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Arribada amb o sense passaport:
Amb passaport o visat turista: 180 dies (90+90) de lliure circulació.
Sense passaport: derivar al Consulat d'Ucraïna a Barcelona.
Empadronament:
En data 10/03/2022, s'ha aprovat al BOE l'accés a la protecció temporal així com els
permisos de residència i treball per un any. A tramitar en les Comissaries específiques
de la Policia Nacional (a determinar). Això permet l'empadronament de persones que
estan acollides en un habitatge per familiars o disposen d'habitatge cedit. En casos en
què falti la firma d'un progenitor, per empadronar un menor, es pot utilitzar la
declaració jurada.

Si des de l'ajuntament es realitzen despeses per a l'acolliment de refugiats, es
recomana des de la Secretaria d'Igualtats, que es guardin les factures, per si arriba
alguna partida amb efectes retroactius.
Arribada de menors sols:
En cas de menors acollits per familiars o amics, però que venen sense els progenitors,
cal informar a DGAIA. Ells faran el seguiment i regularitzaran aquestes situacions.
Particulars posen a disposició habitatges per acollida, com procedir:
Cal fer un registre d'aquests oferiments, i passar la informació al CCAP que el
reenviarà a la Secretaria d'Igualtats.
La cessió ha d'estar regulada per evitar conflictes posteriors per qualsevol de les
parts. Contactar amb Creu Roja que informaran dels passos a seguir.
Escolarització de menors: si estan al territori i amb perspectiva de quedar-se, es pot
tramitar l'escolarització. També s'activarà la beca menjador.
Targeta sanitària: es pot demanar, a través de l'àrea bàsica de salut del territori o
online: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/latsi/obtencio-tsi/
Dubtes relacionats amb la petició d'asil, contactar amb el Comitè d’Acollida a les
Persones Refugiades, que proporciona assessorament jurídic, serveis de traducció i
assistència psicològica per tramitar una sol·licitud de protecció temporal.
Necessitats del municipi respecte l'acollida de refugiats:
Els Ens locals han d'omplir el formulari
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7L55qCsVxYxIvlOlsNMBJblUQ0JBQVZaWjA4OTFITllXS
UUwMjlESFdTMy4ua

