Barcelona, 2 de març de 2022
ANÀLISI DE LES POSSIBILITATS D’ACOLLIDA DE LES PERSONES PROVINENTS D’UCRAÏNA
Tenint en compte que la protecció internacional té una vocació de permanència a l’Estat
espanyol i atenent que la presentació de la sol·licitud de protecció internacional (que en el
cas dels ciutadans ucraïnesos prendria la forma de ‘protecció subsidiària’ pel context de
conflicte que es viu en el seu país) implica la impossibilitat de tornar al país en el curt-mig
termini, és convenient plantejar altres possibilitats com la circulació i simple estada que
tenen les persones nacionals d’Ucraïna.
L’ESTADA DE CURTA DURADA: els ciutadans ucraïnesos que disposin d’un passaport
biomètric podran romandre en territori Schengen durant 90 dies sense la necessitat de
tramitar cap visat previ al consolat espanyol (article 7 del Reial Decret 557/2011).
Per confirmar que es disposa d’un passaport biomètric, cal observar la presència del logotip
que es pot veure a la imatge de la dreta. Aquest passaport utilitza la biometria per
autentificar la ciutadania del portador.
Respecte els ciutadans d’Ucraïna, tots els que hagin expedit el
seu passaport després de l’1 de gener de l’any 2015, disposen de
passaport biomètric.
Un cop exhaurits els 90 dies, a Espanya hi ha la possibilitat de
tramitar una pròrroga d’aquesta estada de curta durada (article
32 del Reial Decret 557/2011). Per tal de poder ser acceptada cal
complir uns determinats requisits (sol·licitud Model EX-00):
-

Disposar dels mitjans de vida necessaris per a poder
subsistir durant el període que duri la pròrroga d’estada
sol·licitada.
Disposar d’una assegurança mèdica d’assistència en viatge que cobreixi durant el
temps de la pròrroga de l’estada.
Poder garantir el retorn al país de procedència o l’admissió a un tercer estat (això
es pot acreditar amb un bitllet a nom de la persona sol·licitant amb data de retorn
establerta, anterior a la data de finalització de la pròrroga sol·licitada).
Acreditar les raons excepcionals que motiven a sol·licitar la pròrroga.

Procediment:
Aquesta sol·licitud de pròrroga d’estada es presenta o bé a l’Oficina d’Estrangeria o bé a la
Prefectura Superior de Policia de la localitat on es trobi la persona sol·licitant.
Tota la informació completa i detallada sobre la pròrroga de l’estada de curta durada sense
visat es pot consultar a la fitxa informativa del tràmit:
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
Ciudadanosnocomunitarios/hoja002/index.html
Amb aquest permís per a l’estada a l’Estat, el ciutadà seguirà disposant del seu passaport i
tindrà la possibilitat de retornar a Ucraïna en el moment en que la situació del conflicte
garanteixi la seguretat del ciutadà.
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Pròrroga del visat per a ciutadans que no disposin de passaport biomètric:
Si la persona no disposa d’un passaport biomètric i ha pogut tramitar un visat de curta
durada, pot prorrogar-lo presentant la documentació requerida a l’Oficina d’Estrangers,
Prefectura Superior o Comissaria de Policia.
Pel que fa a la PROTECCIÓ INTERNACIONAL, remarcar que és una situació on la persona té
una voluntat de permanència a l’Estat Espanyol durant el mig i llarg termini, atès que:
 és un procediment extens en el temps,
 es reté el passaport en el moment en que s’admet a tràmit la sol·licitud per part de
les autoritats espanyoles, fet que impossibilita el retorn al país d’origen mentre no
es resolgui l’expedient (excepte petició escrita i motivada).
En el cas concret dels ciutadans que fugen d’Ucraïna, i salvats els casos excepcionals de
persecució ad personam, es reconeixerà, si es compleixen els requisits, una protecció
subsidiària, atès que el ciutadà no està perseguit per les seves creences polítiques,
religioses, preferències sexuals, pertinença a una ètnia, etc. sinó que es troba enmig d’un
conflicte intern que posaria en perill la vida de la població civil del país.
Pel que fa a la sol·licitud, cal demanar cita prèvia per a formalitzar una sol·licitud de
protecció internacional (entrevista de formalització). Si la persona arriba a frontera
espanyola i no pot accedir al territori, caldrà que presenti la sol·licitud en el lloc fronterer.
Si la persona ja es troba a Espanya, es pot presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Asil i Refugi,
a qualsevol Oficina d’Estrangeria, a les comissaries de Policia autoritzades o bé als Centres
d’Internament d’Estrangers. El termini de presentació és d’un mes des de que s’entra a
l’Estat o des de que es produeixin els fets que han ocasionat el temor fonamentat de
persecucions o danys greus.
L’accés a la cita prèvia per a la presentació de sol·licituds es pot fer a través del següent
enllaç: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
Convé tenir present que segons el Reglament (UE) num. 604/2013 (Reglament Dublín III),
que estableix els criteris i mecanismes per a decidir sobre quin país recau la responsabilitat
d'examinar una sol·licitud d'asil, serà el país d’entrada el responsable per a respondre d’una
petició d’asil, amb certes excepcions, com els menors no acompanyats, els familiars de
beneficiaris de protecció internacional.
Paral·lelament a la protecció internacional, la Comissió Europea ha proposat la PROTECCIÓ
TEMPORAL d’aquestes persones mitjançant l’activació d’una directiva comunitària
(Directiva 2001/55/CE de Protecció Temporal en cas d’Afluència Massiva de Persones
Desplaçades), dissenyada per la crisi de Iugoslàvia però mai activada, que permetria acollir
a un nombre il·limitat de persones amb el dret a romandre a la Unió Europea durant un
any, termini renovable en cas de ser necessari. Durant aquest període, l’estat d’acollida té
l’obligació d’oferir-els-hi l’assistència social necessària (alimentació i atenció mèdica),
permetre’ls treballar si fos possible i l’accés a l’educació als menors de 18 anys.
Previsiblement demà, dia 3 de març, el Consell de Ministres UE es reunirà per determinar
l’existència d’una afluència massiva de persones. Aquest reconeixement ha d’anar seguit
de la indicació de cada Estat membre de les disponibilitats d’acollida.
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ANNEX: RECOMANACIONS D’INTERÈS
. Els oferiments de persones adreçats al col·lectiu ucraïnès (allotjament, bens mobles,
voluntariat i acompanyament de qualsevol tipus) podeu comunicar-los al Comitè per a
l’Acollida de les Persones refugiades de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’adreça
electrònica comiteacollida.igualtat@gencat.cat, tot indicant en el títol del missatge
‘OFERIMENTS UCRAÏNA” per poder-los detectar amb la màxima rapidesa.
Les campanyes de recollida d’aliments, roba o medicaments tenen la dificultat del
transport, del cost i del temps. Recomanem vehiculitzar qualsevol mena de suport a
través d’entitats especialitzades, atenent la seva capacitat de fer accions i intervencions
de manera immediata, alhora que adequades a les demandes de cada moment.
Podeu consultar l’enllaç de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament:
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/
. Les consultes de caràcter jurídic o qualsevol altra relativa al seu estatus personal podeu
adreçar-les al nostre Servei d’assessorament en matèria migratòria ‘Info-migració’, a través
de l’adreça infomigracio@gencat.cat, identificant el missatge amb el títol
‘ASSESSORAMENT UCRAÏNA’.
. Les representacions diplomàtiques a disposició dels ciutadans ucraïnesos:
 Emergències consulars. Telèfon: +34 620 641 324
 Ambaixada d’Ucraïna a Madrid. Telèfon: +34 91 748 93 60.
Correu electrònic: emb_es@mfa.gov.ua
 Consolat d’Ucraïna a Barcelona. Telèfon: +34 93 402 89 56.

