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ANNEX V 
 
Disposicions Financeres 

 
1. PROGRAMA COMENIUS 

 
1.1. ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS I BILATERALS 
 
Cada centre participant rep una subvenció de projecte en forma de suma global com a aportació a tots 
els costos del projecte: el viatge i l'estada durant els períodes de mobilitat (reunions de projecte, visites, 
intercanvi de personal, intercanvis etc.) i les despeses relacionades amb les activitats de projectes locals 
(activitats d'aprenentatge, treball de camp, investigació etc.). Les subvencions es defineixen prenent 
com base un nombre mínim de "mobilitats" que el centre participant pretén dur a terme durant el 
període del conveni. Una mobilitat correspon a un viatge a l'estranger emprès per una persona en el 
marc de l'associació. El conveni de subvenció defineix els tipus d'activitats de mobilitat elegibles. En la 
fase d'informe final, no se'ls demana als beneficiaris que presentin proves de despeses, però hauran de 
demostrar que les activitats previstes a la seva sol·licitud s'han dut a terme d'una manera plena i 
satisfactòria. 

 
En les activitats de mobilitat podrà participar el personal educatiu, l'alumnat i, en el cas de la participació 
en les activitats de mobilitat de persones amb necessitats especials, les persones acompanyants 
(assistents o d'altres...). 
 
Una mobilitat correspon a un viatge realitzat per una persona que formi part del personal i/o a alumnat 
del centre o institució. El nombre de mobilitats per visitar els centres o institucions estrangeres 
associades que es mostra a continuació és el mínim requerit perquè el centre o institució pugui rebre el 
pagament del total de la quantia de la subvenció en la fase final de liquidació. 

 
Es poden realitzar més activitats de mobilitat que les mínimes indicades dins dels límits del finançament. 

 

Tipus 
d'associació 

Denominació 
Nombre  mínim de mobilitats en 
un període de dos anys (2013-
2015) 

Import màxim de 
subvenció en euros 

Nombre de mobilitats baix 4 8.000 

Nombre de mobilitats limitat 8 11.000 

Nombre de mobilitats mitjà 12 14.000 
Multilaterals 

Nombre de mobilitats alt 24 20.000 

Grup d'intercanvi de 10 alumnes 
com a  mínim* 

12 14.000 
Bilaterals 

Grup d'intercanvi de 20 alumnes 
com a mínim * 

24 20.000 

 

* El mínim d'alumnes per a l'intercanvi no es podrà fraccionar en diversos grups per la qual cosa es 
realitzarà d'una sola vegada. 
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1.2. FORMACIÓ CONTÍNUA PER AL PERSONAL EDUCATIU 

 
La quantia de l'ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades de la realització de l'activitat de 
formació contínua tals com a allotjament, manutenció, transports locals, viatge, i costos d'inscripció. 
 
Els imports màxims concedits són els descrits a la taula núm. 2 i estaran basats en el país de destinació i 
durada de l'activitat. 
 
Activitats de curta durada: Cursos estructurats de fins a 5 dies de treball conferències, congressos i 
seminaris. 
 
Per a aquest tipus d'activitats es podrà concedir, si s'han sol·licitat prèviament i es demostra que són 
necessàries, fins dues dietes addicionals, sempre que el desplaçament tingui lloc el dia anterior i 
posterior a les dates de celebració de l'activitat de formació. 

 
1.3. AJUDANTS COMENIUS 

 
La quantia de l'ajuda sufragarà les despeses de viatge, allotjament i manutenció així com un altre tipus 
de costos de la manera descrita a continuació: 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

ALLOTJAMENT I 
MANUTENCIÓ (INCLOU 

COSTOS DE VIATGE) 
PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA I REUNIÓ PREPARATÒRIA 

El càlcul dels costos 
d'allotjament i 
manutenció, assegurança i 
transports locals estaran 
basats en els imports 
reflectits a la taula de 
dietes núm. 3 en funció 
del país de destinació i els 
intervals de durada de 
l'activitat. 

1. Costos de preparació lingüística segons les següents modalitats i incompatibles 
entre si. 

A: Curs intensiu de llengües Erasmus EILC: 
L'ajuda per a EILC estarà destinada a compensar les despeses addicionals de la 
participació (allotjament i manutenció) en el curs de preparació lingüística, 
sempre que aquest no es realitzi paral·lelament al període d'ajudantia. 
B: Un altre tipus de cursos: Es finançarà una quantitat màxima fixa de 200 euros i 
haurà de ser justificada documentalment. 
 

2. Costos de formació AICLE. 
Es finançarà una quantitat màxima fixa de 200 euros i haurà de ser justificada 
documentalment. 

 
3. Costos de viatge, allotjament i manutenció derivats de l'assistència a una reunió 
preparatòria (induction meeting) organitzada pel país de destinació, fins a un màxim 
de 250 euros. 

 
1.4. COMENIUS REGIO 
 
La subvenció concedida està composta per una quantitat fixa per finançar mobilitats i per una quantitat 
addicional calculada sobre la base de costos reals i que no superarà els 25.000 euros. 
 
Quantitat addicional 
 
Les institucions sol·licitants han de presentar un pressupost per als costos addicionals. Les condicions 
generals d'elegibilitat per a aquests costos figuren al capítol 4 F de la Guia del Programa d'Aprenentatge 
Permanent 2013, Part I. 



 

 
 

 

Convocatòria Nacional de Propostes PAP 2013-Annex V 3/29  

 
Els tipus de costos que es podran finançar amb la quantitat addicional són els següents: 
 
� Personal: Els costos màxims diaris elegibles de personal figuren a la taula 5a. 
� Subcontractació: Tals com a traducció, interpretació i impressió, fins un màxim d'un 30% del 

pressupost total del projecte, incloses les mobilitats. 
� Equipament: Tals com a lloguer o adquisició d'equips, fins un màxim d'un 10% del pressupost total 

del projecte, incloses les mobilitats. 
� D'altres: Qualsevol tipus de cost que sense estar relacionat d'una manera directa sigui necessari per 

al bon desenvolupament de l'activitat tals com, lloguer de material, adquisició de consumibles, 
costos de viatge per a experts i/o ponents que assisteixin a la conferència. 

 
Es finançarà fins un màxim del 75% dels costos addicionals i fins un total de 25.000 euros. 
 
La quantitat total de la subvenció serà la suma de la quantitat fixa i l'addicional. 

 
Per a més informació sobre les categories de costos (personal, subcontractació, equipament i altres 
costos) i les condicions en les quals es poden considerar elegibles, s'ha de consultar el capítol 4 F de la 
Guia del Programa d'Aprenentatge Permanent 2013, Part I. 

 
Quantitat fixa per finançar les mobilitats 
 
Una mobilitat correspon a un viatge realitzat per una persona que formi part del personal de les 
institucions participants en l'associació local. El nombre de mobilitats per visitar als centres o 
institucions estrangers associats mostrat a continuació, és el mínim requerit perquè el centre o institució 
rebi el pagament d'aquesta part de la subvenció en la fase final de liquidació. 

 

Denominació 

Nombre  mínim de 
mobilitats en un 

període de dos anys 
(2013-2015) 

Import màxim de subvenció 
en euros per a distàncies 

curtes 
(<300 Km.) 

Import màxim de subvenció en 
euros per a distàncies llargues 

(>300 Km.) 

Nombre de 
mobilitats baix 

4 1.800 3.200 

Nombre de 
mobilitats limitat 

8 3.600 6.400 

Nombre de 
mobilitats mitjà 

12 4.500 9.000 

Nombre de 
mobilitats alt 

24 9.000 18.000 

 
Es poden realitzar més activitats de mobilitat que les mínimes indicades dins dels límits del 
finançament. 
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1.5. MOBILITAT D'ALUMNAT COMENIUS 
 
Les sol·licituds per a subvenció han de ser realitzades per centres escolars situats a Espanya que estiguin 
participant o hagin participat en el passat en una associació escolar Comenius. 

 
1. Subvencions per als centres escolars de tramesa i acollida 

 
Els centres escolars de tramesa i acollida rebran una subvenció fixa pels següents conceptes: 

 
A) Centres que envien alumnat 
 
Una quantitat fixa de 150 euros per alumne en concepte de despeses d'organització 
originades per les tasques definides en la Guia per a la Mobilitat d'Alumnat 

Comenius, Secció 2, Funcions i responsabilitats. 
 
Una quantitat fixa per a preparació lingüística de 120 euros per alumne o alumna 
participant. La necessitat d'aquesta preparació ha d'estar justificada en la sol·licitud 
del centre educatiu de d’origen. 

 
B) Centres que acullen alumnat 
 
Una quantitat fixa de 500 euros per cada alumne per a despeses d'organització 
originades per les tasques definides en la Guia per a la Mobilitat d'Alumnat 

Comenius, Secció 2, Funcions i responsabilitats. 
 

L'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, en la seva qualitat d'Agència Estatal del 
Programa d'aprenentatge permanent pagarà aquestes quantitats als centres educatius les sol·licituds 
dels quals hagin estat aprovades. Els centres rebran tant la subvenció per a l’enviament, com per a 
l'acollida, i seran responsables de transferir les quantitats corresponents al centre d'acolliment, una 
vegada rebuda d'aquest la corresponent sol·licitud per escrit (a la Guia per a la Mobilitat d'Alumnat 

Comenius s'inclou un model d'aquesta sol·licitud). 
 

2. Subvencions per a l'alumnat 
 

Els ajuts per a l'alumnat participant cobriran els següents costos: 
 

√ Els viatges, trajectes inclosos Estatals, es finançaran sobre la base de costos reals. És obligatori l'ús 
dels mitjans de transport i tarifes menys costoses (bitllets d'avió de classe economy, bitllets de tren 
de classe turista, etc.). L'Agència Estatal pot establir un límit màxim per evitar costos exagerats. 

 
√ Una quantitat fixa mensual per a ajut de les despeses de material escolar, llibres i transport local, 

depenent del país d'acollida (cal veure la taula núm. 1). La suma del primer mes és més elevada per 
sufragar les despeses originades en el primer moment de l'estada a l'estranger. 
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TAULA Núm. 1: AJUTS MENSUALS EN EUROS PER PAIS D'ACOLLIDA 

 

 PRIMER MES RESTA DE MESOS 

ÀUSTRIA 186 111 
BÈLGICA 175 105 

BULGÀRIA 110 66 

CROÀCIA 163 98 

DINAMARCA 235 141 

ESLOVÀQUIA 140 84 

ESLOVÈNIA 158 95 

ESTONIANA 133 80 

FINLÀNDIA 208 125 

FRANÇA 203 122 

GRÈCIA 166 100 

HONGRIA 139 83 

ITÀLIA 187 112 

ISLÀNDIA 177 106 

LETÒNIA 130 78 

LIECHTENSTEIN 257 154 

LITUÀNIA 127 76 

LUXEMBURG 175 105 

MALTA 144 86 

NORUEGA 249 154 

PAÏSOS BAIXOS 182 109 

POLÒNIA 135 81 

PORTUGAL 149 89 

REPÚBLICA TXECA 147 88 

ROMANIA 122 73 

SUÈCIA 208 125 

SUÏSSA 257 154 

TURQUIA 144 86 

 
Les despeses de viatge i els ajuts mensuals seran abonats per l'OAPEE al centre educatiu espanyol que 
envia alumnat.  L'ajut mensual serà transferida pel centre escolar a les famílies o tutors dels alumnes i 
alumnes que es mouen o, en el seu cas, a l'alumnat mateix. 
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3. PROGRAMA ERASMUS 
 
3.1. MOBILITAT 
 
3.1.1. MOBILITAT D'ESTUDIANTS 
 
Les quanties que apareixen a les taules següents reflecteixen les quantitats màximes que podran ser 
adjudicades per a cada una de les accions de mobilitat. L'import dels ajuts s'establirà en funció del 
pressupost disponible, la demanda i els criteris d'adjudicació que s'apliquin en la distribució inicial i final 
dels fons. 

 
La quantia de l'ajut sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció. 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 
ACCIÓ 

VIATGE ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

Mobilitat 
d'estudiants 
per a estudis 
(SMS) 

Mobilitat 
d'estudiants 
per a 
pràctiques 
(SMP) 

Les despeses de viatge 
estaran incloses en la 
dieta assignada per 
finançar els costos 
d'allotjament i 
manutenció. 

El càlcul dels costos de viatge, allotjament i manutenció, 
assegurances, visat i transports locals de l'estudiant que participa en 
la mobilitat, estarà basat en els imports màxims reflectits a 
continuació en funció del tipus de mobilitat: 
 

Tipus de 
mobilitat 

Importi ajuda mensual màxima en 
euros 

Estudis 200 

Pràctiques 400 
 

 
Assistència a Cursos intensius de llengua Erasmus (EILC) 

 
L'ajut per assistir a cursos EILC estarà destinada a compensar les despeses addicionals de la participació 
(allotjament i manutenció) en el curs de preparació lingüística, sempre que aquest es realitzi 
anteriorment de les activitats docents o de formació del període Erasmus. La quantia de l'ajuda per curs 
serà com a màxim de 450 euros. 
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3.1.2. MOBILITAT DE PERSONAL 

 
La quantia de l'ajut sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció. 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 
ACCIÓ 

VIATGE, ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

Mobilitat de 
personal per 
a docència 
(STA 

Mobilitat de 
personal per 
a formació 
(STT) 

 
El càlcul dels costos de viatge, allotjament i manutenció, assegurances, visat i transports locals 
del personal que participa en la mobilitat, estarà basat en els imports màxims reflectits a 
continuació en funció de la durada de l'activitat, fins a un màxim de 5 dies. 
A efectes d'indemnització només es consideraran els dies que s'hagi realitzat alguna activitat 
acadèmica o de formació. 
Al certificat d'estada es faran constar els dies efectius de l'activitat. 
 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 
120 € 240 € 360 € 480 € 600 €  

 
3.1.3. ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT 
 
La quantia de l'ajut sufragarà en part els costos derivats de la preparació i organització de la mobilitat. 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 
ACCIÓ 

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT 

Mobilitat 
d'estudiants i de 
personal docent 
i no docent 

La subvenció es calcularà en funció del nombre total de persones beneficiàries de la 
mobilitat. Els imports màxims per participant queden establerts  de la següent manera: 
 
 
 
 

Mobilitat 
Nombre de 
participants 

Import màxim per participant en 
euros 

Baixa 1-25 200 

Mitjana 26-100 160 

Alta 101-400 120 

Molt alta >400 100 
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3.2. PROGRAMES INTENSIUS 
 
La quantia de la subvenció per organitzar el programa intensiu ascendirà a un import màxim de 5.500,00 
euros. 
 
Una altra quantia de l'ajut  sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció. 
 
Les despeses dels estudiants i del personal docent procedent de qualsevol institució d'un altre lloc 
diferent del d'impartició de l'IP es finançaran de la següent manera: 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

L'ajut concedit podrà finançar els costos 
de viatge, calculats sobre la base de les 
despeses reals, fins un màxim del 75% 
dels mateixos. 

El càlcul dels costos d'allotjament i manutenció, segur, visat i 
transports locals estarà basat en els imports reflectits a continuació 
en funció de la durada de l'activitat i del tipus de beneficiaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El càlcul d'una setmana "incompleta" per a les setmanes 3-6 es realitzarà multiplicant el nombre de 
dies addicionals per 1/7 de l'import indicat a la columna "Quantitat addicional per setmana". La quantia 
addicional per a la segona setmana es calcularà en funció del nombre de dies multiplicat per 48,00 €. 
2. El càlcul d'una estada menor o major a 10 dies d'un estudiant es realitzarà multiplicat el nombre de 
dies per 1/10 de 149,00 €. 

 
 
 

PROFESSORS1 ESTUDIANTS2 

1 dia 
1 

setmana 
( 7 dies) 

 
Quantitat 

addicional per dia 
(2a setmana) 

 

Quantitat addicional 
per setmana (3-6 

setmanes) 
10 dies 

120 € 840 € 48 € 134 € 149 € 
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3.3. ESTUDIANTS I PERSONAL AMB NECESSITATS ESPECIALS (DISCAPACITAT GREU) 

 
L'adjudicació de fons addicionals per a estudiants i personal amb necessitats especials que presenten 
discapacitat greu s'establirà en funció de la durada total de l'estada, del grau de discapacitat que figura 
al certificat mèdic oficial i de les necessitats específiques en cada cas, d'acord amb els imports que 
figuren a continuació: 

 
Durada de l'estada:  

Un semestre 400 € 
Dos semestres 800 € 

Grau de discapacitat que figura al certificat mèdic oficial:  
Del 40 al 49% 400 € 
Del 50 al 80% 700 € 
Més del 80% 1.500 € 

Necessitats específiques:  
Discapacitat motriu (cadira de rodes) 1.000 € 
Discapacitat motriu membres inferiors 600 € 
Discapacitat visual 600 € 
Discapacitat auditiva 400 € 

 
3.4. ORGANITZACIÓ DE CURSOS INTENSIUS DE LLENGUA ERASMUS (EILC) 
 
La quantia de la subvenció per organitzar el curs intensiu de llengua (EILC) ascendirà a un import màxim 
de 6.020,00 euros. 
 
La quantia de l'ajuda sufragarà en part les despeses d'organització del curs intensiu. 
 
El criteri que s'utilitzarà per distribuir els fons es basarà en el nombre d'estudiants rebuts en el curs 
acadèmic 2010/2011 en les Comunitats Autònomes corresponents i el nombre d'estudiants EILC rebuts. 
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4. PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 
 
4.1. ASSOCIACIONS LEONARDO DA VINCI 
 
Cada institució participant rep una subvenció de projecte en forma de suma global com a aportació a 
tots els costos del projecte: el viatge i l'estada durant els períodes de mobilitat (reunions de projecte, 
visites, intercanvi de personal, intercanvis etc.) i les despeses relacionades amb les activitats locals 
(activitats d'aprenentatge, treball de camp, investigació etc.). Les subvencions es defineixen prenent 
com a base un nombre mínim de "mobilitats" que la institució participant pretén dur a terme durant el 
període del conveni. Una mobilitat correspon a un viatge a l'estranger emprès per una persona en el 
marc de l'associació. El conveni de subvenció defineix els tipus d'activitats de mobilitat elegibles. En la 
fase d'informe final, no se'ls demana als beneficiaris que presentin proves de despeses, però hauran 
d'aportar proves que les activitats previstes a la seva sol·licitud s'han dut a terme d'una manera plena i 
satisfactòria. 

 
En les activitats de mobilitat podrà participar el personal vinculat a la institució (personal educatiu, 
alumnes o altres persones en formació, un altre personal, etc...) i, en el cas de la participació en les 
activitats de mobilitat de persones amb necessitats especials, les persones acompanyants (assistents o 
d'altres...). 
 
Una mobilitat correspon a un viatge a l'estranger realitzat per una persona vinculada a la institució. El 
nombre de mobilitats per visitar els centres o institucions estrangeres associats mostrat a continuació és 
el mínim requerit perquè el centre o institució pugui rebre el pagament del total de la quantia de la 
subvenció en la fase final de liquidació. 
 
Es poden realitzar més activitats de mobilitat que les mínimes indicades dins dels límits del finançament. 
 

Denominació 
Nombre  mínim de 
mobilitats en un període 
de dos anys (2013-2015) 

Import màxim de subvenció en euros 

Nombre de mobilitats baix 4 8.000 

Nombre de mobilitats limitat 8 12.000 

Nombre de mobilitats mitjà 12 15.000 

Nombre de mobilitats alt 24 24.000 
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4.2. PROJECTES DE MOBILITAT 
La quantia de la subvenció és una contribució al cost de la mobilitat de persones en el marc d'un 
projecte de mobilitat transnacional, que inclou: 

 
- Mobilitat IVT i PLM: estades transnacionals en empreses o centres de formació, dirigides a persones en 
formació professional inicial i persones al mercat laboral (formació professional contínua de 
treballadors, autònoms, o persones disponibles per a l'ocupació -inclosos titulats-). 
 
- Mobilitat de professionals VETPRO: estades i intercanvis dirigits al desenvolupament professional de 
formadors, orientadors laborals, i a aquells responsables de polítiques de formació i la planificació de la 
formació i orientació professional en centres de treball. 

 
4.2.1 MOBILITAT DE PERSONES AL MERCAT LABORAL (PLM) I FORMACIÓ INICIAL (IVT) 
 
La quantia de l'ajut sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció així com 
altres costos com l'organització de la mobilitat i preparació. 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 
ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I 

PREPARACIÓ 

L'ajut concedit podrà 
finançar els costos de 
viatge, trasllat a 
l'aeroport, i visat. 
 
S'abonaran segons sigui 
la durada de la 
activitat: 
 
De 2 a 12 setmanes: 
L'ajut concedit podrà 
finançar els costos de 
viatge, calculats sobre la 
base de les despeses 
reals realitzades, fins a 
una quantitat màxima 
de 250 euros per 
participant. 
 
Per a estades superiors 
a 12 setmanes: Les 
despeses de viatge 
estaran incloses en la 
dieta assignada per 
finançar els costos 
d'allotjament i 
manutenció. 

El càlcul de l'import 
corresponent a les despeses de 
manutenció, allotjament, 
assegurances i transport local 
incloses les despeses de viatge, 
quan procedeixi, estaran basats 
en els imports màxims reflectits 
a la taula de dietes núm. 4 a 
(veure taula de dietes) en funció 
del país de destinació i setmanes 
de durada de l'activitat. Els 
costos d'allotjament i 
manutenció dels acompanyants 
es calcularan sobre la base 
especificada a la taula núm. 4 a 

Costos d'organització de la mobilitat: La subvenció 
màxima estarà en funció del nombre total de 
persones beneficiàries de la mobilitat. Els imports 
màxims per participant queden establerts  de la 
següent manera: 
 

Mobilitat 
Nombre de 
participants 

Import en euros 
per participant 

Baixa 1-25 350 

Mitjana 26-100 280 

Alta 101-400 210 

Molt alta > 400 175 

 
Costos de preparació: Costos de preparació 
cultural, pedagògica i lingüística. Es finançarà una 
quantitat màxima de 300 euros per persona. 
 
Els acompanyants acceptats als fluxos no 
generaran cap tipus de cost en els apartats 
d'organització de la mobilitat ni en la preparació. 
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4.2.2 MOBILITAT DE PROFESSIONALS VETPRO 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 
ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I 

PREPARACIÓ 

L'ajut concedit podrà 
finançar els costos de 
viatge, trasllat a 
l'aeroport, i visat, 
calculats sobre la base 
de les despeses reals 
realitzades, fins a una 
quantitat màxima de 250 
euros. 

El càlcul de l'import 
corresponent a les despeses de 
manutenció i allotjament, 
assegurança i transports locals, 
estarà basat en els imports 
màxims reflectits a la taula de 
dietes núm. 4 b (veure taula de 
dietes) en funció del país de 
destinació i de la durada de 
l'activitat indicats a continuació. 
 

Costos d'organització de la mobilitat: La subvenció 
màxima estarà en funció del nombre total de 
persones beneficiàries de la mobilitat.  Els imports 
màxims per participant queden establerts de la 
següent manera: 
 

Mobilitat 
Nombre de 
participants 

Import en euros per 
participant 

Baixa 1-25 100 

Mitjana 26-100 80 

Alta 101-400 60 

Molt alta > 400 50 

 
Costos de preparació: Costos de preparació 
cultural, pedagògica i lingüística. Es finançarà una 
quantitat màxima fixa de 300 euros per persona. 

 
Independentment del nombre de projectes concedits en el conjunt dels tres grups objectiu, les 
quantitats a la partida d'organització de la mobilitat no podran superar globalment els 25.000 € per 
organisme beneficiari. 
 
Per al cas de les mobilitats realitzades per personal i/o alumnat d'un projecte de mobilitat Leonardo da 
Vinci, es podrà sol·licitar amb càrrec al projecte, acompanyant, només en els següents casos: 
participants menors d'edat, participants discapacitats (psíquics o motrius), joves en greu risc d'exclusió 
social en casos degudament justificats. Aquests costos d'allotjament i manutenció dels acompanyants es 
detallen a la taula Núm.  4a. En projectes IVT, encara que no es donin els casos esmentats anteriorment, 
la presència d'un acompanyant amb càrrec al projecte podrà contemplar-se sempre que es tracti d'un 
docent a càrrec de les FCT, que hi hagi un nombre suficient d'alumnes al flux i que s'expliqui la necessitat 
d'aquesta figura en el projecte. 
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4.3. PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA D'INNOVACIÓ 
 
Per a una informació més detallada haurà de consultar la Guia del Programa d'Aprenentatge Permanent 
2013 Part I, Apartat 4 F 

 
Les sol·licituds de subvencions han d'incloure un càlcul de pressupost detallat en el qual tots els costos 
s'indiquin en euros. La subvenció assignada no sufragarà més d'un 75% de les despeses elegibles. 
 

Despeses elegibles 

Les despeses han de satisfer els següents criteris generals, per ser considerats elegibles. Han de: 
 

√ Estar relacionats amb activitats en què participin països elegibles per participar en el 
programa. 

√ Hi han d'haver incorregut els organismes legals/institucions del consorci
1 oficial. 

√ Estar connectats amb el projecte (és a dir, ser rellevants i estar directament lligats a l'execució 
del projecte, d'acord amb el pla de treball). 

√ Ser necessaris per a l'execució del projecte. 

√ Ser raonables i estar justificat i estar d'acord amb els principis de la gestió financera sensata
2
, 

en particular respecte al poder adquisitiu dels diners i a l'eficàcia en funció dels costos. 

√ Haver estat generats durant la vida del projecte3. 
√ El beneficiari i els membres del consorci hi han d'haver incorregut realment, i han d'estar 

comptabilitzats en els seus comptes d'acord amb els principis comptables aplicables i ser 
declarats d'acord amb els requisits de l'impost aplicable i de la legislació social. 

√ Han de ser identificables i verificables. 

 

Impost sobre el valor afegit 
 
L'IVA és elegible tan sols si el sol·licitant pot demostrar que és incapaç de recuperar-lo. 
 
Despeses no elegibles 

No es consideraran elegibles, baix cap circumstància, els següents tipus de despeses: 

√ Rendiment del capital. 

√ Deute i tarifes del servei del deute. 

√ Disposicions per a pèrdues o potencials obligacions futures (disposicions per a obligacions 
contractuals i morals, multes, penalitzacions financeres i costos legals). 

√ Interessos deguts. 

√ Endeutament dubtós. 

√ Pèrdues pel canvi. 

                                                 
1La Decisió que estableix el Programa d'aprenentatge permanent empra el terme "agrupació multilateral" per a projectes amb un 
"coordinador del projecte" i "socis del projecte". Aquest terme equival a "consorci". 
2 Les despeses es definiran d'acord amb el principi de gestió financera digna de confiança, d'acord amb els principis d'economia, 
eficàcia i eficiència. Segons el principi d'economia, les despeses s'han d'especificar en el seu moment, en la quantitat i qualitat 
apropiades i al millor preu. El principi d'eficiència està relacionat amb la millor relació entre els recursos emprats i els resultats 
aconseguits. El principi d'efectivitat està relacionat amb la consecució d'un conjunt específic d'objectius i amb aconseguir els resultats 
que es pretenen. 
3 És a dir, generats per una activitat que té lloc al llarg de la vida útil (durada) del projecte o acció. Les activitats que tinguin lloc abans 
o després del període especificat en un acord de subvenció no són elegibles per al seu finançament. 
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√ IVA, tret que el sol·licitant pugui demostrar que no pot recuperar-lo. 

√ Despeses declarades pel sol·licitant i sufragades per una altra acció o un altre programa 
de treball que rebi una subvenció de la Unió Europea o qualsevol altra forma de 
finançament. 

√ Dispendis, és a dir, despeses excessives i imprudents. 

√ Compra d'actiu fix. 

√ En el cas del lloguer o lloguer amb opció a compra (lísing) d'equipament, el cost de tota 
opció de compra quan finalitza el període de lloguer o lloguer amb opció a compra. 

√ Despeses associades a la preparació de la sol·licitud per al Programa d'aprenentatge 
permanent. 

√ Despeses d'obertura i funcionament de comptes bancaris (les despeses de transferència 
de fons sí que són elegibles). 

√ Despeses en què s'ha incorregut en relació amb els documents requerits amb la sol·licitud 
(informes d'auditoria, etc.). 

 

Despeses elegibles directes: 
 
Amb la deguda consideració a les condicions d'elegibilitat exposades anteriorment, les despeses 
elegibles directes per a l'acció són aquelles identificables com despeses específiques lligades 
directament a l'execució de l'acció. 
 
Despeses elegibles indirectes: 
 
Són aquells que, amb la deguda consideració a les condicions d'elegibilitat exposades anteriorment, 
no són identificables com a despeses específiques lligades directament al projecte, ni poden ser 
imputats a ell directament, però tanmateix s'hi ha incorregut per a la gestió del projecte. (Per 
exemple: correu, fax, telèfon) Aquestes despeses no poden excedir un 7% de l'import total de les 
despeses elegibles directes. 

 
TIPUS DE COSTOS: 
 
Despeses de personal 

 
Es tenen en compte les despeses relatives a les següents categories de personal: 
 

√ Persones amb contracte permanent o temporal amb el beneficiari o soci del projecte. 
El personal haurà d'estar a les ordres de l'organització associat rellevant com a empleat 
perquè se'l consideri inclòs en aquesta categoria. 

 
√ Personal temporal contractat per qualsevol dels socis del consorci, inclòs el beneficiari, a 

través d'una agència externa especialitzada. 
 

Els imports diaris màxims elegibles (en euros), per a les despeses de personal són per a cada país i 
categoria, els indicats a la taula núm. 5a. 
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Despeses d'estada 

 
Són elegibles les despeses d'estada del personal que viatja a un altre país participant en el marc de 
Projectes de Transferència d'Innovació. El pressupost hauria d'estar basat en l'import màxim que 
s'indica més a baix en la taula núm. 5 b de les despeses d'estada. 
 
Despeses de viatge 

 
S'autoritzen les despeses de viatge per al personal que participa en el projecte. Aquests es basaran 
en despeses reals. 
 
Despeses d'equipament 

 
1. Es considerarà elegible la compra, lloguer o lloguer amb opció a compra (nou o de segona mà), 

incloses les despeses d'instal·lació, manteniment i assegurances, només quan la compra 
específica sigui necessària per aconseguir els objectius del projecte o acció, sempre que estigui 
depreciada d'acord amb les normes impositives i de comptabilitat aplicables al 
beneficiari/consorci associat que incorri en la despesa, i s'accepti generalment per a articles de 
la mateixa classe. 
Només es podran considerar la part de la depreciació de l'equipament corresponent a la 
durada de l'acció i el ritme d'ús actual per a les finalitats  de l'acció. 

2. Tot l'equipament relacionat amb l'administració del projecte (és a dir, ordinadors, portàtils, 
etc.) i tot l'equipament adquirit abans del començament d'un projecte pot ser sufragat només 
com a despeses indirectes del projecte. 

3. La despesa total de l'equipament no pot superar el 10% de les despeses directes elegibles del 
projecte. 

 
Despeses de subcontractació 
 
1. Es poden considerar elegibles les despeses ocasionades per acords de subcontractació per dur 

a terme treballs específics i limitades per al projecte, quan els adjudica un soci a un organisme, 
organització o individu externs (només si no són emprats de qualsevol de les organitzacions 
associades del consorci). En aquesta partida s'inclouen treballs com la traducció, interpretació, 

impressió, etc.45
 

2. S'apliquen les següents normes específiques de la Unió Europea respecte a la compra 
 

√ Els contractes per un valor inferior a 12.500 € es poden pagar presentant una factura. 
√ Els contractes per un valor entre 12.500 € i 25.000 € estan subjectes a un procediment 

que inclou almenys tres ofertants. 
√ Els contractes entre 25.000 € i 60.000 € estan subjectes a un procediment que inclou 

almenys cinc ofertants. 
√ Per a contractes per un valor de més de 60.000 €, s'apliquen les normes Estatals de 

compra 
 

                                                 
4 Això es refereix als individus que poden ser autònoms, és a dir, que són responsables de la seva pròpia seguretat social o 
contribucions socials, impostos i pensions. La legislació estatal  obre la definició d'aquests individus pot variar en diferents països, la 
qual cosa s'ha de tenir en compte en tots els casos. 
5 També inclou els consultors, que presten els seus serveis una vegada i cobren uns honoraris per ells. 
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3. Les despeses totals de subcontractació no poden ser superiors a un 30% de les despeses 
directes totals del projecte. 

 

Altres despeses 

 
Les despeses d'aquesta partida s'assignen prenent com a base despeses reals. 

1. Les despeses originades directament: 

√ Pels requisits imposats per l'acord de subvenció són elegibles (difusió d'informació, 
avaluació específica de l'acció, auditories, reproducció, traducció, etc.), inclosos els costos 
de tot servei financer (en particular, el cost de les garanties financeres). 

√ Per la realització d'activitats específiques o de productes/resultats del projecte són 
elegibles (per exemple, l'organització de seminaris que es preveu com a producte/resultat 
i en la qual s'identifiquen clarament les despeses relacionades amb tasques), accions d'un 
seminari, la producció d'un vídeo, la compra de consumibles relacionats amb el producte 
(raimes de paper per a la impressió de publicacions, DVDs verges), etc. 

2. Quan es reemborsen les despeses de viatge i/o estada a tercers (per a les despeses de persones 
que ni formen part del personal dels socis del consorci, ni són sotscontractistes), s'aplicaran les 
normes aplicables al reemborsament de les despeses per al personal dels socis del consorci. 

3. S'han d'esmentar totes les despeses en què s'ha incorregut a través de la subcontractació, en la 
categoria de "subcontractació". La categoria "altres despeses" només pot contenir despeses en 
què han incorregut els propis socis. 
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2. PROGRAMA GRUNDTVIG 

 
2.1. ASSOCIACIONS D'APRENENTATGE 

 
Cada institució o centre participant rep una subvenció de projecte en forma de suma global com a 
aportació a tots els costos del projecte: el viatge i l'estada durant els períodes de mobilitat (reunions de 
projecte, visites, intercanvi de personal, intercanvis etc.) i les despeses relacionades amb les activitats de 
projectes locals (activitats d'aprenentatge, treball de camp, investigació etc.). Les subvencions es 
defineixen prenent com a base un nombre mínim de "mobilitats" que el centre/institució participant 
pretén dur a terme durant el període del conveni. Una mobilitat correspon a un viatge a l'estranger 
emprès per una persona en el marc de l'associació. El conveni de subvenció defineix els tipus d'activitats 
de mobilitat elegibles. En la fase d'informe final, no se'ls demana als beneficiaris que presentin proves de 
despeses, però hauran de demostrar que les activitats previstes a la seva sol·licitud s'han dut a terme 
d'una manera plena i satisfactòria. 

 
En les activitats de mobilitat podrà participar el personal vinculat a la institució (personal educatiu, 
alumnes o altres persones en formació, un altre personal, etcètera) i, en el cas de la participació en les 
activitats de mobilitat de persones amb necessitats especials, les persones acompanyants (assistents o 
d'altres...). 
 
Una mobilitat correspon a un viatge realitzat per una persona que formi part del personal i/o a alumnat 
del centre o institució. El nombre de mobilitats per visitar els centres o institucions estrangeres associats 
mostrat a continuació, és el mínim requerit perquè el centre o institució pugui rebre el pagament del 
total de la quantia de la subvenció en la fase final de liquidació. 
 
Es poden realitzar més activitats de mobilitat que les mínimes indicades dins dels límits del finançament. 

 

Denominació 
Nombre mínim de 
mobilitats en un període 
de dos anys (2013-2015) 

Import màxim de subvenció 
assignat en euros 

Nombre de mobilitats baix 4 11.000 

Nombre de mobilitats limitat 8 14.000 

Nombre de mobilitats mitjà 12 17.000 

Nombre de mobilitats alt 24* 20.000 

 
* De les 24 mobilitats, almenys 16 han de ser d'alumnes o persones en formació.  
 
2.2. FORMACIÓ CONTÍNUA PER AL PERSONAL EDUCATIU DE PERSONES ADULTES 
 
La quantia de l'ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades de la realització de l'activitat de 
formació contínua tals com a allotjament, manutenció, transports locals, viatge, i costos d'inscripció, en 
el seu cas. 
 
Activitats de curta durada: Cursos estructurats de fins a 5 dies de treball 
Per a aquest tipus d'activitats es podrà concedir, si s'han sol·licitat prèviament i es demostra que són 
necessàries, fins dues dietes addicionals, sempre que el desplaçament tingui lloc el dia anterior i 
posterior a les dates de celebració de l'activitat de formació. 
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Els imports màxims concedits són els descrits a la taula núm. 2 i estaran basats en el país de destinació i 
durada de l'activitat. 
 
2.3. VISITES I INTERCANVIS PER AL PERSONAL EDUCATIU DE PERSONES ADULTES 
 
La quantia de l'ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades de la visita o intercanvi, tals com 
a allotjament, manutenció, transports locals, viatge, i costos d'inscripció, en el seu cas. 
 
Els imports màxims concedits són els descrits a la taula núm. 2 i estaran basats en el país de destinació i 
durada de l'activitat. 
 
Activitats de curta durada (fins a 5 dies de treball): conferències, congressos i seminaris. 
 
Per a aquest tipus d'activitats es podrà concedir, si s'han sol·licitat prèviament i es demostra que són 
necessàries, fins a dues dietes addicionals, sempre que el desplaçament tingui lloc el dia anterior i 
posterior a les dates de celebració de l'activitat de formació. 

 
 

2.3. AJUDANTS GRUNDTVIG 
 
La quantia de l'ajut  sufragarà les despeses de viatge, allotjament i manutenció així com un altre tipus de 
costos de la manera descrita a continuació: 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 
(INCLOU COSTOS DE VIATGE) 

PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA, CULTURAL I PEDAGÒGICA 

El càlcul dels costos d'allotjament i manutenció, 
assegurança i transports locals, estarà basat en els 
imports reflectits a la taula de dietes núm. 3 en 
funció del país de destinació i els intervals de durada 
de l'activitat. 

Es finançarà una quantitat màxima fixa de 200 euros. 
La preparació es realitzarà prèviament a l'inici de 
l'activitat i haurà de ser justificada documentalment quan 
es presenti l'Informe Final per exemple mitjançant la 
presentació d'un certificat 
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2.4. ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS 
 
La quantia de l'ajut sufragarà les despeses de viatge, allotjament i manutenció així com un altre tipus de 
costos de la manera descrita a continuació: 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE, ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ ORGANITZACIÓ DEL SEMINARI I PREPARACIÓ 

L'ajut concedit podrà finançar els costos de viatge, 
visat, allotjament i manutenció, assegurança i 
transports locals dels participants en el seminari, 
estarà basat en els imports reflectits a continuació i 
en funció dels intervals de durada de l'activitat: 
 

Import en euros Durada 

850 5 dies 

1.020 6 dies 

1.190 7 dies 

1.258 8 dies 

1.326 9 dies 

1.394 10 dies 

1.462 11 dies 

1.538 12 dies  

1. Costos d'organització del seminari tals com a producció 
de documents, material educatiu, lloguer de sales, lloguer 
d'equips i que formin part del programa del seminari. 
També es podran finançar amb aquesta partida els costos 
d'allotjament i manutenció dels organitzadors, i experts 
externs que assisteixin al seminari. 
Es finançarà fins un màxim de 4.000 euros. 
 
2. Costos originats per la preparació lingüística, cultural i 
pedagògica. 
Es finançarà una quantitat màxima fixa de 200 euros per 
alumne. 
La preparació haurà de ser justificada documentalment 
quan es presenti l'Informe Final per exemple mitjançant la 
presentació d'un certificat 
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El nombre màxim d'alumnes que podran ser finançats amb l'ajuda comunitària és de 20. El sol·licitant 
podrà finançar més alumnes amb els seus propis recursos. 

 
2.5. VOLUNTARIAT DE PERSONES GRANS 
 
La quantia de l’ajut sufragarà les despeses de viatge, allotjament i manutenció així com un altre tipus de 
costos de la manera descrita a continuació: 
 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

COSTOS DE VIATGE 
COSTOS D'ALLOTJAMENT I 

MANUTENCIÓ (ESTADA) 
ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT 

L’ajut concedit podrà 
finançar els costos de viatge 
del voluntari que surt a 
l'exterior, calculats sobre la 
base de les despeses reals 
realitzades. L'Agència Estatal 
podrà establir, respectant en 
tot cas els criteris establerts 
per la Comissió Europea, una 
quantitat màxima per al 
reembors dels mateixos. 

El càlcul dels costos d'allotjament i 
manutenció, assegurança i transports 
locals del voluntari que s'acull, estarà 
basat en els imports reflectits a 
continuació: 

1. Costos d'organització de la mobilitat 
així com les despeses originades per la 
preparació lingüística, cultural i 
pedagògica dels voluntaris que surten a 
l'exterior fins un màxim de 600 euros per 
voluntari. 
La preparació haurà de ser justificada 
documentalment quan es presenti 
l'Informe Final per exemple mitjançant la 
presentació d'un certificat 
 
2. Costos organització de la mobilitat dels 
voluntaris que s'acullen fins un màxim de 
300 euros per voluntari. 

 
 

 
Total quantitats en euros 

per a les 3 setmanes 
Quantitat addicional en euros 
per setmana (setmanes 4-8) 

1.485 152 
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5. VISITES PREPARATÒRIES I SEMINARIS DE CONTACTE (COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA 
VINCI I GRUNDTVIG) 

 
La subvenció sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció i/o inscripció en el 
seu cas, de la següent manera: 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE 
ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

(SOL PER A VISITES 
PREPARATÒRIES) 

ALTRES COSTOS 
(SOL PER A SEMINARIS DE CONTACTE) 

L’ajut concedit podrà 
finançar els costos de viatge, 
calculats sobre la base de les 
despeses reals realitzades. 
L'Agència Estatal podrà 
establir una quantitat 
màxima per al 
reemborsament d’aquests, 
respectant en qualsevol cas 
els criteris establerts per la 
Comissió Europea. 

El càlcul de l'import corresponent a 
les despeses de manutenció i 
allotjament es basarà en els 
imports màxims reflectits a la taula 
de dietes núm. 2 en funció del país 
de destinació i la durada de 
l'activitat indicada. 

Quan el participant assisteixi a un 
seminari de contacte l’ajut concedit 
finançarà els costos d'inscripció 
d’aquest, sobre la base dels costos 
reals, aquests hauran de ser 
interpretats com a la contribució 
realitzada en concepte de costos 
d'allotjament i manutenció. 

 

La quantia màxima que es concedirà per Visita preparatòria o seminari de contacte serà de 1.500 
euros. 

 
6. PROGRAMA TRANSVERSAL-VISITES D'ESTUDI 

 
L’ajut sufragarà en part les despeses de viatge, allotjament i manutenció de la següent manera: 

 

TIPUS DE COSTOS QUE COBREIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA 

VIATGE ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

L’ajut concedit podrà finançar els costos de viatge, 
calculats sobre la base de les despeses reals realitzades. 
L'Agència Estatal podrà establir una quantitat màxima 
per al reembors dels mateixos, respectant en qualsevol 
cas els criteris establerts per la Comissió Europea. 

El càlcul de l'import corresponent a les despeses de 
manutenció i allotjament es basarà en els imports 
màxims reflectits a la taula de dietes núm. 2 en 
funció del país de destinació i la durada de 
l'activitat indicada. 

 
L’ajut mitjà concedit per a visites d'estudi, a excepció dels casos que es relacionen en els apartats 
següents serà de 1.250 euros. 
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7. NECESSITATS ESPECIALS I MOBILITAT A TERRITORIS D'ULTRAMAR 

 
Comenius Regio, Associacions Comenius, Grundtvig o Leonardo da Vinci: 
 
Si les activitats d'algun centre o institució que participa en un Comenius Regio o en una associació 
Comenius, Grundtvig o Leonardo da Vinci, involucren personal o alumnat amb necessitats especials, o 
si es planegen mobilitats a o des de territoris d'ultramar (veure annex VIII) el centre o institució podrà 
sol·licitar que es redueixi el mínim de mobilitats fins un màxim d'un 50%. Així es pot disposar de fons 
per a les despeses addicionals que suposa la mobilitat de personal o alumnat amb necessitats 
especials. 
Si l'Agència Estatal decidís acceptar la sol·licitud, la subvenció concedida seria la mateixa, però el 
nombre de mobilitats a realitzar seria mes baix. 
 
Formació Contínua per al personal educatiu, Formació Contínua i visites i intercanvis per al 
personal educatiu de persones adultes: 
 
Per a aquells que es desplacin a o des de territoris d'ultramar (veure annex VIII), es concedirà una 
quantitat addicional de 200 euros per a les despeses de viatge. 

 
Mobilitat Leonardo des de territoris d'ultramar: 
 
Els participants de les Illes Canàries podran pressupostar una quantitat de fins i tot 425 euros en 
concepte de viatge per a estades de 12 setmanes o menys. Es podran pressupostar 225 euros més 
per participant en l'apartat d'allotjament i manutenció per compensar el cost del viatge en estades 
de més de 12 setmanes. 

 
Mobilitat Leonardo per a persones amb necessitats especials: 
 
Les persones amb necessitats especials poden beneficiar-se de mesures especials. L’ajut 
s'examinarà de manera individual i estarà basat en els costos reals incorreguts. El beneficiari haurà 
de justificar a la seva sol·licitud la necessitat i podrà incrementar el pressupost dels apartats de 
viatge i allotjament i manutenció, per a aquestes persones, en un 50% sobre els de les taules 
corresponents al seu grup objectiu. 

 
Per a la resta de les accions els costos es finançaran de la següent manera: 
 

Costos de viatge i estada per a persones amb necessitats especials 
 
Les persones amb necessitats especials poden beneficiar-se de mesures especials. L’ajut 
s'examinarà de manera individual i estarà basat en els costos reals incorreguts. En tal cas, el 
beneficiari haurà de justificar a la seva sol·licitud la necessitat. 

 
Costos de viatge per a persones que es mouen a/o des de territoris d'ultramar 
 
Si la mobilitat es realitza a o des de territoris d'ultramar (veure annex VIII), l’ajut concedit 
haurà de finançar el 100% dels costos de viatge i visat, sobre la base de les despeses reals 
realitzades. 
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TAULA Núm. 2: FORMACIÓ CONTÍNUA PER AL PERSONAL EDUCATIU; FORMACIÓ CONTÍNUA I VISITES I INTERCANVIS PER AL 
PERSONAL EDUCATIU DE PERSONES ADULTES; VISITES PREPARATÒRIES; VISITES D'ESTUDI 

 

NO INCLOU DESPESES DE VIATGE I VISAT INCLOU DESPESES DE VIATGE I VISAT 

 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 
1 

setmana-
7 dies 

2 
setmanes 

Import 
addicional 

per 
setmana 

(setmanes 
3-12) * 

Import total 
per a 13 

setmanes 
completes** 

Import 
addicional 

per 
setmana 
(sem14-

45) * 

ALEMANYA 144 288 432 576 720 864 1.008 1.411 161 3.621 161 

ÀUSTRIA 162 324 486 648 810 972 1.134 1.588 182 4.084 182 

BÈLGICA 153 306 459 612 765 918 1.071 1.499 171 3.857 171 

BULGÀRIA 99 198 297 396 495 594 693 970 111 2.567 111 

XIPRE 135 270 405 540 675 810 945 1.323 151 3.409 151 

CROÀCIA 144 288 432 576 720 864 1.008 1.411 161 3.650 161 

DINAMARCA 207 414 621 828 1.035 1.242 1.449 2.029 232 5.225 232 

ESLOVÀQUIA 126 252 378 504 630 756 882 1.235 141 3.185 141 

ESLOVÈNIA 144 288 432 576 720 864 1.008 1.411 161 3.650 161 

ESTONIANA 117 234 351 468 585 702 819 1.147 131 3.008 131 

FINLÀNDIA 189 378 567 756 945 1.134 1.323 1.852 212 4.764 212 

FRANÇA 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.530 202 

GRÈCIA 144 288 432 576 720 864 1.008 1.411 161 3.658 161 

HONGRIA 126 252 378 504 630 756 882 1.235 141 3.246 141 

IRLANDA 171 342 513 684 855 1.026 1.197 1.676 192 4.289 192 

ISLÀNDIA 162 324 486 648 810 972 1.134 1.588 182 4.280 182 

ITÀLIA 171 342 513 684 855 1.026 1.197 1.676 192 4.314 192 

LETÒNIA 117 234 351 468 585 702 819 1.147 131 3.044 131 

LIECHTENSTEIN 234 468 702 936 1.170 1.404 1.638 2.293 262 5.904 262 

LITUÀNIA 117 234 351 468 585 702 819 1.147 131 3.013 131 

LUXEMBURG 153 306 459 612 765 918 1.071 1.499 171 3.865 171 

MALTA 126 252 378 504 630 756 882 1.235 141 3.185 141 

NORUEGA 234 468 702 936 1.170 1.404 1.638 2.293 262 5.907 262 

P. BAIXOS 162 324 486 648 810 972 1.134 1.588 182 4.075 182 

POLÒNIA 117 234 351 468 585 702 819 1.147 131 2.971 131 

PORTUGAL 135 270 405 540 675 810 945 1.323 151 3.398 151 

R. TXECA 135 270 405 540 675 810 945 1.323 151 3.416 151 

R. UNIT 207 414 621 828 1.035 1.242 1.449 2.029 232 5.246 232 

ROMANIA 108 216 324 432 540 648 756 1.058 121 2.794 121 

SUÈCIA 189 378 567 756 945 1.134 1.323 1.852 212 4.766 212 

SUÏSSA 234 468 702 936 1.170 1.404 1.638 2.293 262 5.856 262 

TURQUIA 126 252 378 504 630 756 882 1.235 141 3.324 141 
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TAULA Núm. 3: AJUDANTS COMENIUS I AJUDANTS GRUNDTVIG 

 

INCLOU DESPESES DE VIATGE I VISAT 

 Import total per a 13 setmanes 
completes** 

Import addicional per setmana (sem14-45) * 

ALEMANYA 3.218 143 

ÀUSTRIA 3.630 162 

BÈLGICA 3.429 152 

BULGÀRIA 2.282 98 

XIPRE 3.030 134 

CROÀCIA 3.245 143 

DINAMARCA 4.645 206 

ESLOVÀQUIA 2.831 126 

ESLOVÈNIA 3.244 143 

ESTONIANA 2.674 117 

FINLÀNDIA 4.234 188 

FRANÇA 4.026 179 

GRÈCIA 3.251 143 

HONGRIA 2.886 126 

IRLANDA 3.813 170 

ISLÀNDIA 3.805 162 

ITÀLIA 3.834 170 

LETÒNIA 2.706 117 

LIECHTENSTEIN 5.248 233 

LITUÀNIA 2.678 117 

LUXEMBURG 3.435 152 

MALTA 2.831 126 

NORUEGA 5.250 233 

P. BAIXOS 3.622 162 

POLÒNIA 2.641 117 

PORTUGAL 3.020 134 

R. TXECA 3.037 134 

R. UNIT 4.663 206 

ROMANIA 2.483 107 

SUÈCIA 4.236 188 

SUÏSSA 5.206 233 

TURQUIA 2.954 126 
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TAULA Núm. 4a: MOBILITAT DE PERSONES AL MERCAT LABORAL, FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I 
ACOMPANYANTS (COSTOS DE VIATGE I VISA NO INCLOSOS) 

 

 
DURADA DE LES ACTIVITATS 

 
ACTIVITAT      Durada mínima Durada Màxima 

 
Mobilitat de persones al mercat laboral  2 setmanes  26 setmanes 
Mobilitat de persones en formació inicial  2 setmanes  39 setmanes 

 
 

 

NO INCLOU DESPESES DE VIATGE I 
VISAT 

INCLOU DESPESES DE VIATGE I VISAT 

 

Total 2 
setmanes 

Quantitat addicional 
per setmana 

(Setmana 3-12) * 

Quantitat total per a 
13 setmanes** 

Quantitat addicional per setmana 
(Setmana 14-39) * 

ALEMANYA 784 90 2.012 90 

ÀUSTRIA 882 101 2.269 101 

BÈLGICA 833 95 2.143 95 

BULGÀRIA 539 62 1.426 62 

XIPRE 735 84 1.894 84 

CROÀCIA 784 90 2.028 90 

DINAMARCA 1.127 129 2.903 129 

ESLOVÀQUIA 686 79 1.770 79 

ESLOVÈNIA 784 90 2.028 90 

ESTONIANA 637 73 1.671 73 

FINLÀNDIA 1.029 118 2.647 118 

FRANÇA 980 112 2.517 112 

GRÈCIA 784 90 2.032 90 

HONGRIA 686 79 1.804 79 

IRLANDA 931 107 2.383 107 

ISLÀNDIA 882 101 2.378 101 

ITÀLIA 931 107 2.397 107 

LETÒNIA 637 73 1.691 73 

LIECHTENSTEIN 1.274 146 3.280 146 

LITUÀNIA 637 73 1.674 73 

LUXEMBURG 833 95 2.147 95 

MALTA 686 79 1.770 79 

NORUEGA 1.274 146 3.282 146 

P. BAIXOS 882 101 2.264 101 

POLÒNIA 637 73 1.651 73 

PORTUGAL 735 84 1.888 84 

R. TXECA 735 84 1.898 84 

R.UNIT 1.127 129 2.915 129 

ROMANIA 588 67 1.552 67 

SUÈCIA 1.029 118 2.648 118 

SUÏSSA 1.274 146 3.254 146 

TURQUIA 686 79 1.847 79 
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TAULA Núm. 4b: MOBILITAT DE PROFESSIONALS VETPRO (COSTOS DE VIATGE I VISA NO INCLOSOS) 

 
 
 

 
 

DURADA DE LES ACTIVITATS 
 

ACTIVITAT      Durada mínima Durada Màxima 
 

Mobilitat de professionals VET    1 setmana  6 setmanes 

 
NO INCLOU DESPESES DE VIATGE I VISAT 

 

1 setmana (7 
dies) 

Total 2 setmanes 

Quantitat 
addicional per 

setmana (Setmana 
3-6) 

ALEMANYA 560 784 90 

ÀUSTRIA 630 882 101 

BÈLGICA 595 833 95 

BULGÀRIA 385 539 62 

XIPRE 525 735 84 

CROÀCIA 560 784 90 

DINAMARCA 805 1.127 129 

ESLOVÀQUIA 490 686 79 

ESLOVÈNIA 560 784 90 

ESTONIANA 455 637 73 

FINLÀNDIA 735 1.029 118 

FRANÇA 700 980 112 

GRÈCIA 560 784 90 

HONGRIA 490 686 79 

IRLANDA 665 931 107 

ISLÀNDIA 630 882 101 

ITÀLIA 665 931 107 

LETÒNIA 455 637 73 

LIECHTENSTEIN 910 1.274 146 

LITUÀNIA 455 637 73 

LUXEMBURG 595 833 95 

MALTA 490 686 79 

NORUEGA 910 1.274 146 

P. BAIXOS 630 882 101 

POLÒNIA 455 637 73 

PORTUGAL 525 735 84 

R. TXECA 525 735 84 

R.UNIT 805 1.127 129 

ROMANIA 420 588 67 

SUÈCIA 735 1.029 118 

SUÏSSA 910 1.274 146 

TURQUIA 490 686 79 
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Càlcul de dietes a aplicar a les taules 2, 3, 4a i 4b 
 
* Per a les setmanes 3-12 i 14-45, s'expliquen les setmanes addicionals completes basant-se'n en l'import indicat a les 
columnes 'Quantitat addicional per a setmanes 3-12 i 14-45'. 
** Inclou un import especial que sufraga les despeses de viatge i visat que s'inclouen a partir de la setmana 13. 
El mètode de càlcul d'una setmana "incompleta" és el nombre de dies addicionals multiplicat per 1/7 de l'import 
indicat a les columnes 'Quantitat addicional per setmana' per a les setmanes 3-12 i 14-45. La segona setmana 
incompleta és una excepció, ja que la base per al seu càlcul és el nombre de dies addicionals multiplicat per 1/7 de la 
diferència entre els imports per a una i dues setmanes. 
En cas que l'estada tingui una durada d'entre 12 i 13 setmanes (és a dir, quan la setmana 13 no sigui completa), la 
base per al càlcul serà l'import corresponent a les 12 setmanes augmentat per 1/7 de l'import indicat a les columnes 
"Quantitat addicional per setmana" per cada dia addicional. Es tindrà en compte l'import total així obtingut excloent 
les despeses de viatge i visat. 
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TAULA 5 a: IMPORTS DIARIS MÀXIMS ELEGIBLES (en euros) PER A LES DESPESES DE PERSONAL PROJECTES 

MULTILATERALS DE TRANSFERÈNCIA D'INNOVACIÓ I COMENIUS REGIO 
 

PENDENT PUBLICACIÓ CE 
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TAULA 5 b: IMPORTS DIARIS MÀXIMS ELEGIBLES PER A LES DESPESES D'ESTADA - PROJECTES MULTILATERALS DE 

TRANSFERÈNCIA D'INNOVACIÓ 
 

 

PAÍS IMPORTS DIARIS EN € 

ALEMANYA 220 

ÀUSTRIA 246 

BÈLGICA 232 

BULGÀRIA 145 

XIPRE 194 

CROÀCIA 214 

DINAMARCA 311 

ESLOVÀQUIA 186 

ESLOVÈNIA 208 

ESPANYA 227 

ESTONIANA 175 

FINLÀNDIA 277 

FRANÇA 269 

GRÈCIA 220 

HONGRIA 184 

IRLANDA 253 

ISLÀNDIA 235 

ITÀLIA 247 

LETÒNIA 172 

LIECHTENSTEIN 340 

LITUÀNIA 168 

LUXEMBURG 232 

MALTA 191 

NORUEGA 340 

PAÏSOS BAIXOS 242 

POLÒNIA 179 

PORTUGAL 197 

REGNE UNIT 312 

REPÚBLICA TXECA 195 

ROMANIA 161 

SUÈCIA 275 

SUÏSSA 340 

TURQUIA 190 

 
 


