INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA D’ACOLLIDA DE
PROTECCIÓ INTERNACIONAL I TEMPORAL, DE 8 DE ABRIL DE 2022, PER LA QUE
S’ADOPTEN MESURES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PER A L’ATENCIÓ DE
PERSONES DESPLAÇADES DES D’UCRAÏNA.
Qüestions principals:

1- Estableix les persones que podran accedir al sistema d’acollida, que coincideix amb
els que poden sol·licitar la protecció temporal:
o
o

o
o

Els ucraïnesos que estaven a Ucraïna abans 24 de febrer, o estaven fora i no
han pogut tornar a conseqüència de la guerra.
Els ucraïnesos que estesin a Espanya en situació administrativa irregular abans
del 24.02.22 (inclosos els que haguessin demanat protecció internacional i
hagués estat denegada).
No ucraïnesos residents regulars a Ucraïna abans del 24.02.22.
Els familiars de tots els anteriors, amb excepció dels que estan en situació
administrativa irregular i no tinguessin nacionalitat ucraïnesa.

2- Requisits per accedir al sistema d’acollida.
o
o
o

o
o

No disposar de mitjans econòmics suficients.
El Reglament de 29.03.22 estableix l’IMV com a ingressos màxims a percebre.
En el cas de persones que arribin i necessitin d’allotjament temporal, malgrat
disposar de recursos econòmics, se li donarà temporalment fins que disposi
d’un recurs (es refereix a acollida emergència).
Es podrà donar allotjament a persones en trànsit durant 24 hores (persones
que van cap a un altre lloc).
Si la persona rebutja o abandona el recurs de primera acollida no podrà
ingressar en un recurs d’aquest tipus, malgrat podria accedir al sistema
d’acollida en alguna de les fases posteriors.

3- Documentació que acredita el dret d’accés al sistema d’acollida.
o
o
o

Qualsevol document que acrediti la identitat i la nacionalitat de la persona.
Document que acrediti que la persona té concedida la protecció temporal o
que la sol·licitarà en un termini de 3 mesos.
Declaració de carència de mitjans econòmics (l’Administració podrà demanar
altra documentació que ho acrediti i es tindrà en compte el fet que la persona
disposi de treball per tal de modular les ajudes).

4- Tipus de recursos de primera acollida i centres d’emergència.
o

CREADE. Centres integrals d’emergència, atenció i derivació on les persones passen el
temps mínim imprescindible per a la tramitació de la protecció temporal i posterior
derivació a un altre centre (Ex. Centre de La FIRA, malgrat en el cas de la fira no fa
allotjament).

o

Recursos de Primera Acollida. Els recursos de Primera Acollida són dispositius
destinats a l’acollida provisional fins ser derivades a un recurs definitiu.

o

Centres d’Emergència. Dispositius creat específicament per a la l’acollida de l’elevat
nombre de desplaçats des d’Ucraïna amb l’objectiu de donar allotjament de forma
immediata (Ex. les places a hotels).

5- Prestacions i serveis que es donaran als recursos de primera acollida i centres
d’emergència.
o
o
o

Les prestacions són d’allotjament i manutenció.
L’objectiu és que la persona, en el menor temps possible pugui passar a un
centre d’acollida, a fase d’autonomia o a acollida familiar.
En el cas que la persona estigui en aquests recursos-primera acollida i centres
d’emergència- més de 30 dies, les entitats de refugi podran donar els següents
serveis i prestacions:
➢ Recolzament en gestions administratives (padró, tarja sanitària,
escolarització...).
➢ Atenció i seguiment psicològic.
➢ Ensenyament de la llengua espanyola i, en el seu cas, d’altres
llengües oficials al lloc on la persona estigui acollida.
➢ Assessorament i assistència legal relacionada amb la gestió de la
protecció temporal.
➢ Traducció i interpretació.
➢ Recolzament a la recerca d’habitatge.
➢ Ajudes econòmiques, per als següents conceptes:
• Productes d’higiene i alimentació infantil.
• Vestuari: màxim 90 €/persona.
• Despeses de transport.
• Ajudes per a la obtenció de documentació administrativa
• Ajudes de butxaca:
o Individual: 50 €/mes.
o Fills menors de 18 anys: 20 €/mes.
• Altres ajudes de caràcter excepcional, prèvia autorització.

6- Accés directe a la Fase d’Autonomia.
o

Las persones ateses a algun dels recursos del Sistema d’Acollida podran passar
directament a la fase d’autonomia, si tenen ja concedida la protecció temporal
sense necessitat d’haver completat el període de 6 mesos en un recurs
d’acollida. Tindran dret a totes les actuacions transversals previstes al Sistema
d’acollida (les del punt 5), així com a totes les ajudes econòmiques de la fase de
preparació per a l’autonomia (ajudes per l’habitatge, manutenció...).

7- Projecte d’acollida familiar (el que gestiona La Caixa).
o

o

Las persones ateses al projecte d’Acolliment familiar desenvolupat per la SEM
(Secretaria de Migracions) podran accedir a totes les actuacions transversals del
sistema d’acollida.
Es desenvoluparà una instrucció específica que estableixi la metodologia de
treball en el programa d’acollida familiar.

