
                             Barcelona, 4 de març de 2022 

ACTIVACIÓ DE LA DIRECTIVA 2001/55/CE 

 
Ahir a la tarda, el Consell de la Unió Europea, a proposta de la Comissió, va donar llum verda a 
l’activació de la Directiva 2001/55/CE que permetrà posar en marxa un sistema per atorgar de forma 
automàtica el DRET DE PROTECCIÓ TEMPORAL als ciutadans ucraïnesos, en tant que ens trobem davant 
d’una afluència massiva de persones desplaçades. 

Aquesta protecció temporal habilitarà els beneficiaris a romandre en el territori de la Unió Europea, 
alhora que obliga als Estats Membres (Em) a garantir-los els drets bàsics −el seu allotjament, 
manutenció, la possibilitat de treballar, gaudir d’assistència mèdica, accés a l’educació per als menors 
de 18 anys− durant un any, que podrà ser prorrogat en cas de que persisteixi la situació impeditiva de 
tornar al seu país i sens perjudici que paral·lelament es puguin acudir a les vies ordinàries de sol·licitud 
d’asil. 

El dret a la protecció temporal s’estendrà a tota la unitat familiar del beneficiari d’aquesta protecció. 
En aquest sentit, si un membre de la família es troba en un Em i la resta de la unitat familiar no, l’Em 
d’acollida procedirà a reagrupar els membres de la família que també necessitin protecció. 

Els Em acolliran, amb esperit de solidaritat comunitària, les persones que puguin optar al dret de 
protecció temporal. Indicaran les seves disponibilitats d’acollida de forma numèrica o general. 

En el cas de l’Estat espanyol, el Reial decret 1325/2003, de 24 d’octubre, que aprova el reglament 
sobre el règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades si bé no és 
una transposició de l’esmentada Directiva, en recull els continguts al temps que en desenvolupa certs 
aspectes. A tenor d’aquesta norma reglamentària, el Ministeri d’Interior, prèvia sol·licitud dels 
interessats que serà tramitada per l’Oficina d’Asil i Refugi, resoldrà motivada i individualment sobre la 
concessió dels beneficis del règim de protecció temporal. Els drets que comporta el fet de ser 
beneficiari de protecció temporal són: 

o Llibertat de circulació i residència per tot el territori Espanyol, amb possibles mesures cautelars 
previstes a la Llei Orgànica 4/2000 i a la Llei 12/2009. 

o Informació: s’informarà per escrit a les persones beneficiàries de protecció temporal en un 
idioma que puguin comprendre dels drets i obligacions de l’estatut del desplaçat. Se’ls 
entregarà el document en el moment de presentació de la sol·licitud. 

o Autorització de residència, amb possibles renovacions anuals. 
o Títol de viatge, si justifiquen la necessitat de sortir del territori espanyol i no disposin de 

passaport i/o títol de viatge. 
o Acollida al territori nacional. 
o Autorització per a treballar. 
o Ajudes socials: si el beneficiari de protecció temporal no disposa dels recursos necessaris, 

podrà beneficiar-se dels serveis socials i sanitaris d’acord amb la normativa de protecció 
internacional. 

o Reagrupament familiar: sempre que la unitat familiar estigués constituïda en el país d’origen. 
És possible tant si la resta de membres es troba fora de la Unió Europea com si també disposen 
de protecció temporal però en un altre Em. Per al trasllat de persones d’un estat a un altre 
s’implementa també un model de salconduit. 

o Sol·licitud d’asil: paral·lelament a la protecció temporal, el beneficiari podrà sol·licitar la 
protecció internacional en virtut dels termes establerts en la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, 
reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària. 

Cal esperar la decisió de com es combina aquesta normativa. El Govern espanyol ha anunciat un 
plantejament pràctic i àgil de l’acord d’activació de la Directiva 2001/55/CE assolit ahir pels 27 Em que 
permetrà documentar els ciutadans ucraïnesos a Espanya, evitant els tràmits habituals establerts per 
a persones sol·licitants d'asil.  


