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CIRCUIT PERSONES PROVINENTS UCRAÏNA CAMP TARRAGONA 

DEPARTAMENT IGUALTAT I FEMINISMES (MIGRACIONS) 

1. Primera acollida des de la Xarxa d’atenció dels Serveis de Primera Acollida dels Ens Locals. Es 

fa l’acollida a la persona, s’identifica les dades del grup familiar i es detecta la 

demanda/necessitat. En aquest moment és important omplir el formulari amb les necessitats 

de les famílies, ja siguin acollides per familiars o si necessiten recursos.  

FORMULARI:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7L55

qCsVxYxIvlOlsNMBJblUQ0JBQVZaWjA4OTFITllXSUUwMjlESFdTMy4u 

S’insisteix en que els Consells Comarcals treballin amb els municipis el circuit intern de derivació en 

cas de noves arribades. És a dir, que derivin a les persones als Serveis de Primera Acollida.  

EMPADRONAMENT: és important que les persones que es volen quedar al municipi s’empadronin per 

poder accedir als recursos.  

2. En cas de detectar necessitats socials bàsiques (de gent acollida a casa de familiars o coneguts) 

es deriva a la persona als propis recursos municipals (Serveis Socials, etc.) segons el circuit que 

està establert als municipis o Consells Comarcals.  

En aquells casos en que es necessiti un recurs residencial i el municipi no pugui atendre la 

necessitat, es farà la derivació a la tècnica de la DGMRA (Goretti Cebrián) per fer la coordinació 

amb Creu Roja.   

Diferenciem els que tenen família dels que no en tenen. Els que tenen família prioritzem que la família 

els pugui acollir temporalment sempre que se’n puguin fer càrrec.   

DEPARTAMENT DRETS SOCIALS (INFÀNCIA) 

 a) Si els infants i adolescents venen sense progenitors, serà la Direcció General d’Atenció a la Infància 

i l’Adolescència la institució responsable de la seva tutela. Per aquest motiu, qualsevol arribada que 

sigui detectada, cal ser notificada. Com? 

 •  Enviant el document adjunt a l’adreça dgaia.dso@gencat.cat 

Un cop feta la notificació, serà un equip de la DGAIA (UDEPMI) qui es posarà en contacte amb la família 

acollidora per explicar el procés que caldrà seguir. 

 També hi ha un telèfon de contacte d’Infància Respon 116111 (Departament de Drets Socials). 

b) Si els infants i adolescents venen amb progenitors, han de fer el circuit marcat per la Direcció 

General de Migracions, Refugi i Antiracisme a través dels Serveis de Primera Acollida dels Ens Locals 

(Consells comarcals o Ajuntament). També es poden fer consultes al correu dels Serveis Territorials 

d’Igualtat i Feminismes tarragona.igualtat@gencat.cat  

c) Acollida Infants: Per poder centralitzar tots els oferiments es reben per acollir infants i adolescents 

ucraïnesos, cal indicar a les famílies que enviïn un correu electrònic a l’ICAA (Institut Català de 

l’Acolliment i de l’Adopció) del Departament de Drets Socials:  icaa.dso@gencat.cat.  Si rebeu alguna 

trucada o petició d’informació al respecte, adreceu-los a la bústia de l’ICAA des d’on se’ls respondrà.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7L55qCsVxYxIvlOlsNMBJblUQ0JBQVZaWjA4OTFITllXSUUwMjlESFdTMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7L55qCsVxYxIvlOlsNMBJblUQ0JBQVZaWjA4OTFITllXSUUwMjlESFdTMy4u
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DEPARTAMENT SALUT 

Segons si l'arribada es fa dins del circuït d'acollida de refugiats o per la via d'un familiar, l'accés al 

sistema es fa per vies diferents. La principal diferència radica en que en uns casos hi ha una 

entitat/organisme que ho coordina i interlocutor directament amb el Catsalut i les regions i en altres 

és el propi ciutadà qui ha d'informar de la seva situació i requerir l'alta expressament via el CAP més 

proper, la web o el serveis municipals. 

1. Persones que s’han vist obligades a quedar-se a Catalunya o persones que formen part d’un 

programa de refugi i estan allotjats en albergs, residències, etc. per part d’organitzacions: al ser 

col·lectius identificats sota el paraigües d’una entitat i que resideixen en un alberg, etc. el procediment 

és acreditar-los per part de les RS (no se sap si podran empadronar-se, marxar a algun altre país o 

d’altra CCAA, demanar la condició de refugiat, etc.), es tracta d’una acreditació exprés amb el codi de 

procedència. El centre d’acollida o ONG responsable del grup ha de comunicar a la RS i/o CatSalut la 

relació de persones amb una sèrie de dades per poder-les acreditar. Se’ls hi lliura el resguard amb el 

CIP, i les TSI s’enviaran a l’adreça del centre o a l’adreça alternativa que s’indiqui. 

2. Persones estrangeres de nacionalitat ucraïnesa que venen pels seus propis mitjans a residir a 

Catalunya (fugint de la guerra o no, i a casa de familiars o no), en principi, al residir a Catalunya en un 

domicili, es recomana que s’empadronin i desprès s’adrecin al CAP o bé omplin el formulari primera 

TSI via web: 

https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM per fer el procediment 

habitual, des dels serveis socials dels ajuntaments també els orienten en aquest sentit. Un cop 

sol·licitat ja tenen dret a atenció des del moment en que la sol·liciten. En aquest cas com en la resta, 

encara que no tinguessin TSI, l’atenció urgent l'hem de garantir sempre. 

Per qualsevol urgència, l’adreçarem als referents d'atenció ciutadana de cada regió que li faran els 

tràmits necessaris per l’atenció sanitària.  

DEPARTAMENT EDUCACIÓ 

L’escolarització s’ha de fer en els casos que hi hagi xarxa familiar i tinguin intenció de certa 

permanència al municipi. En aquells menors que es preveu clarament que tinguin mobilitat o que estan 

temporalment en un acolliment no es recomana.  

El procediment per l’escolarització es a través de les Oficines d’Escolarització Municipals o en cas de 

poblacions que no disposen d’oficina a les mateixes escoles.  

Es garantiran beques menjador per a aquests infants i transport escolar si s’escau.  

DEPARTAMENT JUSTICIA 

Té conveni amb els col·legis de l’advocacia de Reus i Tarragona per l’orientació jurídica. El Departament 

ja ha parlat amb els col·legis per donar suport a la tramitació de la documentació. Aquestes persones 

podran rebre una primera orientació jurídica. Disposaran d’un primer assessorament garantit a través 

del SOJ.  

https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM
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OFERIMENTS  

Solidaritat / cooperació. La forma més eficient de canalitzar-ho és a través d’aportacions econòmiques 

a les entitats especialitzades en acció humanitària que treballen sobre el terreny. A la pàgina següent 

es recullen les organitzacions: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-

humanitaria/ucraina/ (Departament d’Acció Exterior i Govern Obert) 

Oferiments en general i, en especial, de recursos per a refugiats: 

 Per part d’ens locals o entitats: 

comiteacollida.igualtat@gencat.cat  (Departament d’Igualtat i Feminismes) 

 

 Per part de la ciutadania: telèfon 012 

 

Aclariments en relació als oferiments:  

En relació als oferiments diversos de persones podeu fer un registre municipal on recollir el que poden 

oferir les persones (traducció, acompanyament a recursos, etc.) que us pot servir a nivell local i 

comarcal quan arribin famílies provinents d’Ucraïna i es detectin aquestes necessitats. Quan tinguem 

necessitat farem la petició a través dels tècnics dels serveis de primera acollida comarcals que us ho 

faran arribar i podreu oferir els contactes que teniu.  

En relació al tema dels oferiments d’acollida temporal, des de la Generalitat ara mateix prioritzem la 

primera rebuda de gent en centres d’acollida de Creu Roja per tant estem gestionant els oferiments 

d’espais grans on hi tinguin cabuda més persones. Si en coneixeu algun espai al municipi que pugues 

estar disponible agraïm que ens ho comuniqueu als Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i 

Feminismes.   

Dels oferiments de cessió d’habitatges de particulars des de la Generalitat s’estan recollint les 

demandes. No es farà ús immediat d’aquests oferiments fins una fase més avançada. Envieu 

informació al correu comiteacollida.igualtat@gencat.cat en copia al correu 

tarragona.igualtat@gencat.cat.  

 

CONTACTES INTERÈS 

- Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes tarragona.igualtat@gencat.cat 

 

- Consolat Ucraïna a Barcelona  

gc_esb@mfa.gov.ua 

barcelonaconsul@gmail.com 
 
- Atenció 012 atén en Ucraïnès  

 

- Consultes tipus jurídic: infomigracio@gencat.cat 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcooperaciocatalana.gencat.cat%2Fca%2Fque-fem%2Faccio-humanitaria%2Fucraina%2F&data=04%7C01%7Cgoretticebrian%40gencat.cat%7C28ad49b55385476c930008da0286b334%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637825074805986505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cdN%2BUJGIHibEybClqnT4W2rZC7TOgS2GQpUtNalAAB8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcooperaciocatalana.gencat.cat%2Fca%2Fque-fem%2Faccio-humanitaria%2Fucraina%2F&data=04%7C01%7Cgoretticebrian%40gencat.cat%7C28ad49b55385476c930008da0286b334%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637825074805986505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cdN%2BUJGIHibEybClqnT4W2rZC7TOgS2GQpUtNalAAB8%3D&reserved=0
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