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NOTA INFORMATIVA SOBRE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aquesta informació és especialment rellevant per a les empreses i els estudiants de la
Universitat de Barcelona, atès que el passat 14 de maig el Tribunal Suprem va dictar sentència
declarant nul de dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Aquesta sentència disposa la
retroacció de les actuacions de forma que el text definitiu de l’esmentat reial decret sigui
lliurat al Consell d’Estat per tal que es pronunciï en concret sobre la seva Disposició Addicional
Primera, referida a l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de la seguretat social d’aquells estudiants
universitaris que realitzin pràctiques externes que comportin una contraprestació econòmica
a càrrec de l’empresa o entitat col·laboradora.
Aquesta decisió judicial implica la necessitat de reparar el defecte comès pel Govern espanyol
en no donar l’oportunitat al Consell d’Estat, com és preceptiu, d’emetre dictamen sobre la
Disposició Addicional Primera de l’esmentat reial decret. Una vegada emès aquest dictamen,
que no és vinculant, està previst que el Govern espanyol continuï el procediment fins a la nova
publicació del reial decret.
Per tant, i a l’espera que el Consell d’Estat es pronunciï i el Govern espanyol, en el seu cas, dicti
un nou reglament, cal tenir present aquesta nota informativa, i en particular els arguments de
l’esmentada sentència, de cara a possibles responsabilitats futures.
Per aquest motiu, i davant la situació que això comporta a les pràctiques externes en empreses
i institucions, la Universitat de Barcelona considera que totes les parts vinculades a aquesta
activitat, i de forma especial les empreses, n’han d’estar informades.
D’altra banda, també informem que la Universitat de Barcelona està fent gestions amb el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, amb la
finalitat de continuar amb el desenvolupament normal de les pràctiques externes dels
estudiants, i a l’espera de rebre indicacions.
Barcelona, 14 de juny de 2013

