
Servei d'Atenció a
Immigrants,
Emigrants i

Refugiats (SAIER)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

El SAIER és un servei municipal que ofereix informació i
assessorament sobre immigració, protecció internacional, 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 i gratuït amb diverses entitats especialitzades:

QUÈ ÉS?

Per rebre atenció al SAIER, s'ha de sol·licitar cita a través de la
web http://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier. L'atenció es
realitzarà de forma telefònica a partir de la data programada. No
s'ha d'assistir en persona a l'oficina.

Si es troba en una situació d'urgència social o jurídica, o en altra
situació de vulnerabilitat, i no pot esperar a la cita, pot anar a la seu
del SAIER al c/Tarragona, 141*, de dilluns a dijous, de 9.00 a
13.00, i divendres, de 10.30 a 13.00, perquè es valori el seu cas. 
*Veure l'apartat 'Com arribar-hi?'. 

Les persones amb menys de dos anys a Espanya podran comptar,
si es considera necessari, amb un/a intèrpret durant les primeres
atencions. 

COM ACCEDIR-HI?

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001308


SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL

Informació sobre els serveis del SAIER i programació de cites
amb els serveis especialitzats que s'expliquen a continuació.
Informació bàsica respecte immigració, emigració i
protecció internacional.
Informació i derivació a altres serveis de la ciutat,
associacions, entitats i xarxes de participació al territori.

Atenció social per a persones de recent arribada residents
a la ciutat de Barcelona.
Gestió de l'entrada al Programa Estatal d'Acollida per a
persones sol·licitants de protecció internacional residents
a la província de Barcelona.

Gestionat per Creu Roja.

En cas que faci més de dos anys que la persona viu a Barcelona,
s'ha de demanar atenció a Serveis Socials, trucant al telèfon de
contacte 900 922 357.

SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
EN PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Assessorament i tramitació relacionada amb
la protecció internacional. 
Preparació de l'entrevista sobre la situació
personal que motiva la sol·licitud de
protecció internacional.
Assessorament i gestions en cas de
denegació de l’asil. 



SERVEIS D'ASSESSORAMENT EN
ESTRANGERIA

Informació sobre la situació jurídica i drets de la persona
estrangera (regularitat, irregularitat, ordres d’expulsió). 
Assessorament i tramitació de documentació relacionada
amb estrangeria: 

permisos de residència i treball.
estades temporals i estades per estudis.
reagrupament familiar.
renovació o modificació del NIE.
règim comunitari.

Assessorament i tramitació de recursos de reposició i
recursos contenciós-administratius.  
Assessorament i tramitació per adquirir la nacionalitat
espanyola. 
Cancel·lació d’antecedents penals i policials.  
Orientació general sobre temes amb incidència de l’element
d’estrangeria:  

Gestionats per CITE i ICAB.

Laboral (drets laborals condicionats a la situació dels
estrangers). 
Família (divorci, paternitat, tutela fills, matrimoni, violència
domèstica). 
Arrendaments (pràctiques abusives, desnonament, duració
contracte, subarrendaments).  

SERVEI DE RETORN VOLUNTARI

Informació i assessorament sobre el retorn a
país d'origen, els programes i les ajudes
oficials.
Suport en tràmits i gestió d'informes.



SERVEI D'ASSESSORAMENT PER A
L'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS,
FORMACIÓ I RECERCA DE FEINA

Informació sobre inserció formativa-laboral.  
Assessorament formatiu.
Orientació per a la inserció laboral. 
Homologació i convalidació d’estudis (universitaris i no
universitaris).  
Reconeixement de competències professionals.

Gestionat per AMIC.

SERVEI D'INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
DE CURSOS DE CATALÀ

Informació per a l’aprenentatge del català.
Oferta de cursos de català (nivells: inicial, B1 i B2).

Gestionat pel CPNL.

Per rebre informació sobre els cursos de català, es pot demanar cita
prèvia trucant al 933 428 080 de dilluns a dijous, de 9 a 14:30 h i de
16 a 18 h, i divendres de 9 a 14:30.

SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA

Informació i atenció psicosocial.
Acompanyament psicològic individual i familiar.
Derivació a altres recursos especialitzats de la ciutat.



COM ARRIBAR-HI?

C/ Tarragona, 141
08014, Barcelona

 

Metro: 
Tarragona, L3
Sants-Estació, L5
Pl. Espanya, L1
Rodalies RENFE: 
Sants Estació
FGC: 
Plaça Espanya
Autobusos: 
109, D40, H10, V7 i altres

SAIER
Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i
Refugiats

Per demanar cita amb el servei:
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
Per a consultes breus i coordinacions de
professionals:
T. 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800 
E-mail: saierinfo@bcn.cat

COM CONTACTAR-HI?

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

Per la Covid-19, s'ofereix atenció presencial només per a persones
en situacions d'urgència social i/o jurídica.



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier

