SAIER
Servei d’Atenció
a Immigrants,
Emigrants i Refugiats
Ens hem adaptat als canvis i a
les necessitats de la ciutadania
per oferir un servei integral
especialitzat en mobilitat
internacional.

SAIER

Ja sóc a
Barcelona.
I ara què?

Què he de
fer per marxar a
treballar a l’estranger?

QUÈ ÉS?

Com he
d’homologar
el títol acadèmic?
0n puc
aprendre les
dues llengües
oficials?

Com puc
estudiar o
treballar a
Barcelona?

Vull retornar
al meu país.
Com ho puc fer?

Què és l’asil
i com em puc
acollir?

On puc
assessorar-me
respecte els tràmits
del NIE?

(

)

El SAIER és un servei municipal
que ofereix informació i
assessorament sobre immigració,
refugi, emigració i retorn voluntari
a qualsevol persona que visqui a la
ciutat de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona
comparteix la gestió d’aquest
servei públic, gratuït i especialitzat
amb diverses entitats:

.

:

Informació per l’aprenentatge
de català i castellà.

QUÈ OFERIM?

.

Acollida i informació general
sobre la ciutat de Barcelona.
Assessorament jurídic i tramitació
de documentació relacionada
amb estrangeria: sol·licitud
de permisos de residència i
treball, reagrupament familiar,
estada per estudis, sol·licitud
de nacionalitat, estudi i inici de
tramitació de recursos en cas de
denegació de permisos, etc.

Serveis sobre emigració
Informació per les persones que
marxen a un altre país:

:

Assessorament respecte a
documentació per emigrar.
. ...
.
.

Atenció social a persones
nouvingudes.

Assessorament per la recerca
de feina a Barcelona. Informació
sobre drets i deures laborals.
Informació sobre habitatge:
accés, drets i deures.
Homologació i convalidació
d’estudis, carnet de conduir i
altres llicencies.

.

Suport psicològic.

Serveis per a persones
immigrants

Assessorament formatiu.

.

.

.
.
.

Informació sobre assistència
sanitària a l’estranger.
Informació sobre aspectes
laborals, socials i culturals del
país de destinació i recursos per
aprendre l’idioma.

.

.

Homologació de títols acadèmics
espanyols a l’estranger.

.
:

.

.

Recerca de feina a l’estranger,
ofertes de treball, contracte,
drets laborals i socials.

.

.

Exportació de les prestacions
o el subsidi de desocupació
d’un país europeu a un altre.
Permís de llarga duració a la
Unió Europea.
Suport psicològic.

.
.

Serveis sobre retorn voluntari
Assessorament per les persones
interessades en retornar al país
d’origen:

:

:
. ...

.

Atenció social.
Suport psicològic.

.

Suport psicològic.

Informació sobre els programes
oficials i derivació a les entitats i
organismes que ho gestionen.

Assistència jurídica per a
sol·licitants d’asil i protecció
internacional.

.

Informació d’alternatives al retorn
i altres recursos de la ciutat.

Assessorament jurídic en
matèria de retorn voluntari.

Atenció a persones que han hagut
de marxar del seu país d’origen per
temors fonamentats de persecució
o risc sobre la seva vida:

.

.

Informació i assessorament
sobre retorn voluntari.

Informació sobre aspectes
importants per la preparació del
viatge: reconeixement d’estudis
realitzats a Espanya, acreditació
de l’experiència professional, etc.

Serveis sobre asil i refugi

:

Informació i assessorament
sobre cursos, el mercat laboral
i la recerca de feina.

COM ES REALITZA?
Accés als serveis: El primer cop que
s’accedeix al SAIER cal acudir en
persona a la seu de l’Av. Paral·lel,
202, per plantejar la situació i
que es puguin programar les cites
necessàries. Les posteriors cites es
poden obtenir tant presencialment
com per telèfon: 932 562 700.
Tots els serveis que oferim es
presten de manera personalitzada i
confidencial.
Servei d’interpretació en varis
idiomes: per les persones
nouvingudes, que han arribat a
Espanya fa menys de dos anys, si
cal s’ofereix un intèrpret per a les
primeres visites.

.
.
.

.

COM CONTACTAR?

Avinguda Paral·lel, 202
08015 Barcelona
T. 932 562 700 / saierinfo@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 9 a 19 h
Divendres de 9 a 14 h
Horari d’agost:
De dilluns a dijous de 9 a 15 h
Divendres de 9 a 14 h
(En horari de tardes, poden dirigir-se
al SAIER ubicat a: C/ Font Honrada, 10)

Avinguda Paral·lel, 202
08015 Barcelona
saierinfo@bcn.cat / 932 562 700
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COM ARRIBAR-HI?
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Metro: L1 i L3
FGC: Plaça Espanya
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Telèfon 010. Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

SAIER

SAIER
Servei d’Atenció a Immigrants,
Emigrants i Refugiats.

