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AJ UDA DE VIATGE AMB  DESPLAÇAMENT ECOLÒGIC  

PER AL  PERSONAL  EN MOBILITAT ERASMUS+  2022 

 

1. Què es considera desplaçament ecològic?  

S'entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s'utilitzen mitjans 

de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. La Comissió Europea considera 

exclusivament viatge ecològic el realitzat amb autobús , tren o ús compartit de vehicles. 

2. En què consisteix l'ajuda? 

D'una banda, un import superior al corresponent a l'ajuda de viatge en desplaçaments estàndard, 

resultant en les quantitats indicades en la columna “Quantitats en cas de desplaçament ecològic” 

de la taula següent:  

Distàncies 
Desplaçament 

estàndard 

Quantitats en cas de 

desplaçament ecològic 

100 – 499 km  180 EUR 210 EUR  

500 – 1.999 km 275 EUR 320 EUR 

2.000 – 2.999 km 360 EUR 410 EUR  

3.000 – 3.999 km 530 EUR 610 EUR 

 

D'altra banda, per a compensar despeses incorregudes durant els dies de viatge, fins a 4 dies de 

suport individual addicional en funció de la duració del deplaçament, i calculat sobre la quantia 

corresponent al grup del país de destinació:   

Països de destinació Quantitat diària 
de les ajudes 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,  
Luxemburg, Noruega, Suècia 

120 € 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia,  
Itàlia,Malta, Països Baixos, Portugal 

105 € 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia 

90 € 
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Així, un viatge amb tren a Tolosa per a realitzar una estada docent o formativa entre un dilluns i un 

divendres (cinc dies), i en el qual s'ha emprat un dia per a anar i un dia per a tornar, resultaria en una 

ajuda de 1.055€, quantitat obtinguda de la suma dels següents conceptes: 

- Ajuda per viatge (segons taula de quilometratge): 320 euros 
- 5 dies, grup 2:  105€ x 5 dies: 525€ 
- 2 días addicionals per desplaçament: 105€ x 2 dies: 210€ 
 

3. Cómo puc sol·licitar-ho? 

No cal indicar-ho amb antelació. En finalitzar l'estada, es justificarà afegint a la Memòria justificativa 

els bitllets d'autobús, tren, factura de proveïment de carburant, tiquet d'autopista, etc. 

4. Com es justifica un viatge compartit en vehicle particular?  

En cas de fer ús de vehicle propi de la persona comissionada,  

a) el o la titular del vehicle adjuntarà a la Memòria justificativa una Declaració jurada i 

les factures de proveïment de carburant, tiquets d'autopista, etc; 

b) els/les passatgers adjuntaran a la Memoria justificativa una Declaració jurada 

juntament amb la còpia d'alguna factura de proveïment de carburant, tiquet d'autopista, 

etc. 

En el cas de fer ús d'una plataforma comercial de viatges compartits, s'adjuntarà la Confirmació de 

pagament juntament amb la Valoració realitzada al conductor o conductora  

5. On han de presentar-se els justificants? 

L'acreditació  d'haver realitzat un desplaçament ecològic s'ha d'afegir a la documentació justificativa 

assenyalada en la convocatòria en el mateix procediment telemàtic obert per a la sol·licitud en la 

Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU)   
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