
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A
TRAVÉS  DE  LA VICEPRESIDÈNCIA I  CONSELLERIA D'IGUALTAT I  POLÍTIQUES
INCLUSIVES,  L’INSTITUT  VALENCIÀ  DE  LA  JOVENTUT  (IVAJ),  L'INSTITUT
VALENCIÀ  D'ATENCIÓ  SOCIAL-SANITÀRIA  I  LA  UNIVERSITAT  MIGUEL
HERNÁNDEZ  D'ELX  PER  A LA REALITZACIÓ  DE  PRÀCTIQUES  ACADÈMIQUES
D'ESTUDIANTS

REUNITS

D'una part,  la  Sra.  Mónica  Oltra  Jarque,  en  qualitat  de  Vicepresidenta  del  Consell  i  Consellera
d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, nomenada pel Decret
6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat (DOCV de 17 de juny), i trobant-se autoritzada
per a la signatura d'aquest conveni per acord del Consell de data 26 de març de 2021, i en qualitat de
presidenta  de  l'Institut  Valencià  de  la  Joventut  (IVAJ)  i  de  l'Institut  Valencià  d'Atenció  Social-
Sanitària (IVASS).

D'UNA ALTRA PART,  el Sr. José Juan López Espín, vicerector d'Estudiants i Coordinació, actuant
per delegació del representant legal de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, el rector, en virtut de
la Resolució del seu nomenament com a vicerector, per Resolució Rectoral número 1.080/2019 de
data 3 de juny, i de la delegació d'atribucions conferides per la Resolució Rectoral 1.145/2019, de 4
de juny (DOGV núm. 8569, de 13 de juny de 2019). 

Reconeixent-se ambdues parts capacitat legal suficient i en l'exercici de les facultats que per raó del
seu càrrec tenen atribuïdes, en nom de les Entitats que representen

EXPOSEN

I. La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al costat dels seus organismes
adscrits, Institut Valencià de la Joventut (d'ara en avant, IVAJ) i Institut Valencià d'Atenció Social-
Sanitària (d'ara en avant, IVASS), que té assignades les competències en matèria de polítiques de
prestació social, serveis socials, dependència, persones amb discapacitat, família, majors, menors,
adopcions, joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social, en la seua gestió quotidiana pot
oferir formació a l'alumnat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx mitjançant la realització de
pràctiques  externes  en  les  dependències  de  la  mateixa  Conselleria  i  en  les  entitats  i  centres
dependents.

II. La Universitat Miguel Hernández d'Elx, segons els seus Estatuts aprovats pel Decret 25/2012, de
3 de febrer del Consell, és una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica i patrimoni propis,
que presta el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi,
comptant per a això amb l'autonomia que li reconeix l'article 27.10 de la Constitució espanyola.
Entre  els  seus  fins,  segons l'article  2  dels  seus  Estatuts,  destaquen la  cerca  de  l'excel·lència  en
l'exercici del servei públic mitjançant l'ensenyament superior, la investigació i la prestació de serveis,
així com la formació dels seus estudiants no sols per a la seua inserció en la vida professional i
empresarial,  sinó perquè introduïsquen en el  teixit  socioeconòmic de la societat  tots  els  avanços
científics i tècnics que contribuïsquen al seu continu perfeccionament.  



III. Les institucions representades consideren que poden millorar el desenvolupament de les seues
respectives comeses per mitjà de la col·laboració i ajuda mútua en el marc de la legislació vigent,
impulsant  l'ocupabilitat  dels  futurs  professionals,  fomentant  la  seua  capacitat  d'emprenedoria,
creativitat i innovació i donant resposta al compromís amb la transformació econòmica basada en la
societat del coneixement.

Amb la finalitat de contribuir a la formació integral de l'alumnat de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx,  i  a  l'empara  del  Reial  decret  592/2014,  d'11  de  juliol,  pel  qual  es  regulen  les  pràctiques
acadèmiques externes d'estudiants universitaris, i altra normativa vigent i per al millor compliment
dels  objectius  de  formació  plantejats  en  el  nou  marc  d'ordenació  dels  ensenyaments  oficials
universitaris, regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE de 30 d'octubre).

ACORDEN

Subscriure aquest Conveni de Cooperació Educativa que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del present Conveni és establir un programa de Cooperació Educativa a través del qual
estudiants de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, matriculats en ensenyaments oficials de Grau (o
equivalents de sistemes d'ensenyament d'anteriors ordenacions) o conduents a l'obtenció d'un títol de
Màster Universitari, puguen complementar la seua formació amb el desenvolupament de pràctiques
acadèmiques i  la consecució dels Treballs  de Fi de Grau (TFG) i  de Fi de Màster (TFM) en la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o en els seus organismes adscrits IVAJ
i IVASS.

SEGONA. Projecte formatiu objecte de les pràctiques a realitzar per l'estudiant. 
S'estipula com a projecte formatiu d'aquest conveni les pràctiques de les especialitats els estudis de
les  quals  tinguen incidència en les  competències  de la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i
Polítiques  Inclusives,  segons  el  Decret  170/2020,  de  30  d'octubre,  del  Consell,  d'aprovació  del
Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
En tot cas, el  projecte formatiu inclourà formació en alguna o algunes de les matèries següents:
polítiques  de  prestació  social,  serveis  socials,  dependència,  persones  amb  discapacitat,  família,
majors, menors, adopcions, joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social.

En  cada  pràctica  externa  a  realitzar  per  un  o  una  estudiant  es  presentarà  un  projecte  formatiu
consensuat per les parts signants d'aquest conveni, i els detalls del qual figuraran en un document
denominat Acord de Pràctiques que tramitarà la Universitat i que haurà d'estar signat pels estudiants i
els tutors o tutores de la Conselleria i de la Universitat, en el qual, almenys es contemplaran els
següents elements:

• Dades de les persones participants: estudiant, tutors o tutores de Conselleria i de la Universitat.

• Centre en què es desenvolupen les pràctiques.

• Hores d'estada de l'estudiant.

• Competències que desenvoluparà.

• Pla d'activitats previst per al desenvolupament d'aquestes competències.

Els Programes de Cooperació Educativa, en tot cas, hauran de ser elaborats de manera que asseguren
un correcte desenvolupament i seguiment de les activitats acadèmiques de l'alumnat.

Les pràctiques acadèmiques externes podran ser curriculars i extracurriculars.



a) Les pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d'Estudis
de què es tracte.

b) Les pràctiques extracurriculars, són aquelles que els i les estudiants podran realitzar amb caràcter
voluntari durant el seu període de formació i que, fins i tot tenint els mateixos fins que les pràctiques
curriculars, no formen part del corresponent Pla d'Estudis. No obstant això, seran contemplades en el
Suplement  Europeu  al  Títol  segons  determina  el  Reial  decret  1044/2003,  d'1  d'agost,  pel  qual
s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.

TERCERA. Compromisos de les parts

La relació  entre  l'alumnat  en pràctiques  i  la  Vicepresidència i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
Inclusives, IVAJ i IVASS és de caràcter estrictament acadèmic. Durant la seua estada en pràctiques,
l'alumnat  no  assumirà  les  responsabilitats  pròpies  dels  professionals  de  la  Vicepresidència  i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, IVAJ i IVASS.

La realització de pràctiques de formació per  part  dels  i  de les  estudiants a  l'empara del  present
Conveni, no constitueix vincle laboral ni contractual de cap mena entre aquests i les parts signants, ni
cap  contraprestació  econòmica  durant  el  seu  desenvolupament,  ni  és  aplicable  l'Estatut  dels
Treballadors.

Si en algun moment al final dels estudis, l'estudiant accedira a un lloc de treball d'empleat públic de
la Generalitat de la Comunitat Valenciana,  el  temps de les pràctiques no es computarà a l'efecte
d'antiguitat ni eximirà de cap prova, llevat que estiguera expressament estipulat en la convocatòria
d'accés.

El Conveni no comporta cap increment de despesa per a la Universitat Miguel Hernández d'Elx ni
per a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'IVAJ ni l'IVASS. En cap cas,
la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'IVAJ ni l'IVASS han d'abonar a
l'estudiant de pràctiques cap mena de compensació econòmica.

QUARTA. Cobertura de riscos

La cobertura de riscos de l'alumnat en pràctiques s'ajustarà al següent règim:

Del  present  conveni  no  derivarà  per  a  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
Inclusives, l'IVAJ ni l'IVASS, cap obligació referent a qualssevol dels règims de la Seguretat Social,
ja que les contingències quedaran cobertes per l’assegurança escolar i per una pòlissa d'assegurança
de responsabilitat civil les despeses de la qual seran assumides per la Universitat Miguel Hernández
d'Elx.

En el  cas d'estudiants majors de 28 anys, als qui no cobreix  l’assegurança escolar,  les possibles
contingències  produïdes  durant  el  període  de  pràctiques  estaran  cobertes  per  una  pòlissa
d'assegurança d'accidents,  així com per la pòlissa d'assegurança de responsabilitat  civil  a què es
refereix el paràgraf anterior.

QUINTA. Obligacions econòmiques

L'aplicació i execució d'aquest conveni, inclosos a aquest efecte tots els actes jurídics que pogueren
dictar-se en la seua execució i desenvolupament, no podran suposar obligacions econòmiques per a la
Generalitat i, en tot cas, hauran de ser ateses amb els seus mitjans personals i materials.



SISENA. Requisits i selecció d'estudiants en pràctiques

L'alumnat  que  realitze  pràctiques  externes  curriculars  haurà  d'estar  matriculat  en  l'assignatura
vinculada. La selecció de l'alumnat que haja de realitzar les pràctiques correspondrà a la Universitat
Miguel  Hernández  d'Elx,  per  mitjà  de  l'oportú  procediment  de  selecció  ajustat  als  principis  i
prescripcions descrits en l'article 17 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, en funció del nombre
de places de pràctiques externes oferides per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, l'IVAJ o l'IVASS.

SETENA. Protecció al menor

A l'alumnat en pràctiques externes, a conseqüència de les activitats que poden prestar amb caràcter
habitual amb menors compresos en la franja d'edat dels 0 als 18 anys, els seran aplicables les normes
contingudes en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del
menor, per la qual cosa, abans d'iniciar les pràctiques, hauran d'aportar una certificació negativa del
Registre Central de delinqüents sexuals que estiga en vigor en el moment de la seua incorporació a
aquestes.

OCTAVA. Formació i Avaluació

Formació

Els  departaments  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  l'IVAJ  o
l'IVASS als  quals  l'alumnat  acudisca  a  realitzar  les  pràctiques  designaran  un  tutor  o  tutora  de
pràctiques professional d'aquesta, de l'IVAJ o de l'IVASS. La Universitat designarà un professor o
professora per a la tutela acadèmica de cada estudiant, que supervisarà la realització de les seues
pràctiques, li orientarà en el desenvolupament de l'activitat i serà responsable de la seua valoració
final. Així mateix, s'encarregaran de resoldre en primera instància les incidències que es produïsquen,
havent d'informar els màxims responsables de les institucions que subscriuen aquest Conveni dels
problemes o circumstàncies especials que requerisquen la seua intervenció.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx reconeixerà mitjançant un certificat la condició de “Tutor/a
de  pràctiques”  als  i  les  professionals  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
Inclusives, l'IVAJ o l'IVASS que realitzen aquesta funció. La Universitat Miguel Hernández d'Elx
podrà establir els beneficis que considere oportuns per la realització d'aquesta funció, sempre que no
vulnere una altra normativa aplicable.

Avaluació

El tutor o la tutora de pràctiques emetrà un informe, dissenyat a aquest efecte, sobre les activitats
realitzades pels estudiants durant el període de pràctiques, amb la finalitat que s'incorpore, en els
termes  establits  i  al  costat  de  la  resta  de  documentació  necessària,  al  procés  d'avaluació.  La
qualificació final serà responsabilitat exclusiva de l'equip docent de pràctiques.

NOVENA. Duració de les pràctiques i compromisos acadèmics

L'horari,  les  activitats  a  realitzar,  els  règim  de  permisos  i  altres  condicions  que  es  consideren
necessàries  per  a  la  realització  de  les  pràctiques  seran  fixades  de  comú acord  per  les persones
representants de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'IVAJ, l'IVASS i
la Universitat Miguel Hernández d'Elx, sempre ajustat a la normativa vigent.

A) Pràctiques  curriculars:  La  duració  mínima de  les  pràctiques  es  correspondrà  amb el  nombre
d'hores contemplades en les Pràctiques de la Titulació que estiga cursant cada estudiant.

B) Pràctiques externes extracurriculars: tindran la duració màxima establida en la normativa de la
Universitat, que no excedirà el 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic.



En tots els casos, les pràctiques únicament podran desenvolupar-se durant l'any acadèmic en el qual
es matricule l'estudiant. Les pràctiques extracurriculars podran prolongar-se fins al 30 de setembre de
l'any acadèmic de què es tracte.

DESENA. Rescissió anticipada de les pràctiques

Les  pràctiques  podran  interrompre's  temporalment  o  definitivament  sempre  que  existisca  motiu
justificat  i  en  tot  cas,  es  rescindiran  anticipadament  en  els  casos  d'incompliment  dels  termes
assenyalats en el present conveni, quan l'estudiant incomplisca greument o reiteradament els deures
que  li  incumbeixen,  o  l'estudiant  desatenga  les  instruccions  i  normes  de  comportament  que
expressament se li hagen comunicat.

Els incompliments al·legats i la voluntat de rescindir el desenvolupament de les pràctiques hauran de
ser prèviament  comunicats pel  tutor  o la tutora de la  conselleria  a la Universitat,  a través de la
Comissió de Seguiment del Conveni definida en la Clàusula quinzena del present Conveni,  amb
justificació bastant de les causes per a aquesta rescissió.

ONZENA. Drets i deures de l'alumnat en pràctiques

Els drets i deures de l'alumnat són els establits pel Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels i  les  estudiants universitaris,  i  pel  Reial  decret
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari,  a més dels
establits de comú acord pels representants de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, l'IVAJ i l'IVASS i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

La  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  l'IVAJ  i  l'IVASS facilitaran
l'adequat compliment dels compromisos acadèmics de l'alumnat en pràctiques. En qualsevol cas,
l'alumnat en pràctiques tindrà dret, després de l’avís fet al tutor o tutora de les pràctiques i posterior
justificació  mitjançant  la  presentació  d'un  certificat  acreditatiu  de  la  concurrència  de  les
circumstàncies exposades, al següent règim de permisos:

 Per exàmens, siguen finals o parcials.

 Per tutories, durant les hores indispensables per a tutoria.

 El temps necessari per a dur a terme les activitats acadèmiques obligatòries i de representació 
i participació universitària.

 Per visita mèdica, durant les hores indispensables per a assistir a la visita mèdica.

 Compliment d'un deure inexcusable d'especial rellevància de caràcter públic o personal.

Vist  el  caràcter  formatiu  de  les  pràctiques,  els  i  les  estudiants  no  podran  signar  ni  assumir
responsabilitats sobre informes ni actuacions que requerisquen qualificació professional.

DOTZENA. Naturalesa del conveni

Aquest  conveni  de col·laboració té  naturalesa administrativa i  d'acord amb l'article  4 de la  Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, (BOE de 9 de novembre), està exclòs del seu àmbit d'aplicació, regint-se per les
seues normes especials, però s’hi apliquen, no obstant això, els principis d'aquesta Llei per a resoldre
els dubtes i llacunes que pogueren presentar-s’hi.



TRETZENA. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les  parts  signants  s'obliguen  al  compliment  de  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm.294, de 6 de desembre), així
com del Reglament (UE)  2016/679 del Parlament Europeu i  del  Consell,  de 27 d'abril  de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació  d'aquestes  dades  i  pel   qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE (Reglament  general  de
protecció de dades). 

CATORZENA. Estudiants amb diversitat funcional
De conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua
inclusió social,  per la qual s'estableixen mesures  per a garantir  i  fer  efectiu el  dret  a la igualtat
d'oportunitats, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'IVAJ i l'IVASS, es
comprometen  a  adoptar  les  mesures  d'acció  positiva  necessàries,  orientades  a  establir  mesures
d'adaptació que eviten la discriminació, processos de selecció no discriminatoris amb les persones
amb diversitat  funcional,  i  a facilitar  la  seua incorporació al  centre on desenvoluparan les seues
pràctiques, realitzant les adaptacions escaients amb els suports i mitjans tècnics necessaris.

QUINZENA. Seguiment i control

Com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos
adquirits  pels  signants,  es  constituirà  una  Comissió  de  Seguiment  composta  per  una  persona
representant designada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i una
persona  representant  de  la  Universitat  Miguel  Hernández  d'Elx,  designada  pel  vicerector  o  la
vicerectora  amb  competències  en  pràctiques  externes,  que  supervisaran  l'execució  del  conveni,
adoptaran  les  decisions  i  dictaran,  de  comú  acord,  les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat
d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, inclosa a aquest efecte la solució, en
primera instància, de les controvèrsies d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte
del conveni subscrit, i remetran, si escau, una còpia dels acords adoptats a la Direcció General de
l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Totes les qüestions litigioses que puguen sorgir entre totes dues parts quant als efectes, compliment i
extinció seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

SETZENA. Vigència, pròrroga i resolució del conveni

El present Conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura, i tindrà una duració de quatre
anys, excepte denúncia d'alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos. En qualsevol
moment  abans  de  la  finalització  del  termini  previst,  els  qui  signen  el  conveni  podran  acordar
unànimement  la  seua  pròrroga per  un  període  de  fins  a  quatre  anys  addicionals,  a  través  de  la
tramitació de la corresponent addenda o la seua extinció.

Seran també causes de resolució del conveni, les següents:

a) L'acord unànime de les parts signants.

b) L'incompliment de les obligacions i dels compromisos assumits per alguna de les parts signants, i
seguint el procediment establit en l'article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.



En qualsevol cas, en el cas que es procedira a la resolució del present conveni, totes dues parts es
comprometen  a  finalitzar  el  desenvolupament  de  les  accions  ja  iniciades  en  el  moment  de  la
notificació de la resolució.

DISSETENA. Modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts signants.

DIHUITENA. Extinció de l'anterior conveni

La  subscripció  del  present  conveni  substitueix  al  Conveni  de  Col·laboració  Educativa  entre  la
Universitat  Miguel  Hernández  d'Elx  i  la  Conselleria  de  Benestar  Social,  per  a  la  realització  de
pràctiques formatives pels i per les estudiants universitaris signat el 19 de novembre de 2013 que, en
conseqüència, es considera extingit.

Estant  les  parts  d'acord  amb el  contingut  d'aquest  document,  i  per  deixar  constància  i  prova de
conformitat, es firma el mateix.

La vicepresidenta del Consell i consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i 
Presidenta de l’IVAJ i de l’IVASS

El vicerector d'Estudiants i Coordinació de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx
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