixes funcions. Som tractades com a
“treballadores de segona”.
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3. TIPOLOGIA DE PRÀCTIQUES
Les pràctiques es poden diferenciar en dos grans grups: les pràctiques laborals i les pràctiques
no laborals. A continuació vegeu els tipus de contractes/convenis/relacions que es poden donar
en cadascun dels dos tipus.
- Pràctiques no laborals:
1. Pràctiques no laborals per a joves amb titulació per sense experiència
2. Pràctiques no laborals per ala formació per al treball
3. Mòdul de pràctiques dels certificats de professionalitat
4. Mòdul professional de formació en centres de treball dels cicles de la formació professional (fp)
5. Formació professional dual del sistema educatiu amb pràctiques no laborals (formació dual)
6. Pràctiques acadèmiques externes en els estudis universitaris
- Pràctiques laborals:
1. Contracte en pràctiques
2. Contracte per a la formació i l’aprenentatge (formació dual)
3. Formació amb compromís de contractació
4. Programes públics de treball formació
La diferencia principal entre els dos grups (pràctiques no laborals i pràctiques laborals) és que en el
primer grup no existeix relació laboral i en el segon grup, sí.
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4. NOVETATS EN RELACIÓ A LA COTITZACIÓ
El 28 de desembre de l’any 2018 es va aprovar el Reial Decret 28/2018, per a la revalorització de les
pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball.
Aquesta mesura implica, entre altres mesures, un canvi en relació a la cotització a la Seguretat Social de
les persones que desenvolupin programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques (Disposició
Adicional V1). És a dir, fa relació a les anomenades pràctiques no laborals realitzades tant per les
alumnes universitàries de titulacions oficials de grau i de màster com per les alumnes de formació
professional de grau mig o de grau superior.
La mesura afectarà a aquestes modalitats de pràctiques encara que tinguin un caràcter no remunerat.
Així doncs, les persones que realitzin aquest tipus de pràctiques quedaran subjectes al Règim General de
la Seguretat Social com persones assimilades a les treballadores per compte aliena, a excepció de la
protecció de l’atur. La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, seguint les indicacions per a
la cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge
La mesura també indica qui té la obligació de compliment en matèria de Seguretat Social:
-

En el cas de les pràctiques i programes formatius remunerats: a qui correspongui d’acord amb la
normativa aplicable en cada cas.

-

En el cas de les pràctiques i programes formatius no remunerats: correspon a l’empresa,
institució o entitat en la que es desenvolupin les pràctiques. A excepció que en el conveni de
col·laboració/cooperació s’especifiqui que les obligacions correspondran al centre educatiu on
les alumnes estiguin cursant els seus estudis objectes de les pràctiques.
Pràctiques remunerades

Pràctiques no remunerades

Obligació de cotitzar: S’establirà d’acord Obligació de cotitzar: L’empresa o entitat on es realitzin les
el que es disposa a la normativa vigent.

pràctiques o bé si per conveni es disposa que tindrà l’obligació
el centre educatiu on l’estudiant estigui matriculada.

La mesura també estableix que les persones que hagin realitzat pràctiques no remunerades objecte
d’aquesta disposició amb anterioritat a la seva entrada en vigor, podran signar un conveni especial (una
única vegada) en els ternes establerts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que possibiliti
la cotització de les pràctiques realitzades en els períodes de formació anteriors fins a un màxim de 2
anys.
1

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17992
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5. LA DIFERÈNCIA ENTRE LA BECÀRIA I LA TREBALLADORA
BECÀRIA
DONADES D’ALTA

Sí,

A LA SEGURETAT

disposició addicional V del Real Decret

SOCIAL

cotització

obligatòria

TREBALLADORA
segon

la

Llei de 28/2018.
Mitjançant un conveni de pràctiques o bé

TIPUS DE RELACIÓ

el contracte en pràctiques, contractes per

LABORAL AMB

a la formació i l’aprenentatge. També cal

L’EMPRESÀRIA

tenir en compte la modalitat de les
pràctiques no laborals.

Si, sempre ha estat una condició
obligatòria.
Mitjançant un contracte de treball.
Depenen de la seva duració, pot ser
de durada indefinida o bé, de durada
determinada.
Sí, una persona treballadora sempre

REMUNERADES

Segueixen existint pràctiques sense cap
obligació de remunerar la becària.

ha de ser retribuïda complint amb les
previsions establertes legalment. És a
dir, complint sempre amb el Salari
Mínim Interprofessional.

TIPUS DE
JORNADA

Jornada completa o jornada parcial,
segons les necessitats de l’empresària i la Jornada completa o parcial.
flexibilitat horària de la becària.
Sí, una tutora que serà la persona de

HAN DE DISPOSAR

referència i haurà d’acompanyar la

D’UNA TUTORA?

becària al llarg de la seva estada a
l’entitat.

TENIM DRETS?

No, s’haurà de cenyir a les relacions
verticals i/o horitzontals dins de l’equip
de treball.

Sí i cadascun d’aquests drets s’han de Sí i cadascun d’aquests drets s’han de
respectar.

respectar.

10

6. I ARA, QUÈ? QUÈ RECLAMEM?
Des de l’AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya entenem que cal seguir lluitant per eliminar la
precarització del treball que realitzem les becàries i que respon a la lògica capitalista del mercat actual.
No podem permetre que les joves de Catalunya, sota la figura de la becària, treballem en unes condicions
laborals precàries per afavorir els interessos de les empreses.
-

-

Creació d’un registre de becàries, amb l’objectiu de determinar el nombre de joves que es
troben en aquesta situació a Catalunya, així com de cribar quines d’aquestes persones s’estan
formant veritablement i quines estan ocupant llocs de feina estructurals dins de les empreses.
Que totes les persones que estiguin desenvolupant una feina dins d’una empresa, tinguin un
contracte de treball i, per tant, una relació laboral amb aquesta.

-

Fer un contracte indefinit, amb la categoria corresponent, a les persones que portin més d’un
any a una empresa amb una concatenació de contractes en pràctiques (o beques), tal i com
hauria de passar amb els contractes temporals.

-

Que totes les pràctiques siguin retribuïdes, i que s'asseguri la cotització a la seguretat social
en relació a la protecció de l’atur.

-

Que es reguli el nombre de becàries que pot tenir una empresa o departament en relació al
nombre de treballadores totals.

-

Que la representació legal de les treballadores sigui informada del nombre de becàries que
treballen dins de la seva empresa, així com de les tasques formatives que desenvolupen.
D’aquesta manera els sindicats podem vetllar perquè cap becària desenvolupi tasques
estructurals, i fer un seguiment per tal que es garanteixi que veritablement aquella persona està
aprenent.

-

Que la becària pugui gaudir dels drets, deures i obligacions sociolaborals que regula
l’Estatut de les Treballadores i el conveni col·lectiu d’aplicació depenent de l’activitat que
desenvolupi. Com són el dret a baixa mèdica o a vacances retribuïdes.

-

Una becària és una persona que està aprenent unes tasques determinades que, en teoria,
necessita per poder ocupar un lloc de feina dins de l’empresa. És intolerable que les persones
en pràctiques tinguin responsabiliats iguals o majors que treballadores amb un lloc
estructural.

-

Sol·licitar l'actuació de la Inspecció de Treball sempre que es vulnerin els drets de les
becàries.

-

Prohibició a les empreses de cobrir el mateix lloc de feina amb diferents becàries.
Entenem que quan una persona entra a treballar a una empresa amb una beca, l'objectiu és que
aprengui determinades tasques que necessita per poder cobrir un lloc determinat dins de
l’empresa.
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-

Vigilància per part de la inspecció de treball de les ofertesde feina publicades per les
empreses a internet o altres canals, comprovar si veritablement necessiten una persona en
pràctiques o estan intentant cobrir un lloc de feina sense complir amb la legislació vigent o amb
l’acordat als convenis col·lectius.

És per tot això que des de l’AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya seguirem reivindicant i lluitant
pels drets de les treballadores joves.
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