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PREGUNTES FREQÜENTS PER LES PERSONES UCRAINESES DESPLAÇADES A 
MENORCA 

 

COM ES FA LA RECEPCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES UCRAÏNESES QUE ARRIBEN 

A MENORCA? 

La invasió de Rússia a Ucraïna ha provocat un dels èxodes més ràpids dels últims 

40 anys, segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo 

Grandi. De moment, la gran majoria són dones i criatures. Els homes queden al 

país perquè han estat mobilitzats per lluitar contra les forces russes invasores. 

A diferència d’altres crisis, davant d’aquest èxode, la Unió Europea ha acordat 

aplicar una política de fronteres obertes. Per tal de facilitar la rebuda i acollida de 

les persones que fugen de la guerra, els estats membres han decidit activar la 

Directiva de Protecció Temporal, creada l’any 2001 després del conflicte de 

Kosovo, però que fins ara mai no s’havia engegat. 

Totes les persones que arribin a Menorca procedents d’Ucraïna tindran l’empar 

normatiu de la Directiva de Protecció Temporal, que fixa els drets que tindran 

mentre romanguin en territori de la UE. 

 

Què és la protecció temporal per a persones desplaçades? 

L’activació de la directiva de protecció temporal (2001/55/CE), permet acollir a 

refugiats de la guerra d’Ucraïna de forma automàtica en els països de la Unió 

Europea, i per tant a Espanya.  

És la primera vegada que la directiva es posa en marxa i de moment, no es 

coneixen tots els detalls de com es procedirà ni quin seran els tràmits específic. 

Aquesta directiva sobre protecció de persones desplaçades permetrà, de forma 

bastant àgil a les persones ucraïneses que fugen de la guerra, el dret a residir, 

treballar o estudiar a la Unió Europea durant 1 any (amb possibilitat de prorrogar 

fins a 3 anys) sense haver de sol·licitar asil. 
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Quins drets concedeix la protecció temporal? 

 Concedeix un permís de residència i feina vàlid fins tota la durada de la 

protecció. Podran treballar per compte pròpia o aliena. 

 

 Poden accedir a les prestacions previstes al sistema estatal d’acollida (si es 

compleixen els requisits). Aquestes ajudes són: 

- Allotjament i manutenció 

- Ajudes econòmiques 

- Escolarització i classes d’espanyol 

- Atenció psicosocial 

- Atenció laboral (formació, orientació laboral, tallers, homologació de 

títols, etc. 

- Assistència sanitària garantida (descompte 60% dels medicaments) 

- Convalidació carnet de conduir durant 1 any 

- Assistència gratuïta 

- Roaming gratuït. 

 

 Els menors de 18 anys tindran dret a accedir a l’educació en les mateixes 

condicions  que els nacionals. 

 

Qui pot sol·licitar al protecció temporal? 

 

 Les persones desplaçades d’Ucraïna a partir del 24 de febrer de 2022 a 

conseqüència de la invasió Russa que es va iniciar en aquesta data. 

 

 Les persones residents a Ucraïna que es trobaven a Espanya quan va esclatar la 

guerra i no han pogut retornar al seu país. 

En els dos casos s’inclouen els nacionals de tercers països o persones apàtrides 

residents de llarga durada a Ucraïna (més de 5 anys) amb els seus familiars. 

 

Com es sol·licita la protecció temporal? 

1. La persona interessada ha de realitzar la sol·licitud de protecció temporal a la 

comissaria de policia i/o estrangeria habilitades o als Centres de Recepció, 

Atenció i Derivació del Ministeri (CREADE). Aquests centres estan a la 

península. 

2. S’ha de presentar la documentació que acrediti que pertany al col·lectiu 

d’aplicació del règim de protecció temporal. 

3. El domicili que consti a la sol·licitud serà considerat el domicili habitual a 

efectes de notificació i en cas de canvi de de domicili s’haurà de comunicar a 

l’oficina d’asil i refugi. 
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4. En el cas de menors de 18 anys, la sol·licitud serà presentada per la persona 

responsable d’aquests. 

5. Els agents de la policia prendran les empremtes digitals dels sol·licitants i els 

expediran, en el mateix moment, un resguard acreditatiu de la presentació de 

sol·licitud, on farà constar el NIE assignat. 

Aquesta sol·licitud de protecció temporal autoritza a la persona interessada a 

romandre en territori espanyol, a rebre ajudes socials gestionades pel Ministeri 

d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions previstes a l’article 20 del reglament, 

sempre que es compleixin amb els requisits d’accés. La Policia Nacional expedirà la 

corresponent documentació. 

L’oficina d’Asil i Refugi tramitarà les sol·licituds de protecció temporal a través del 

procediment d’urgència. 

És important que la persona interessada col·labori durant la instrucció per 

l’acreditació, comprovació i verificació dels requisits per la concessió de la 

protecció temporal  

 

Quan temps es tarda en resoldre la sol·licitud?  

La resolució o denegació de la protecció temporal es dictarà en el termini de 24 

hores des de la data de sol·licitud i podrà ser a través de: 

- Notificació electrònica sempre que sigui possible 

- Notificació postal 

- Notificació per compareixença personal davant la comissaria de policia o 

oficina d’estrangeria 

La protecció temporal i els permisos de residència i feina es renovaran 

automàticament per un altre any al finalitzar el primer anys de vigència si l’òrgan 

competent no l’ha donada per finalitzada. 

A proposta de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi podrà ser revocada si es 

comprova l’incompliment dels requisits establerts per beneficiar-se de la protecció 

temporal. 

 

Una vegada s’ha tramitat la sol·licitud de protecció temporal, es pot accedir a qualque 

tipus d’ajudes? 

En aquests moments, per poder accedir a ajudes s’ha d’entrar en el programa 

d’acollida del govern espanyol. En el cas de Menorca, l’entitat que ho gestiona és 

Creu Roja. 
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Aquest programa preveu una intervenció d’itineraris per fases, en funció del grau 

d’autonomia que les persones vagin adquirint. 

1. Fase 1. Acollida en un dispositiu en el que s’ofereix la cobertura de les 

necessitats bàsiques. S’ajudarà a les persones beneficiàries a adquirir les 

habilitats necessàries pel desenvolupament de la vida independent. 

2. Fase 2. Aquesta fase s’inicia quan la persona finalitza l’estada en el 

dispositiu d’acollida i volen seguir rebent suport a través d’ajudes 

econòmiques de lloguer i atenció a les necessitats bàsiques. 

Aquestes actuacions es duran a terme a través de la xarxa estatal integrada pels 

Centres d’Acollida a Refugiats que depenen del Ministeri d’Inclusió, Seguretat 

Social i Migracions i altres dispositius subvencionats per aquest ministeri i 

gestionats per entitats sense afany de lucre. Com hem dit, en el cas de les Illes 

Balears, l’entitat responsable és Creu Roja. 

 

 

Com es pot accedir al programa d’acollida de protecció internacional? 

 

Per accedir al Sistema d’Acollida de Protecció Internacional, en el cas de Menorca, 

les persones s’hauran de posar en contacte amb Creu Roja. 

Aquesta entitat dur a terme una primera avaluació per verificar el compliment dels 

requisits i conèixer les necessitats de les persones que ho sol·liciten. Posteriorment 

es duu a terme la derivació una plaça d’acollida.  

Entrar al programa estatal pot suposar que enviïn a la persona o família a qualsevol 

lloc del territori espanyol on hi hagi places d’allotjament a disposició del programa. 

 

QUÈ PUC FER PER DONAR SUPORT DES DE MENORCA A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL 

CONFLICTE A UCRAÏNA? 

Puc organitzar una recollida de materials a Menorca per enviar a Ucraïna? 

La informació que s’ha rebut sobre les recollides de materials que s’estan fent a 

Menorca resulta preocupant, ja que els transport cap a Ucraïna està sent molt 

difícil. En el cas del menjar, roba, medicaments i altres materials útils es poden 

comprar als països veïns que estan acollint de manera massiva la població que fuig 

de la guerra. Mentre, pel que fa als medicaments, cal complir els estàndards de 

l’Agència Europea de Medicaments i de les agències nacionals de cadascun dels 

països on passi el transport. Veure més informació aquí.   

https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/que-puc-fer-donar-suport-la-poblacio-victima-del-conflicte-ucraina
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/que-puc-fer-donar-suport-la-poblacio-victima-del-conflicte-ucraina
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Voldria acollir una persona adulta o família a casa meva, com fer-ho? 

A dia d’avui, el Ministeri no contempla acollida en cases particulars. Per tant, les 

persones que s’allotgen en domicilis particulars queden fora del programa d’ajudes.  

En aquests casos, es tracta d’un acord directe entre les persones propietàries de 

l’allotjament i les persones d’acollida.  

A Menorca, formalment hi ha 5 places disponibles a través del programa estatal i 

dues específiques per a menors no acompanyats. Tanmateix, aquesta disponibilitat 

es podria ampliar en funció de les necessitats. 

 

Voldria acollir un infant. Com fer-ho? 

Una parella o una persona tota sola, major d’edat i resident a l’illa de Menorca, que 

ho sol·liciti degudament i sigui valorada com a idònia, després del corresponent 

procés d’estudi sociofamiliar per part de l’equip tècnic del Servei Insular de Família. 

Està molt bé que hi hagi famílies que vulguin acollir infants, però açò dur un procés 

i tràmits per garantir que l’acollida es produirà amb certes garanties. 

S’ha de tenir en compte que  una unitat familiar no es pot fer família d’acollida 

només per a criatures d’una edat o país concret. Ara amb el conflicte d’Ucraïna, hi 

ha famílies que volen acollir infants d’allà... però hom no es pot fer família 

d’acollida només per nens d’aquest país... sinó que el tràmit és per acollir a 

qualsevol infant que ho necessiti. 

En el cas de Menorca, per ser família d’acollida, la persona o família que estigui 

interessada a fer un acolliment s'ha d'adreçar o contactar amb el Servei Insular de 

Família, C/ Vassallo, 33-B  (Tel. 971361212). Açò suposa un tràmit i valoració per 

saber si la família és o no apte a nivell psicològic i social, per avaluar si poden  

tenir cura de l’infant...  

Sempre es necessiten famílies d’acollida... però el tràmit es fa a nivell general i 

prèvia valoració dels serveis de família competents. 

Veure més informació aquí.   
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És possible fer voluntariat? 

En breu estarà disponible la informació de com col·laborar a través de tasques de 

voluntariat per tal de realitzar: acompanyament, traducció, classes d’espanyol i català, 

etc. 

 

Què fa el Fons Menorquí de Cooperació? 

El Fons Menorquí de Cooperació ha obert una campanya per donar suport a la 

població víctima del conflicte armat entre Rússia i Ucraïna. Es vol contribuir a 

donar una resposta humanitària eficaç i oportuna a les zones afectades. Per 

aquesta raó, el Fons Menorquí farà una acurada valoració de les necessitats sobre 

terreny per tal de decidir la intervenció més adient. 

De manera paral·lela, el Fons Menorquí ofereix informació i canalitza les peticions 

cap els serveis i entitats encarregades dels diferents tràmits en el procés 

d’acollida.  

Com a entitat també coordina i ofereix xerrades sobre la cultura de pau o l’acollida 

de persones migrades i refugiades. 

El Fons Menorquí està format pels vuit ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, 

el Govern balear i 8 ONGD.  

 

Puc fer una aportació econòmica? 

Sí. A Menorca, el Fons, el Consell Insular i tots els ajuntaments, han obert un 

número de compte per recaptar diners i poder atendre les necessitats sorgides de 

la guerra 

Les emergències humanitàries necessiten una resposta planificada. Per això, es 

recomana la compra i emmagatzematge d’articles de socors i necessitats bàsiques 

als propis països afectats dels voltants. És més ràpid, més barat i ajuda a impulsar 

les economies locals. 

 

Optar per les campanyes de recaptació de diners i confiar en les entitats ja 

prèviament organitzades que coneixen i treballen sobre el terreny és la millor opció. 

 

 


