
Prestacions econòmiques d'emergència per a la cobertura de 
necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció 
internacional i persones menors d'edat beneficiàries dels 
desplaçaments temporals procedents d'Ucraïna  

Les prestacions econòmiques d'emergència establertes en aquestes bases 
tenen com a objecte el suport econòmic a les famílies acollidores de persones 
sol·licitants d'acolliment temporal de protecció internacional derivada de la 
guerra a Ucraïna, així com a les famílies acollidores de persones menors d'edat 
desplaçats temporals com a conseqüència del mateix conflicte 

Persones destinatàries 

a) Les famílies de les Illes Balears que acullin en el seu domicili particular a una 
o més persones que hagin sol·licitat la protecció temporal regulada per l'Ordre 
Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el 
procediment de reconeixement per a la protecció temporal per a les persones 
afectades pel conflicte a Ucraïna. 

b) Les famílies de les Illes Balears que acullin en el seu domicili particular a 
persones menors d'edat ucraïneses acollides en el marc dels desplaçaments 
temporal regulats en els articles 187 i 188 del Reial Decret 557/2011, de 20 
d'abril, per el que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Requisits 

Poden ser persones beneficiàries de les prestacions d'emergència: 

 Les famílies de les Illes Balears empadronades en qualsevol dels 
municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud que acullin en un 
domicili de la seva titularitat a una o més persones que hagin sol·licitat la 
protecció temporal regulada per l'Ordre Ministerial PCM/169/2022, de 9 
de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement 
per a la protecció temporal per a les persones afectades pel conflicte a 
Ucraïna. 
 

 Les famílies de les Illes Balears empadronades en qualsevol dels 
municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud que acullin en el 
seu domicili particular a persones menors d'edat ucraïneses acollides en 
el marc dels desplaçaments temporal regulats en els articles 187 i 188 
del Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, per el que s'aprova el 
Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social. 
 

Per a les dues modalitats s'han de complir els requisits següents: 

 



1. Les persones acollides siguin sol·licitants de protecció internacional o, en els 
casos de menors desplaçats temporals, que es disposi de l'autorització 
preceptiva d'estància temporal o de residencial temporal emesa per 
Delegació de Govern de l'Estat. 

2. Cap dels membres adults de la família acollidora ha de tenir antecedents 
penals. 

3. Cap dels membres de la família acollidora ha de constar en el registre de 
delictes de naturalesa sexual en els casos que alguna de les persones 
acollides siguin persones menors d'edat. 

Documentació a presentar 

1. Les famílies que acullin en un domicili de la seva titularitat a persones 
ucraïneses sol·licitants de protecció internacional o, en el seu cas, persones 
menors d'edat ucraïneses que es troben en els desplaçaments temporals de 
persones menors d'edat hauran d'aportar: 

a. Sol·licitud de l'ajut, segons model disponible al web de la Conselleria 
d'Afers Socials i Esports. 

b. Còpia del Document Nacional d'Identitat, el Número d'Identificació 
d'Estrangers o, en el seu defecte, el passaport de totes les persones 
majors d'edat que formen la unitat familiar acollidora. 

c. Còpia del Número d'Identificació d'Estrangers o el Passaport de totes les 
persones acollides. 

d. Certificat d'empadronament o de convivència que indiqui la residència 
i el domicili de la família acollidora. 

e. Document que acrediti la titularitat o el dret d'us de l'habitatge en el 
que resideixen les persones acollides. 

f. Número/s de sol·licitud de protecció temporal regulada per l'Ordre 
Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el 
procediment de reconeixement per a la protecció temporal per a les 
persones afectades pel conflicte a Ucraïna. En els casos d'acolliments 
de persones menors d'edat ucraïneses acollides en el marc dels 
desplaçaments temporal, l'autorització de l'estància temporal o de 
residència temporal de la persona menor d'edat davant Delegació de 
Govern de les Illes Balears. 

g. Certificat d'antecedents penals de tots els membres adults de la família 
acollidora. 

h. Certificat de delictes de naturalesa sexual en els casos que una de les 
persones acollides siguin menors d'edat. 

i. Declaració responsable segons model disponible al web de la 
Conselleria d'Afers Socials i Esports signada per la persona sol·licitant en 
representació de la família acollidora que substituirà la presentació dels 
documents prevists en els apartats b), d), e), g) i h). Mitjançant aquesta 
declaració responsable, la persona interessada declara, sota la seva 
responsabilitat, que: 

- Que la família acollidora que representa compleix amb els 
requisits per a obtenir el reconeixement de l'ajuda sol·licitada. 

- Que disposa de la documentació que així ho acredita, que la 
posarà a la disposició de l'Administració quan li sigui requerida. 



- Que es compromet a mantenir el compliment de les anteriors 
obligacions durant el període de temps inherent a aquest 
reconeixement. 

- Que destinarà l'ajut rebut a la cobertura de necessitats bàsiques 
de les persones acollides al seu domicili. 
 

2. L'aportació de la documentació referida en les lletres b), d), g), h) podrà ser 
substituïda per una autorització expressa de la persona física sol·licitant i de 
cada membre major d'edat de la unitat de convivència major d'edat segons 
model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè 
l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti 
les dades d'identitat o de caràcter personal de la persona sol·licitant i dels 
membres de la unitat de convivència (DNI, dades d'empadronament), la 
inexistència d'antecedents penals i el certificat negatiu del registre de delictes 
de naturalesa sexual davant el Ministeri de Justícia, l'autorització de l'estància 
temporal o de residència temporal de la persona menor d'edat davant 
Delegació de Govern de les Illes Balears. 

ENLLAÇ A LA PÀGINA DE LA PRESTACIÓ 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5230462


