
    CONVENI NÚM.   11 -       -      
 
 
CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA UNIVERSITAT -  EMPRESA 
 
Reunits, d’ una banda, el Sr. / Sra.  ..............................................................................., director/a, degà/na, del 
centre docent.................................................................................... en nom i representació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), i per delegació del rector d’aquesta, en virtut de la Resolució  núm. 3010/2006, 
de 13 de desembre (DOGC 16/01/07) 
 
De l’altra el Sr./Sra. ........................................................................., que actua com a representant legal  de 
l’empresa ..............................................................., amb número d’identificació fiscal ....................., ubicada a 
....................................................................., codi postal ..................., població ............................................., 
telèfon ............................... i adreça electrònica .................................................................... 
 
I de l’altra el Sr./Sra. ..................................................................................., amb DNI .........................., amb 
domicili ..........................................................................., codi postal ..............., població ............................., 
telèfon ............................... i adreça electrònica .................................................................., matriculat/da als 
estudis de .........................................................................., amb l’autorització del/de la responsable acadèmic/a 
corresponent Sr./Sra....................................................................................... 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte  i subscriuen  el  present  conveni  de  
cooperació educativa  d’acord amb el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre. 
 
El desenvolupament d'aquest conveni es regirà pels pactes següents: 
 
1. L’estudiant/a que participa en aquest conveni ha estat seleccionat/da i compleix els requisits els  requisits 
establerts en el Reial Decret 1707/2011 de 18 de novembre i de  la normativa pròpia del centre. D’acord amb 
l’article 2.3 del Reial Decret 1707/2011, la relació de l’estudiant/a amb l’empresa no té caràcter laboral. 
L’assegurança escolar cobrirà les contingències dels/de les estudiants/es que segueixen els programes de 
cooperació educativa en les condicions que s’estableixen a les disposicions legals que les regulen. Si 
l’estudiant/a no és beneficiari d’aquesta assegurança quedarà obligat/da a contractar-ne una. 
 
2. L’estudiant/a tindrà com a tutor/a nomenat/da per l’empresa, el/la Sr./Sra. ............................................... 
vetllant per la seva formació i pel compliment del pla de treball del programa aprovat per la Comissió de 
Relacions Universitat- Empresa.  
 
3. El nombre total d'hores de dedicació de l'estudiant/a a aquest programa serà de ..............,  realitzades en el 
període comprés entre ........................... i ......................... i per al qual l’empresa ha d’abonar mensualment a 
l’estudiant/a la quantitat de .................... euros, per un import total de .................... euros. 
 
4. L’empresa ha de pagar a la UPC la quantitat de ....................euros corresponents al 14,70% sobre el total 
aportat com a ajut a l’estudi a l’estudiant, incloent, si s’escau, el 18% d’IVA. La quantitat s’abonarà en concepte 
de fons per cobrir les despeses de gestió dels convenis. Si s’escau, la factura que sigui emesa tindrà com a 
número  de comanda  o referència de l’empresa el codi .......................... 
 
5. L’estudiant/a estarà obligat a complir els horaris i les normes que es fixen en el pla de treball. També estarà 
obligat/da junt amb el/la tutor/a a lliurar els informes sobre el resultat d’aquest programa de cooperació segons 
els models normalitzats que faciliti el centre docent. Un cop finalitzat el programa, l’estudiant/a podrà sol·licitar 
una certificació acreditativa de la tasca realitzada. 
 
6. Les pràctiques tenen com a finalitat la presentació d’un projecte fi d’estudis       SI        NO 
 
7. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir aquest conveni per iniciativa de 
qualsevol de les parts. En tot cas, aquest conveni quedarà rescindit en el moment que l’estudiant/a finalitzi els 
seus estudis. 
 
8. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i l’altra normativa 
de desenvolupament, les dades de caràcter personal a les que tingui accés qualsevol de les parts no podran ser 
aplicades o utilitzades per aquells amb fins diferents als previstos en aquest conveni, ni cedides de cap manera a 
altres persones o entitats, ni tan sols per a la seva conservació. 
 
9. D’acord amb la Disposició Addicional primera del Reial Decret 1707/2011 no seran aplicables els mecanismes 
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social, contemplats en el Reial Decret 1493/2011. 
 
En prova de conformitat, es signa el present document a Barcelona, ..................................................... 
 
 
 
 
 
Director/a centre docent          El/la Responsable acadèmic/a Màster             L’empresa             L’estudiant/a 


