
 

 

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

Immigració 
 

El SAIER posa a disposició de les persones immigrants un servei on plantejar els seus dubtes i 

consultes. Per als nouvinguts es presten serveis de primera acollida; i per a qui ja fa més anys 

que és aquí, es presten serveis per assentar-se a la ciutat. 

L'objectiu del SAIER és facilitar un servei on poder informar-se i assessorar-se respecte als 

tràmits que cal fer, conèixer els recursos i equipaments de la ciutat, i trobar eines que ajudin a 

desenvolupar la vida quotidiana a la ciutat. 

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions: 
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Actualitzat a gener de 2017 

NOTA: La següent informació no substitueix l’assessorament personalitzat a les 

oficines del SAIER. Aquesta és una orientació general sobre preguntes freqüents, 

però sempre es recomanable sol·licitar assessoria personal al SAIER. 

Quins són els primers tràmits que he de fer al arribar a la ciutat? 

1. Donar-te d’alta al padró municipal (empadronar-te) 

2. Sol·licitar la targeta sanitària per tu i la teva família. 

3. Escolaritzar als teus fills 

4. Es recomanable registrar-se al Consolat del teu país a Barcelona. 

5. Aprendre les llengües autòctones (castellà i català). 

6. Informar-te al SAIER sobre la teva situació legal particular 

Què és l’empadronament? 

És la inscripció al registre d’habitants de la Ciutat de Barcelona.  Qualsevol persona que 

visqui a la ciutat ha d’anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del seu districte per 

empadronar-se. Li demanaran un document d’identitat del seu país d’origen, el contracte de 

lloguer del pis on estigui vivint i un rebut de pagament de qualsevol Servei (llum, aigua, gas, 

internet, etc). Si tens dubtes sobre aquest tràmit, consulta al SAIER. 

Puc empadronar-me si estic vivint en una habitació? 

Sí, però com que no ets el titular del contracte de lloguer, has de portar una carta 

d’autorització del propietari o de la persona que ha signat el contracte de lloguer del 

pis.  

Puc empadronar-me si encara no tinc un domicili fix a Barcelona? 

Sí. Per conèixer el procediment més adequat en el teu cas, et recomanem informar-te 

personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) més propera. També és 

aconsellable apropar-se a les oficines del SAIER i demanar assessoria personalitzada. 

Cada quant he de empadronar-me? 

Cada cop que canviis de domicili has de donar-te de baixa del pis anterior i d’alta al 

nou. A més, els estrangers que no tinguin permís de residència permanent i/o de llarga 

durada, han de renovar el padró cada dos anys, acostant-se a l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà (OAC) que els correspongui. 

Puc trobar assessorament per immigrants al meu Districte? 

Sí. L’Ajuntament ofereix el Servei d’Orientació i Accompanyament per Persones 

Immigrades (SOAPI) que dóna informació general sobre l’entorn, recursos públics i 

tràmits, entre d’altres. Els tècnics i tècniques d’Acollida i Acompanyament organitzen 

sessions informatives grupals als diferents districtes de la ciutat. 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/acollida/soa.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/acollida/soa.html
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Com puc tramitar la targeta sanitària?  

Si ja tens un NIE, l’Institut Nacional de la Seguretat Social t’ha donat un nombre per 

sol·licitar la teva targeta sanitària al CAP (Centre d’Atenció Primària) del teu barri. 

Consulta el CAP que et correspon, trucant al 061. 

Si estàs en situació irregular, espera a completar tres mesos d'empadronament per a 

que l'Institut Nacional de la Seguretat Social pugui donar-te un document que justifiqui 

que no tens la condició d'assegurat i per tant, el CAP podrà emetre’t la targeta 

sanitària. 

Per altres situacions particulars o dubtes sobre Serveis de Salut, has d’anar al CAP més 

proper, al SAIER o als tècnics del SOAPI del teu Districte.  

Tinc fills petits. Com puc inscriure’ls a l’escola? 

És imprescindible que els menors ja estiguin vivint a Barcelona per apuntar-los a 

l’escola. Si han arribat a Barcelona fora del període ordinari d’inscripcions escolars, han 

d’anar al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar plaça a una escola propera al 

vostre domicili. Et demanaran volant d’empadronament, documents d’identificació 

(passaports, per exemple) i llibre de família o certificat de naixement del menor.  

Si heu arribat a Barcelona dins del període ordinari de preinscripcions escolars, heu 

d’anar a l’escola pública o concertada del vostre interès i sol·licitar un formulari. 

Per a la preinscripció escolar et demanaran: 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

- Original i fotocòpia del passaport o NIE del sol·licitant (pare, mare, tutor o 

guardador o guardadora de fet).  

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si 

disposa de la mateixa. 

Recorda que a Espanya l’escolarització és obligatòria entre 6 i 16 anys. 

A Barcelona, les classes comencen al setembre i acaben al mes de juny. Cada any, el 

Consorci d’Educació de Barcelona estableix el calendari escolar. Consulta el calendari 

escolar de Barcelona i els requisits, segons el curs que vagi a iniciar el menor.  

És indispensable aprendre català per viure a Barcelona? 

El català i el castellà són llengües oficials a Catalunya. Per tant,  aprendre aquestes 

dues llengües t’obrirà portes a nivell laboral, acadèmic, cultural i social. Fins i tot et serà 

favorable per obtenir o renovar el teu permís de residència. 

A Barcelona hi ha molts centres d’aprenentatge i recursos de franc per aprendre 

català. 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/salut/plans.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/salut/plans.html
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matricula
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matricula
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On puc aprendre català? 

Als Centres per a la Normalització Lingüística que hi són als districtes de Barcelona. 

També pots informar-te sobre els cursos de català que s’ofereixen a les oficines del 

SAIER.  

Com puc aconseguir el reconeixement dels meus estudis a Espanya? 
Si tens un títol oficial, no universitari, equivalent a l'Educació Secundària, Batxillerat, Formació 

Professional o Estudis artístics superiors, pots sol·licitar una homologació/convalidació 

d'estudis al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Si tens estudis universitaris pots sol·licitar davant el Ministeri d'Educació una homologació de 

títols d'educació superior als corresponents títols oficials universitaris espanyols de grau i 

màster que donin accés a professió regulada a Espanya.  

Si el teu títol no apareix en el llistat de professions regulades a Espanya, pots sol·licitar davant 

el Ministeri d'Educació una equivalència de titulació d'educació superior a les titulacions 

universitàries oficials de les branques de coneixement i camps específics i al nivell acadèmic de 

grau o màster.  

Recorda que en la documentació acadèmica original ha de figurar la Postil·la de l’Haia o estar 

legalitzada per via diplomàtica (si el teu país no té subscrit el Conveni de l’Haia) i traduïda per 

un traductor jurat o consular. 

Informa't sobre tots els requisits d'homologacions en l'oficina d'atenció del SAIER.  

Si vols aprofundir aquest tema, et recomanem consultar el nostre especial sobre Homologació 

en aquesta mateixa web.  

Per ón començo a buscar feina? 

Barcelona disposa de diversos recursos i entitats per l’orientació laboral, recerca de 

feina i cursos de formació per adults. Et recomanem informar-te al SAIER. 

Com preparo el meu Currículum Vitae (CV) per buscar feina? 

Assegura’t que el teu currículum està ben escrit en castellà i/o en català, és a dir, que 

no tingui errors ortogràfics ni de redacció i que expliqui clarament la teva trajectòria 

acadèmica i professional. 

Generalment, un currículum s’explica en dos folis i es classifica per blocs: dades 

personals, formació acadèmica, experiència professional, objectius professionals, 

competències (qualitats personals), coneixements afegits i referències.  

Al SAIER t’orientaran sobre els recursos disponibles a Barcelona per la recerca de feina.  

http://www.cpnl.cat/
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Com regularitzo la meva situació legal a Espanya? 

N’hi ha diferents vies segons la situació de cada persona o les circumstàncies 

excepcionals de cada persona al país. Al SAIER t’orientaran sobre el teu cas particular i 

t'assessoraran legalment.  

Com puc renovar el meu permís de residència? 

Tens un termini de renovació dins dels 60 dies previs i 90 dies posteriors de la data de 

caducitat del teu permís de residència. Per norma general has de demostrar que tens 

un contracte de treball vigent o que encara estan vigents les circumstàncies 

excepcionals que van motivar el primer permís.  

Apropa’t al SAIER per obtenir una atenció personalitzada pel teu cas.  

Com demano un Reagrupament Familiar? 

És necessari tenir un informe d’Habitatge, que es sol·licita a l’oficina d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) del Districte on visquis. També has de demostrar que tens recursos 

econòmics suficients per la manutenció dels familiars que ja resideixen a Espanya i dels 

que es pretén reagrupar. 

Et recomanem assessorar-te bé a l’Oficina del SAIER. També pots contactar amb el Programa 

d’Acompanyament al Reagrupament Familiar per a obtenir orientació sobre el procés. En 

aquest Programa també s’ofereixen activitats d’orientació i acompanyament per als nens i 

joves que arriben a Barcelona fora del període escolar.  

Puc sol·licitar un permís de residència com a familiar d’espanyol? 
Sí. Si ets familiar directe d'un ciutadà espanyol i vas a residir a Espanya per un període superior 

a tres mesos,  pots sol·licitar un permís de residència com a familiar de comunitari. Aquest 

procediment també s'aplica per a familiars de ciutadans de qualsevol estat membre de l'Espai 

Econòmic Europeu o de Suïssa.  

Es consideren familiars directes els cònjuges, parelles de fet, ascendents o descendents. 

També poden sol·licitar permís de residència com a familiars de comunitaris aquelles persones 

que estiguin a càrrec del ciutadà europeu o qualsevol membre de la família que per motius 

greus de salut o discapacitat necessiti conviure amb el ciutadà de la UE perquè es faci càrrec 

de la seva cura.  

Informa't al SAIER dels requisits per obtenir permís de residència com a familiar de comunitari. 

En quin moment puc sol·licitar la nacionalitat espanyola? 
La nacionalitat per residència la poden sol·licitar els ciutadans extracomunitaris que portin un 

temps continuat de residència legal a Espanya: dos anys en el cas dels llatinoamericans i deu 

anys per a la resta dels sol·licitants.  

Els cònjuges, fills o néts d'espanyols poden demanar la nacionalitat, després d'un any de 

residència legal.  

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/acollida/reagrupament_familiar.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/acollida/reagrupament_familiar.html
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Coneix tots els detalls sobre el nou procediment i requisits per sol·licitar la nacionalitat 

espanyola en el nostre especial sobre nacionalitat. 


