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Situacions de força major provocades pel COVID-19 

Programa Erasmus+ mobilitat d’estudiants per a estudis i pràctiques (curs 2019-2020) 

 

 

Segons les indicacions de l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE), el principi de força major s’aplicarà en 

les següents situacions: 

  
• Quan hi hagi una suspensió temporal de les activitats de mobilitat en aquests dos casos: els estudiants 
continuen a l’estranger o decideixen tornar a casa temporalment 
• Finalització anticipada de les activitats  

• Cancel·lació de les activitats  

 

És requisit imprescindible per aplicar la força major tenir el convenio de subvención signat abans de l’inici 

previst de la mobilitat. El finançament de la mobilitat no podrà ser superior a la quantitat indicada en el 

convenio de subvención signat amb l’estudiant. 

 

1.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, no he arribat a marxar però he tingut despeses 

vinculades a la meva mobilitat, les puc recuperar? 

 

En cas que tinguessis el teu convenio de subvención signat amb data anterior al 13 de març i les teves 

despeses siguin d’allotjament o viatge, pots sol·licitar la recuperació de la quantitat que has gastat enviant 

els comprovants de despesa al correu electrònic: erasmus@ub.edu, Hauràs d’indicar en el missatge 

“Recuperació despesa Erasmus”. S’estudiarà cas per cas i es donarà resposta de si és o no possible la 

recuperació. 

 

2.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, estic realitzant la meva mobilitat, però l’he hagut 

d’interrompre a causa del COVID-19 i he tornat a Espanya. Hauré de tornar la beca? 

 

En cas que hagis interromput la teva mobilitat per causa de força major
1
, ens hauries de fer arribar al 

correu: erasmus@ub.edu el certificat d’estada o el bitllet d’avió. Et podrem abonar la beca fins a la data 

real de finalització de la mobilitat, sempre que tinguis el convenio de subvención signat i el certificat 

d’arribada marcat al SOP. 

 

3.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, estic realitzant la meva mobilitat, però l’he hagut 

d’interrompre a causa del COVID-19, he tornat a Espanya però continuo tenint despeses 

vinculades a l’allotjament. Hauré de tornar la beca? 

 

En cas que hagis interromput la teva mobilitat per causa de força major, ens hauries de fer arribar al 

correu: erasmus@ub.edu el certificat d’estada o el bitllet d’avió. Et podrem abonar la beca fins a la data 

real de finalització de la mobilitat, sempre que tinguis el convenio de subvención signat i el certificat 

d’arribada marcat al SOP. Si mantens algun tipus de despesa vinculada a l’allotjament, quan facis la 

tramitació anterior, fes-nos arribar justificació documental d’aquesta despesa i estudiarem cas a cas si és 

possible o no abonar-la. 

 

                                                     
1
 Totes les mobilitats a universitats italianes que s’han vist interrompudes per causa del COVID-19 són 

considerades força major. Les mobilitats a la resta de països de la UE s’estudiaran cas a cas, en funció 

de la data en què s’ha produït la interrupció i l’estat de la qüestió a cada país, segons les comunicacions 

de SEPIE (http://sepie.es/coronavirus.html). Si l’estudiant té un correu electrònic o una comunicació de la 

seva universitat d’acollida informant de la interrupció l’ha d’adjuntar a la documentació.  
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4.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, estic realitzant la meva mobilitat, no puc assistir a 

classe, però la meva universitat de destí fa activitat acadèmica on-line i continuo en el país de 

destí. Puc continuar amb la meva mobilitat? 

 

Si continues amb la teva activitat acadèmica, encara que sigui on-line, la teva mobilitat segueix vigent i el 

procediment no canvia. Quan finalitzi l’activitat acadèmica hauràs de presentar el certificat d’estada i la 

teva institució d’acollida t’haurà de facilitar el certificat de notes. Tots els tràmits continuen igual i també el 

pagament de la beca. 

 

5.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, he hagut d’interrompre la meva mobilitat a causa 

del COVID-19, he tornat a Barcelona, però segueixo fent activitat acadèmica on-line amb la meva 

universitat de destí. Segueixo sent estudiant de mobilitat Erasmus? 

 

Has de contactar amb l’oficina de relacions internacionals de la teva facultat/centre (ORI). L’ORI de la 

teva facultat/centre ens haurà de comunicar per correu electrònic que, malgrat ser a Barcelona, 

segueixes amb la teva activitat acadèmica de la universitat de destí, de manera on-line. En aquest cas, 

quan acabi l’activitat acadèmica, hauràs de presentar un certificat d’estada i el certificat de notes de la 

universitat de destí. Mantindràs la condició Erasmus i per tant el procediment administratiu i acadèmic 

serà el mateix, així com el pagament de la beca. 

 

6.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, he finalitzat la meva activitat acadèmica, però haig 

de continuar en el país de destí i no puc tornar a Barcelona a causa del confinament. Puc 

continuar rebent finançament Erasmus? 

 

Has de contactar amb l’oficina de relacions internacionals de la teva facultat/centre (ORI).  L’ORI de la 

teva facultat/centre haurà d’informar l’OMPI que aquesta és la teva situació. En aquest cas, si has 

completat els tràmits administratius de la teva mobilitat Erasmus, es farà una valoració de la teva situació 

i se t’informarà de si hi ha alguna possibilitat de finançament. 

 

 

7.- Sóc estudiant Erasmus del curs 2019-2020, he renunciat a la meva mobilitat abans de 

començar-la degut al COVID-19. No he tingut despeses, però m’agradaria posposar la meva 

mobilitat al curs 2020-2021. És possible? 

 

Has de contactar amb l’oficina de relacions internacionals de la teva facultat/centre (ORI). Es tractarà 

aquesta situació cas a cas. El responsable de relacions internacionals de la facultat/centre haurà de fer 

un escrit motivat sol·licitant al Vicerector de projecció i internacionalització que, de manera excepcional, 

resolgui si autoritza posposar la mobilitat.  Aquesta sol·licitud ha de ser justificada, amb viabilitat 

acadèmica i tenint l’acord de la institució de destí. Ha de ser en la mateixa institució de destí que es tenia 

la mobilitat concedida per al curs 2019-2020, en cap cas es concedirà un canvi d’institució. 

 

Qualsevol altra casuística no prevista en aquest document s’ha de comunicar a l’ORI qui traslladarà el 

cas a l’OMPI per a la seva valoració i eventualment proposta d’actuació. 


