
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Primera Acogida 

Juliol 2022 

Servei de Primera Acollida 

Català - Castellà 



  

Pàg. 2 
 

GUIA D’ACOLLIDA 
 

Benvingudes i benvinguts al Vallès Oriental, una comarca 

compromesa, dinàmica i plena de vida. 

 

El continent europeu, conegut també com Europa, està format per 

diferents països. Un d'aquests països és Espanya. Espanya està 

composta per diverses comunitats autònomes, entre elles, 

Catalunya. La comunitat autònoma de Catalunya es divideix en 

quatre províncies: Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona, i 

cadascuna d'elles en comarques. Existeixen un total de 42 

comarques a Catalunya.  

 

La comarca del Vallès Oriental, situada a la província de Barcelona i 

en plena depressió prelitoral catalana, es troba a uns 30 quilòmetres 

de distància de la ciutat de Barcelona i la seva capital és Granollers.  

 

A la comarca del Vallès Oriental hi viuen més de 400.000 persones i 

està composta per 39 municipis, dels quals només dos superen els 

50.000 habitants: Mollet del Vallès i Granollers. La resta de municipis 

tenen una població inferior, encara que un bon gruix d’ells supera o 

ronda els 15.000 habitants, com Cardedeu o Sant Celoni, i, fins i tot, 

n’hi ha que no arriben als 1.000, com, per exemple, Campins o 

Vilalba Sasserra.  

 

La comarca del Vallès Oriental és molt diversa ja que cada municipi 

que la composa presenta unes característiques diferents. Cada 

municipi es diferencia d'un altre pels seus aspectes geogràfics, per 

la seva població, pels diferents sectors de productivitat econòmica i 

per la seva oferta comercial, gastronòmica i cultural, entre d’altres. 

GUIA DE ACOGIDA  
 

Bienvenidas y Bienvenidos al Vallès Oriental, una comarca 

comprometida, dinámica y llena de vida. 

 

El continente europeo, conocido también como Europa, está 

formado por diferentes países. Uno de estos países es España. 

España está compuesta por diferentes comunidades autónomas, 

entre ellas, Cataluña. La comunidad autónoma de Cataluña se divide 

en cuatro provincias: Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona, y cada 

una de ellas en comarcas. Existe un total de 42 comarcas en 

Cataluña. 

 

La comarca del Vallès Oriental, situada en la provincia de Barcelona 

y en plena depresión prelitoral catalana, está a unos 30 kilómetros 

de distancia de la ciudad de Barcelona y su capital es Granollers. 

 

En la comarca del Vallès Oriental viven más de 400.000 personas y 

está compuesta por 39 municipios, de los cuales solo dos superan 

los 50.000 habitantes: Mollet del Vallès y Granollers. El resto de 

municipios tienen una población inferior, aunque una buena parte de 

ellos supera o se aproxima a los 15.000 habitantes, como Cardedeu 

o Sant Celoni e incluso hay municipios que no llegan a los 1.000 

habitantes como Campins o Vilalba Sasserra. 

 

La comarca del Vallès Oriental es muy diversa ya que cada municipio 

que la compone presenta unes características diferentes. Cada 

municipio se diferencia por sus aspectos geográficos, por su 

población, por los diferentes sectores económicos i por su oferta 

comercial, gastronómica y cultural, entre otras. 
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La comarca del Vallès Oriental gaudeix d’un important patrimoni 

històric i artístic amb destacats punts de referència modernista i 

d’espais naturals de gran bellesa, com el Parc Natural del Montseny. 

A més a més, atès la seva situació estratègica, la travessen grans 

vies de comunicació del país. 

 
Al Vallès Oriental treballem constantment per mantenir el seu 

tarannà acollidor, per fomentar la seva riquesa cultural, la integració 

social, el respecte, la convivència social i la igualtat d'oportunitats per 

a totes les persones que hi vivim. Aquesta Guia n’és un exemple, ja 

que pretén oferir-te la possibilitat de disposar de manera ràpida i 

pràctica d’aquella informació, recursos i serveis principals que et 

facilitin la teva estada aquí. 

La comarca del Vallès Oriental tiene un importante patrimonio 

histórico y artístico con puntos destacados de referencia 

modernista y de espacios naturales de gran belleza, como el 

Parque Natural del Montseny. Además, dada su situación 

estratégica, la cruzan grandes vías de comunicación del país. 

 
En el Vallès Oriental trabajamos constantemente para mantener 

su talante acogedor, para fomentar su riqueza cultural, la 

integración social, el respeto, la convivencia social y la igualdad 

de oportunidades para todas las personas que vivimos aquí. Esta 

Guía es un ejemplo, ya que pretende ofrecerte la posibilidad de 

disponer de una manera rápida y práctica de información, 

recursos y servicios principales que te faciliten la estancia.  
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1. EMPADRONAR-SE 
 

L’empadronament és un dret gratuït i una obligació per a totes les 

persones, amb autorització de residència o sense*, i sigui quina sigui 

la teva nacionalitat. Es realitza a l'Ajuntament de la teva residència 

habitual i determina que som veïns i veïnes d'aquesta població. És 

necessari per demostrar la residència al municipi amb tràmits 

relacionats amb la Llei d’Estrangeria i per accedir als serveis públics 

(educatius, sanitaris, etc.). 

 

*En cas que siguis una persona estrangera no comunitària sense 
autorització de residència de llarga durada, la renovació de la inscripció al 
Padró s’ha de fer cada 2 anys. La no renovació comporta la baixa del padró 
(Article 16 de la Llei de Bases de Règim Local).  

 

A on? 

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del teu municipi de 

residència habitual. 

 

2. SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 
 

El Servei de Primera Acollida és una ajuda formativa i informativa per 

a totes aquelles persones immigrades i retornades, majors de 16 

anys, empadronades a un municipi.  

 

El/la professional d'aquest Servei et podrà informar, entre d'altres, 

com inscriure't, com accedir i quins són els cursos de formació que 

et podran ajudar a aprendre les llengües del nostre país, els aspectes 

del món del treball més rellevants que és important que  

 

 

 

1. EMPADRONARSE 
 

El empadronamiento es un derecho gratuito y una obligación para 

todas las persones, con autorización de residencia o sin*, y sea cual 

sea tu nacionalidad. Se realiza en el Ayuntamiento de tu residencia 

habitual y determina que somos vecinos y vecinas de esta población. 

Es necesario para demostrar la residencia en el municipio con 

trámites relacionados con la Ley de Extranjería y para acceder a los 

Servicios públicos (educativos, sanitarios, etc.). 

 
*En caso que seas persona extranjera no comunitaria sin autorización de 
residencia de larga duración, la renovación de la inscripción en el Padrón 
se ha de hacer cada 2 años. La no renovación conlleva la baja del padrón 
(Artículo 16 de la Ley de Bases del Régimen Local). 

 
¿Dónde? 

En la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de tu municipio de 

residencia habitual. 

 

2. SERVICIO DE PRIMERA ACOGIDA 

 

El Servicio de Primera Acogida es una ayuda formativa e informativa 

para todas aquellas personas inmigradas y retornadas, mayores de 

16 años, empadronadas en un municipio. 

 

El/la profesional de este Servicio te podrá informar como inscribirte, 

como acceder y cuáles son los cursos de formación que te podrán 

ayudar a aprender las lenguas de nuestro país, los aspectos del 

mundo del Trabajo más relevantes que es importante que conozcas 
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Fuente: treballiafersocials.gencat.cat 

coneguis, les diferents característiques del lloc on vius i els teus drets 
i obligacions.   
 

L'adquisició d'aquests cursos formatius, anomenats mòdul A, mòdul 

B i mòdul C, et permetrà adquirir el certificat d'acollida que et pot ser 

útil en alguns processos d'estrangeria.  

 

Tanmateix, si ja disposes de coneixements i/o cursos formatius 

relacionats amb aquests aspectes, el/la professional del Servei de 

Primera Acollida et podrà informar si et poden servir per sol·licitar el 

certificat d'acollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A on? 

A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del teu municipi t'informaran del 

Servei de Primera Acollida o preguntant directament al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 

 

 

 

 

  

 

las diferentes características del sitio en donde vives y tus derechos 

y obligaciones. 
 

La adquisición de estos cursos formativos, llamados módulo A, 

módulo B y módulo C, te permitirá adquirir el certificado de acogida 

que te puede ser útil en algunos procesos de extranjería. 

 

Así mismo, si ya dispones de conocimientos y/o cursos formativos 

relacionados con estos aspectos, el/la profesional del Servicio de 

Primera Acogida, te podrá informar si te pueden servir para solicitar 

el certificado de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde? 

En la Oficina de Atención a la Ciudadanía de tu municipio te 

informaran del Servicio de Primera Acogida o preguntando 

directamente en el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

 

 

 

 

Servei de Primera Acollida  
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres: de 9h a 14h 
 

Font: treballiaferssocials.gencat.cat 

Servicio de Primera Acogida  
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Calle Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Teléfono: 93 860 07 00 
Horario de atención: De lunes a viernes, de 9h a 14h 
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3. SANITAT 
 

A Catalunya totes les persones tenim garantida l’atenció sanitària, 

independentment de la nostra situació administrativa.  

 

La Targeta Sanitària Individual (TSI), que és personal, 

intransferible i gratuïta (la primera vegada que es demana), ens 

permet l’accés a l’atenció mèdica i a l’assistència sanitària pública. 

Cada membre de la família n’ha de tenir una i la podem obtenir 

aquelles persones que estiguem empadronades. També ens serveix 

per poder comprar medicaments amb recepta a les farmàcies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A on s’obté? 

Al Centre d’Atenció Primària (CAP) o Consultori local que et 

correspongui del teu barri o municipi i aportant la documentació que 

se’t demani segons la teva situació.  

 

En el CAP o Consultori local t’assignaran un/a metge/ssa de família 

(de capçalera) i un/a metge/ssa pediatre/a per el/s teu/s fills/es. 

 

3. SANIDAD 
 

En Cataluña todas las personas tenemos garantizada la atención 

sanitaria, independientemente de nuestra situación administrativa. 

 

La Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), que es personal, intransferible 

y gratuita (la primera vez que se solicita), nos permite acceder a la 

atención médica y a la asistencia sanitaria pública. Cada miembro 

de la familia ha de tener una y la podemos obtener aquellas persones 

que estemos empadronadas. También nos sirve para poder comprar 

medicamentos con receta en las farmacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Dónde se obtiene? 

En el Centro de Atención Primaria (CAP) o Consultorio local que 

te corresponda de tu barrio o municipio y aportando la 

documentación que se te requiera según tu situación. 

 

En el CAP o Consultorio local te asignarán un/a médico de familia 

(de cabecera) y un/a médico pediatra para tu hijos/as.  

Font: catsalut.cat Fuente: catsalut.cat 
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Fundació Privada Hospital de Mollet 
Ronda Pinetons, 6 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 563 61 00 
http://www.hospitalmollet.cat 
 

Hospital General de Granollers 
Avinguda de Francesc Ribas, s/n Granollers 
Telèfon: 93 842 50 00 
https://www.fphag.org/ 

Hospital de Sant Celoni 
Avinguda Hospital, 19 Sant Celoni 
Telèfon: 93 867 06 17 
https://www.hsceloni.cat/ 

Hospital General de Granollers 
Avenida de Francesc Ribas, s/n Granollers 
Teléfono: 93 842 50 00 
http://www.fhag.es 

Hospital de Sant Celoni 
Avenida Hospital, 19 Sant Celoni 
Teléfono: 93 867 06 17 
https://www.hsceloni.cat/ 

Fundación Privada Hospital de Mollet 
Ronda Pinetons, 6 Mollet del Vallès 
Teléfono: 93 563 61 00 
http://www.hospitalmollet.cat 
 

Per demanar hora amb el metge/metgessa de família o 

pediatre/a podeu: 

 

- Anar al vostre CAP o Consultori local. 

- Trucar al vostre CAP o Consultori local. 

- Trucar a l'Institut Català de la Salut: 93 326 89 01 

- Accedir al següent enllaç: 

 

https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login 

 

Altres centres d’atenció sanitària per urgències i atenció 

especialitzada són els Hospitals. En la nostra comarca en disposem 

de tres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solicitar hora con tu médico/a de familia o pediatra podéis: 

 
 
- Ir a vuestro CAP o Consultorio local. 

- Llamar a vuestro CAP o Consultorio local. 

- Llamar al Instituto Catalán de la Salud: 93 326 89 01 

- Acceder al siguiente enlace: 

 

https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login 

 

Otros centros de atención sanitaria por urgencias y atención 

especializada son los Hospitales. En nuestra comarca tenemos tres:  

Font: sem.gencat.cat Font: sem.gencat.cat 

http://www.hospitalmollet.cat/
http://www.fhag.es/
http://www.hospitalmollet.cat/
https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login
https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login
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CatSalut Respon 
Per consultes i urgències mèdiques  
061 (gratuït, 24 hores) 

Ambulàncies  
061 (gratuït, 24 hores) 

CatSalut Respon 
Para consultas y urgencias médicas 
061 (gratuito, 24 hores) 

Ambulancias 

061 (gratuito, 24 horas) 

Altres telèfons d’interès: 

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina web: 

http://catsalut.gencat.cat 

 

 

 

 

4. EDUCACIÓ 
 

És obligatori que els/les nostres fills/es d'edats entre 6 i 16 anys 

estiguin escolaritzats i assisteixin a escola, independentment de la 

seva situació administrativa, encara que s’aconsella que es comenci 

a anar a l’escola a partir dels 3 anys.  

 

Per informar-nos sobre com poden tenir una plaça en una escola o 

institut els/les nostres fills/es podem adreçar-nos als centres 

educatius, a les oficines municipals d'escolarització (OME) o a les 

oficines d'informació escolar del nostre Ajuntament.  

 

Podeu consultar tota la informació sobre centres educatius, procés i 

criteris d’inscripció a: http://queestudiar.gencat.cat/ 

 

Aules d’acollida: 

Segons l’edat i nivell que tingui el/la nostre/a fill/a se li assignarà un 

grup classe determinat. Si desconeix el català, els primers mesos 

assistirà a una aula d’acollida on aprendrà el català necessari per tal 

de poder adaptar-se al ritme de classe amb tota normalitat i rapidesa. 

 

Otros teléfonos de interés: 
 

Para más información podéis consultar la siguiente página web: 

http://catsalut.gencat.cat 

 

 

 

 

 

 

4. EDUCACIÓN 

 

Es obligatorio que nuestros/as hijos/as de edades entre 6 y 16 años 

estén escolarizados y asistan al colegio, independientemente de su 

situación administrativa, aunque se aconseja que comiencen a ir al 

colegio a partir de los 3 años. 

 

Para informarnos sobre cómo pueden tener una plaza en un colegio 

o instituto nuestros/as hijos/as podemos dirigirnos a los centros 

educativos, a las oficinas municipales de escolarización (OME) o a 

las oficinas de información escolar de nuestro Ayuntamiento. 

 

Podéis consultar toda la información sobre centros educativos, 

procesos y criterios de inscripción a: http://queestudiar.gencat.cat/  

 

Aulas de acogida: 

Según la edad y el nivel que tenga nuestro/a hijo/a se le asignará un 

determinado grupo de clase. Si desconoce el catalán, los primeros 

meses asistirá a un aula de acogida en donde aprenderá el catalán 

necesario para poder adaptarse al ritmo de clase con toda 

normalidad y rapidez. 

http://catsalut.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://catsalut.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
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Educació Infantil

De 0 a 3 
anys

Escola Bressol

LLar d'infants

De 3 a 6 
anys

Centre 
d'Educació 

Infantil

Educació Primària 
Obligatòria 

De 6 a 12 anys

Primària (Escola)

Educación Infantil

De 0 a 3 
años

Escuela
Infantil

De 3 a 6 
años

Centro de 
educación 

Infantil

Educación Primaria Obligatoria 

De 6 a 12 años

Primaria (Escuela)



  

Pàg. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació Secundària 
Obligatòria (ESO)

De 12 a 16 anys

Institut d'Educació 
Secundària (INS)

Més de 16 anys

Formació
Professional

Universitat

Batxillerat

Universitat

Món laboral

Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO)

De 12 a 16 años

Instituto de Educación 
Secundaria (INS)

Más de 16 años

Formación 
Profesional

Universidad

Bachillerato

Universidad

Mundo 
laboral
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Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental, Centre Vallès 
Carrer Veneçuela 86, Granollers 
Telèfon: 938 704 661 
Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat  
http://www.eoivallesoriental.com 
 
 

 

Centro de Formación de Adultos Vallès 
Calle Venezuela 86, Granollers 
Teléfono: 938 499 888 
Correo electronico: secretaria@cfavalles.org 
http://www.cfavalles.org 
 

 

Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental, Centre Vallès 
Calle Venezuela 86, Granollers 
Telefono: 938 704 661 
Correo electrónico: eoivallesoriental@xtec.cat  
http://www.eoivallesoriental.com 
 
 

 

5. APRENDRE LLENGÜES 
 

Les llengües oficials a Catalunya són el català i el castellà. Aprendre 

aquestes llengües t'ajudarà a integrar-te socialment i laboralment. 

 

A on? 

Escoles d’adults: 

Educació gratuïta per a majors de 16 anys. Poden oferir cursos 

d’alfabetització, d’aprenentatge de la llengua, d’informàtica, d’estudis 

d’accés a la Universitat, de Graduat en Educació Secundària (GES), 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoles oficials d’idiomes (EOI): 

Són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns per a majors 

de 16 anys. Imparteixen i gestionen les certificacions acadèmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. APRENDER IDIOMAS 
 

Los idiomas oficiales a Cataluña son el catalán y el castellano. 

Aprender estos idiomas te ayudará a integrarte socialmente y 

laboralmente.  

 

¿Dónde? 

Escuela de adultos:  

Educación gratuita para mayores de 16 años. Pueden ofrecer cursos 

de alfabetización, aprendizaje de idiomas, de informática, de 

estudios de acceso a la universidad, de graduado en Educación 

Secundaria (GES), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas oficiales de idiomas (EOI): 

Son centros públicos de enseñanza de idiomas modernos para 

mayores de 16 años. Imparten y gestionan las certificaciones 

académicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Formació d’Adults Vallès 
Carrer Veneçuela 86, Granollers 
Telèfon: 938 499 888 
Correu electrònic: secretaria@cfavalles.org 
http://www.cfavalles.org 
 

 

http://www.eoivallesoriental.com/
mailto:secretaria@cfavalles.org
http://www.cfavalles.org/
http://www.eoivallesoriental.com/
mailto:secretaria@cfavalles.org
http://www.cfavalles.org/
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CNL del Vallés Oriental  
Calle Enric Prat de la Riba 84, 1r, Granollers 
Teléfono: 938 794 130 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental 
Horario: de lunes a viernes: de 10h a 13h 
De lunes a jueves: de 16h a 19h 

Consorci Per a la Normalització Lingüística (CPNL): 

Ofereix diferents possibilitats per poder aprendre el català: cursos 

presencials i a distància, parelles lingüístiques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
 

És un centre públic obert a tothom, que ofereix accés a Internet, 

materials i activitats culturals diverses, entre d’altres. Si el teu 

municipi disposa de biblioteca municipal, apropa’t! Allà podràs 

disposar de materials per l’autoaprenentatge de les llengües.  

 
Parla.cat 

Cursos en línia per aprendre el català: http://www.parla.cat  
 
Voluntariat per la llengua 

És un programa per practicar català a través de la conversa. Es creen 

parelles lingüístiques formades per un/a voluntari que domina el 

català i un/a aprenent d’aquesta llengua. Disposen d’una modalitat 

presencial i d’una altra virtual. 

http://www.vxl.cat 

 
Instituto Cervantes 

En aquest trobaràs, entre d'altres, la informació necessària per poder 

optar als exàmens que calen realitzar per poder obtenir la 

nacionalitat espanyola. 

http://www.cervantes.es 

Consorci Per a la Normalització Lingüística (CPNL): 

Ofrece diferentes posibilidades para poder aprender catalán: cursos 

presenciales y a distancia, parejas lingüísticas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
 

Es un centro público abierto a toda la población, que ofrece acceso 

a Internet, materiales y actividades culturales diversas, entre otras. 

Si tu municipio dispone de biblioteca municipal, ¡acércate! Allí podrás 

disponer de materiales para el autoaprendizaje de los idiomas.  

 
Parla.cat 

Cursos en línia para aprender el catalán: http://www.parla.cat 
 
Voluntariat per la llengua 

Es un programa para practicar catalán a través de la conversa. Es 

creen parejas lingüísticas formadas por una persona voluntaria que 

domina el catalán y un/a aprendiz de este idioma. Disponen de una 

modalidad presencial y otra virtual. 

http://www.vxl.cat 

 
Instituto Cervantes 

Aquí encontraras la información necesaria para poder optar a los 

exámenes que se necesitan realizar para poder obtener la 

nacionalidad española. 

http://www.cervantes.es 

CNL del Vallès Oriental  
Carrer d’Enric Prat de la Riba 84, 1r, Granollers 
Telèfon: 938 794 130 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 13h 
De dilluns a dijous: de 16h a 19h 

http://www.cpnl.cat/
http://www.parla.cat/
http://www.vxl.cat/
http://www.cervantes.es/
http://www.parla.cat/
http://www.vxl.cat/
http://www.cervantes.es/
http://www.cpnl.cat/
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6. BUSCAR FEINA 
 

A Catalunya l’edat per poder treballar és a partir dels 16 anys. Els/es 

menors de 18 anys requereixen d’una autorització del pare/mare o 

representant/s legal/s. Per les persones estrangeres cal una 

autorització de treball. Existeixen diferents serveis on et podran 

assessorar en la formació i recerca de feina. 

 

A on? 

Servei públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

És el Servei català encarregat de gestionar el món laboral a 

Catalunya, tant per aquelles persones que estan treballant com per 

les que no, i per les empreses. En aquesta pàgina web trobaràs el 

portal de feina activa, recurs virtual per la recerca de feina:  

https://feinaactiva.gencat.cat/home  

 

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 

El SOC disposa d’oficines (OTG) o punts d’autoservei (PAS) als 

municipis. Els tràmits que podràs realitzar en aquestes són: cercar 

ofertes de feina o formació, renovar l’atur, demanar informació sobre 

prestacions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BUSCAR EMPLEO 
 

En Cataluña la edad para poder trabajar es a partir de los 16 años. 

Los/las menores de 18 años requieren una autorización del 

padre/madre o representante/s legal/es. Las personas extranjeras 

necesitan una autorización de trabajo. Existen diferentes servicios 

donde te podrán asesorar en la formación y búsqueda de empleo. 

 

¿Dónde? 

Servei públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

Es el Servicio catalán encargado de gestionar el mundo laboral en 

Cataluña, tanto para aquellas personas que están trabajando como 

para las que no, y para las empresas. En esta página web 

encontraras el portal de feina activa, un recurso virtual para la 

búsqueda de empleo:  

https://feinaactiva.gencat.cat/home  

 

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 

El SOC dispone de oficinas (OTG) o puntos de autoservicio (PAS) 

en los municipios. Los trámites que podrás realizar en estas son: 

buscar ofertes de empleo o formación, renovar el paro, pedir 

información sobre prestaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: serveiocupacio.gencat.cat Fuente: serveiocupacio.gencat.cat 

https://feinaactiva.gencat.cat/home
https://feinaactiva.gencat.cat/home
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OTG Granollers I - Franqueses 
Carrer Primer Marquès de les Franqueses 146, Granollers 
Telèfon centraleta: 93 849 98 22  
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 

 

OTG Granollers II - Perifèria 
Avinguda de Marie Curie 25-27, Granollers 
Telèfon centraleta: 93 861 15 70 
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 
046 
 OTG Mollet 
Carrer de les vinyes altes 4, Mollet del Vallès 
Telèfon centraleta: 93 570 66 51  
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 

 

OTG Granollers I - Franqueses 

Calle Primer Marquès de les Franqueses 146, Granollers 
Teléfono centralita: 93 849 98 22  
Llamar para pedir cita previa a 900 800 046 

 

OTG Granollers II - Perifèria 

Avenida de Marie Curie 25-27, Granollers 
Teléfono centralita: 93 861 15 70 
Llamar para pedir cita previa a 900 800 046 
046 
 OTG Mollet 

Calle de les vinyes altes 4, Mollet del Vallès 
Teléfono centralita: 93 570 66 51  
Llamar para pedir cita previa a 900 800 046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

Entre d’altres, és l’encarregat de gestionar i controlar les prestacions 

per desocupació i ofereix la  possibilitat de fer recerca de feina i 

formació a la seva pàgina web. 

 
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) 

Gestiona les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat 

Social, com són, entre d’altres, la jubilació, la incapacitat temporal o 

permanent i/o la maternitat i paternitat. També proporciona el 

document necessari per la primera vegada que sol·licitis la TSI.  

 
Tresoreria General de la Seguretat Social 

Entre d'altres, gestiona i controla la cotització, l’afiliació i les altes i 

baixes dels treballadors/es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

Es el encargado de gestionar y controlar las prestaciones por 

desempleo y ofrece la  posibilidad de buscar empleo y formación en 

su página web. 

 
Institut Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Gestiona las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 

Social, como son, entre otras, la jubilación, la incapacidad temporal 

o permanente y la maternidad y paternidad. También proporciona el 

documento necesario para la primera vez que se solicita la TSI.  

 

Tresoreria General de la Seguridad Social 

Entre otras, gestiona y controla la cotización, la afiliación y las altas 

y bajas de los trabajadores/as.  
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Centre d’atenció i informació del INSS – Granollers 
Tresoreria General de la Seguretat Social 
Carrer Josep Umbert, 84 – 86 Granollers  
Telèfon: 93 870 61 34 / 93 870 18 94 

Centre d’atenció i informació del INSS - Mollet 
Carrer de Gaietà Ventalló, 15-23 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 570 69 97 / 93 593 07 96 

Centro de atención e información del INSS – Granollers 
Tresoreria General de la Seguridad Social 
Calle Josep Umbert, 84 – 86 Granollers  
Teléfono: 93 870 61 34 / 93 870 18 94 

Centro de atención e información del INSS - Mollet 
Calle de Gaietà Ventalló, 15-23 Mollet del Vallès 
Teléfono: 93 570 69 97 / 93 593 07 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catalunya emprèn 

Programa de la Generalitat de Catalunya que dóna suport als 

emprenedors/es. 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici 

 

7. ORIENTACIÓ JURÍDICA I D’ESTRANGERIA 
 

A Catalunya disposem de diferents serveis on podem informar-nos i 

assessorar-nos en temes jurídics i d’estrangeria. 
 

A on? 

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 

És un servei públic i gratuït d’atenció, orientació i informació 

personalitzada. També assessora respecte el dret d’obtenir 

l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per 

sol·licitar-la. Les consultes que poden abastar, entre d'altres, són: 

separacions, divorcis, mediació familiar, arrendaments d’habitatges, 

contractes de compravenda, accidents de trànsit, assegurances, 

etc., i en alguns col·legis d’advocats també temes laborals i 

d’estrangeria.  

 
Pregunta al teu ajuntament si disposen d'un SOJ o truca al telèfon 

012 on et podran informar del teu SOJ més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya emprèn 

Programa de la Generalitat de Cataluña que da soporte a los y las 

emprendedores/as. 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici 

 

7. ORIENTACIÓN JURÍDICA Y DE EXTRANJERIA 
 

En Cataluña disponemos de diferentes servicios donde podemos 

informarnos y asesorarnos en temas jurídicos y de extranjería. 
 

¿Dónde? 

Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) 

Es un servicio público y gratuito de atención, orientación e 

información personalizada. También asesora en relación al derecho 

de obtener la asistencia jurídica gratuita y de la documentación 

necesaria para solicitarla. Las consultas que pueden abarcar, entre 

otras, son: separaciones, divorcios, mediación familiar, 

arrendamientos de viviendas, contratos de compraventa, accidentes 

de tráfico, seguros, etc., y en algunos colegios de abogados también 

temas laborales y de extranjería.  

 
Pregunta a tu ayuntamiento si disponen de un SOJ o llama al 

teléfono 012 dónde te podrán informar del SOJ más cercano. 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici
https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici
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SOJ Granollers 
Carrer de Josep Umbert, 124 Granollers 
Telèfon: 93 879 26 03 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 14h. Agost tancat. 
Cal demanar cita prèvia trucant 

SOJ Mollet del Vallès 
Carrer de les Llevadores, 2 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 570 08 71 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 13h. Agost tancat. 
Cal demanar cita prèvia trucant 

CITE Canovelles 
Carrer del Pi, 19 2n Canovelles 
Telèfon: 938 402 795 

CITE Granollers 
Carrer Pius XII, 5-6 Granollers 
Telèfon: 938 601 940 

AMIC Granollers 
Carrer Esteve Terrades, 30 Granollers 
Telèfon: 93 870 42 58 

SOJ Granollers 
Calle de Josep Umbert, 124 Granollers 
Teléfono: 93 879 26 03 
Horario: de lunes a viernes: de 10h a 14h. Agosto cerrado. 
Llamar para pedir cita previa  

SOJ Mollet del Vallès 
Calle de les Llevadores, 2 Mollet del Vallès 
Teléfono: 93 570 08 71 
Horario: de lunes a viernes: de 10h a 13h. Agosto cerrado. 
Llamar para pedir cita previa  
 

CITE Canovelles 

Calle del Pi, 19 2n Canovelles 

Teléfono: 938 402 795 

CITE Granollers 

Calle Pius XII, 5-6 Granollers 

Teléfono: 938 601 940 

AMIC Granollers 

Calle Esteve Terrades, 30 Granollers 
Teléfono: 93 870 42 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveis gratuïts especialitzats en estrangeria: 

 

1. Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) – 

CCOO 

 

 

 

 

 

 

2. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) - 

UGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios gratuitos especializados en extranjería: 

 

1. Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) 

– CCOO 

 

 

 

 

 

 

2. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

(AMIC) - UGT 
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AMIC La Llagosta 
Carrer Jaume I, 7 La Llagosta 
Centre Cultural i Juvenil Cal Pelegrí 
Telèfon: 935 603 911 

AMIC Mollet del Vallès 
Plaça Major, 1 Mollet del Vallès 
Telèfon: 935 719 500 

SEU 2 
Carrer Murcia, 42 Barcelona 
Telèfon: 93 520 14 10 
https://sede.administracionespublicas.gob.es 

SEU 1 
Passeig Sant Joan, 189-193 Barcelona 
Telèfon: 93 520 14 10 
https://sede.administracionespublicas.gob.es  

AMIC La Llagosta 

Calle Jaume I, 7 La Llagosta 

Centre Cultural i Juvenil Cal Pelegrí 

Teléfono: 935 603 911 

AMIC Mollet del Vallès 

Plaza Mayor, 1 Mollet del Vallès 

Teléfono: 935 719 500 

SEU 2 

Calle Murcia, 42 Barcelona 

Teléfono: 93 520 14 10 

https://sede.administracionespublicas.gob.es 

SEU 1 

Paseo Sant Joan, 189-193 Barcelona 

Teléfono: 93 520 14 10 

https://sede.administracionespublicas.gob.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdelegació del govern - Oficines d’estrangeria a la província 

de Barcelona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Telèfon Generalitat de Catalunya Immigració 

* Cost aproximat entre 0,43€ a 0,83€ (IVA inclòs), segons l’operadora de 

telefonia que es tingui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdelegació del govern - Oficines d’estrangeria a la província 

de Barcelona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Teléfono Generalitat de Catalunya Immigració 

* Coste aproximado entre 0,43€ a 0,83€ (IVA incluido), según la operadora 

de telefonía que disponga 
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CCAR Barcelona 
Carrer Junta del comerç, 26 baixos, Barcelona 
Telèfon: 93 301 25 39 
http://www.ccar.cat 

SIAD Consell Comarcal Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà 46, Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9h a 14h 

CCAR Barcelona 

Calle Junta del comerç, 26 bajos, Barcelona 

Teléfono: 93 301 25 39 

http://www.ccar.cat 

SIAD Consell Comarcal Vallès Oriental 

Calle Miquel Ricomà 46, Granollers 

Teléfono: 93 860 07 00 

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9h a 14h 

Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR) 

Ofereixen, de manera gratuïta, informació i assessorament en temes 

jurídics, recerca de feina i habitatge, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

8. ATENCIÓ SOCIAL  
 
Serveis Socials 

Són serveis que faciliten informació sobre els recursos socials i les 

prestacions disponibles, assessoren i orienten en relació als 

problemes que afecten les persones i les seves famílies i promouen 

la superació de les dificultats que puguin tenir. 

 
A on? 

Al municipi on resideixes, pregunta per ells a l’Oficina d’Atenció a la 

Ciutadania. 

 
Altres serveis i telèfons d’interès: 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)  

És un servei que ofereix informació i atenció a les dones, 

especialment a les que pateixen situacions de violència masclista. 

També ofereix assessorament psicològic i jurídic de manera gratuïta.  

 

 

 

 

 

Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR) 

Ofrecen, de forma gratuita, información y asesoramiento en temas 

jurídicos, búsqueda de empleo y vivienda, entre otros.  

 

 

 

 

 
 

8. ATENCIÓ SOCIAL  
 

Serveis Socials 

Son servicios que facilitan información sobre los recursos sociales y 

las prestaciones disponibles, asesoran y orientan en relación a los 

problemas que afectan a las personas y sus familias y promueven la 

superación de las dificultades que puedan tener. 

 
¿Dónde? 

En el municipio dónde resides, pregunta por ellos en la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía. 

 
Otros servicios y teléfonos de interés: 
 

Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD)  

És un servicio que ofrece información y atención a las mujeres, 

especialmente a las que sufren situaciones de violencia machista. 

También ofrecen asesoramiento psicológico y jurídico de forma 

gratuita. 

 

 

 

 

http://www.ccar.cat/
http://www.ccar.cat/
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SAI Consell Comarcal Vallès Oriental 
Informació i cita prèvia: sai.lgbti@vallesoriental.cat  
Carrer Miquel Ricomà 46, Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9h a 14h 

SAI Consell Comarcal Vallès Oriental 

Información y cita previa: sai.lgbti@vallesoriental.cat  
Calle Miquel Ricomà 46, Granollers 
Teléfono: 93 860 07 00 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9h a 14h 

Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI) 

El SAI ofereix atenció integral i de proximitat a les persones 

integrants del col·lectiu LGBTI i a totes aquelles que s'hi adrecin amb 

qüestions o necessitats relatives a la diversitat sexual, la orientació 

sexual i la identitat o expressió de gènere. Al mateix temps, també 

desenvolupa accions de sensibilització a la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

Línia d’atenció contra la violència masclista 

Telèfon confidencial i gratuït, les 24 hores del dia, tots els dies de 

l’any, per demanar informació i/o assessorament en relació a 

situacions de violència masclista. El servei ofereix atenció en 124 

llengües. 

Telèfon: 900 90 01 20 
 

Infància respon 

Telèfon gratuït, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, per infants, 

adolescents i adults, en el territori català, que tenen coneixement de 

situacions de risc i/o necessiten assessorament en temes d’infància 

i adolescència. Telèfon: 116 111 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Atención Integral LGBTI (SAI) 

El SAI ofrece atención integral y de proximidad a las personas 

integrantes del colectivo LGBTI y a todas aquellas que se dirijan con 

dudas o necesidades relativas a la diversidad sexual, la orientación 

sexual y la identidad o expresión de género. Al mismo tiempo, 

también desarrolla acciones de sensibilización a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Línea de atención contra la violencia machista 

Teléfono confidencial y gratuito, las 24 horas del día, todos los días 

del año, para pedir información y/o asesoramiento en relación a 

situaciones de violencia machista. El servicio ofrece atención en 124 

idiomas. 

Teléfono: 900 90 01 20 
 

Infancia responde 

Teléfono gratuito, las 24 horas del día, todos los días del año, para 

niños/as, adolescentes y adultos, en el territorio catalán, que tienen 

conocimiento de situaciones de riesgo y/o necesitan asesoramiento 

en temas de infancia y adolescencia. Teléfono: 116 111 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: habitatge.gencat.cat 
Font: web.gencat.cat 

mailto:sai.lgbti@vallesoriental.cat
mailto:sai.lgbti@vallesoriental.cat
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Agència de l’habitatge de Catalunya 

Carrer Diputació 92, Barcelona 
Telèfon: 932 287 100 
http://agenciahabitatge.gencat.cat 
 

Agencia de la vivienda de Cataluña 

Calle Diputació 92, Barcelona 

Teléfono: 932 287 100 

http://agenciahabitatge.gencat.cat 
 

9. HABITATGE 

 

Per conèixer l'oferta disponible d'habitatge, segons les teves 

necessitats i possibilitats, pots preguntar a les administracions de 

finques, a les agències immobiliàries o mitjançant les relacions 

personals (familiars, amistats, etc.). 

 
Existeixen habitatges de promoció pública. Per accedir-hi s'han de 

complir uns requisits determinats i són gestionats per l'Agència de 

l'habitatge de Catalunya. La seva plana web disposa d'un cercador 

on podràs fer recerca d'habitatges o informar-te sobre tot allò que 

tingui relació amb aquesta temàtica. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. VIVIENDA 
 

Para conocer la oferta disponible de vivienda, según tus necesidades 

y posibilidades, puedes preguntar a las administraciones de fincas, 

a las agencias inmobiliarias o mediante las relaciones personales 

(familiares, amistades, etc.). 

 
Existen viviendas de promoción pública. Para acceder se deben 

cumplir unos requisitos determinados y son gestionados por la 

Agencia de la vivienda de Cataluña. Su página web dispone de un 

buscador donde podrás buscar viviendas o informarte sobre todo 

aquello que tinga relación con esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: habitatge.gencat.cat 
Fuente: habitatge.gencat.cat 

http://www.agenciahabitatge.gencat.cat/
http://www.agenciahabitatge.gencat.cat/
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Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental 

Calle Miquel Ricomà, 46 Granollers 

Para pedir cita previa:  

- Teléfono: 93 860 07 00 

- Correo electrónico: habitatge@vallesoriental.cat  
 

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h 

 y miércoles de 16h a 18h. 

http://www.renfe.com 
Telèfon: 012 
* Cost aproximat entre 0,43€ a 0,83€ (IVA inclòs),  

segons l’operadora de telefonia que es tingui 

. 

 
 

 

 

Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Per demanar cita prèvia:  
- Telèfon: 93 860 07 00 
- Correu electrònic: habitatge@vallesoriental.cat  

 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h 
 i dimecres de 16h a 18h. 

http://www.renfe.com 
Teléfono: 012 
* Coste aproximado entre 0,43€ a 0,83€ (IVA incluido),  

según la operadora de telefonía que disponga 

. 

 
 

 

 

Si en el teu municipi hi ha Oficina local d'habitatge pots dirigir-te a 

ella per informar-te si disposa de borsa d'habitatges pròpia. Si no en 

té, demana cita prèvia a l'Oficina comarcal d'habitatge del Vallès 

Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També poden existir ajuts al lloguer gestionats per l'Agència de 

l'habitatge de Catalunya. Per informar-te sobre això et pots dirigir a 

l'Oficina d'habitatge del teu municipi o a l'Oficina Comarcal 

d'habitatge mitjançant cita prèvia.  

 

10. TRANSPORT 
 
Autobús: 

Pregunta a l'OAC del teu municipi sobre els horaris i serveis 

d'autobús.  

 

Tren: 

Renfe Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

Si en tu municipio hay Oficina local de vivienda puedes dirigirte a ella 

para informarte si dispone de bolsa de viviendas propia. Si no tiene, 

pide cita previa en la Oficina comarcal de vivienda del Vallés Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También pueden existir ayudas de alquiler gestionadas por la 

Agencia de vivienda de Cataluña. Para informarte sobre esto te 

puedes dirigir a la Oficina de vivienda de tu municipio o a la Oficina 

Comarcal de vivienda mediante cita previa.  

 

10. TRANSPORT 
 
Autobús: 

Pregunta en el OAC de tu municipio sobre los horarios y servicios de 

autobús.  

 

Tren: 

Renfe Rodalies de Catalunya 

 
 

 

 

 

 

mailto:habitatge@vallesoriental.cat
http://www.renfe.com/
mailto:habitatge@vallesoriental.cat
http://www.renfe.com/
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11. SEGURETAT I EMERGÈNCIES 
 

A part de la Policia del teu municipi, el país disposa d’altres cossos 

de seguretat: 

 

Mossos d’Esquadra 

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Nacional 

Telèfon: 091 

 

Emergències 

Urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat 

ciutadana i de protecció civil.  

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any. 

 

Emergències persones sordes 

Telèfon: 679 436 200 SMS 

 

Bombers 

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any 

 

11. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 

A parte de la Policía de tu municipio, el país dispone de otros 
cuerpos de seguridad: 
 
Mossos de Esquadra 
Teléfono: 112, gratuito y durante las 24 horas de todos los días del 
año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía Nacional 
Teléfono: 091 
 
Emergencias 
Urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamentos, de 
seguridad ciudadana y de protección civil.  
Teléfono: 112, gratuito y durante las 24 horas de todos los días del 
año. 
 
Emergencias personas sordas 
Teléfono: 679 436 200 SMS 
 
Bomberos 

Teléfono: 112, gratuito y durante las 24 horas de todos los días del 
año. 

Font: mossos.gencat.cat Fuente: mossos.gencat.cat 
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Calle de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9 a 14h; 
martes y jueves de 9 a 14:30h y de 15 a 17h (julio y agosto, 
de 9 a 14h)  
Teléfono: 93 268 22 22 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru  
 

12. ALTRES ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS 
 

Atenció a la ciutadana de la Generalitat de Catalunya 

Informació general i de serveis en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Telèfon: 012 

*0,33€ IVA inclòs per establiment de trucada i 0,087€ IVA inclòs per minut, 

tarifat per segons. 

 

13. ADRECES I ENTITATS DE SUPORT A LES PERSONES 
IMMIGRADES 
 

Homologació de Títols acadèmics: 

Si vols homologar els teus estudis acadèmics, entra en aquesta 

pàgina web i informa’t de com gestionar el tràmit. 

http://queestudiar.gencat.cat 

 

Servei d’Acompanyament i Reconeixement Universitari (SARU) 

T’informarà, t’assessorarà i t’acompanyarà, de forma personalitzada 

i gratuïta, en el procés de reconeixement de titulacions universitàries 

estrangeres que han de tenir efectes a l’Estat Espanyol, i de títols 

emesos a l’Estat Espanyol que hagin de tenir efectes a l’estranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. OTRAS DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Atención a la ciudadanía de la Generalitat de Catalunya 

Información general y de servicios en el ámbito territorial de 

Cataluña. 

Teléfono: 012 

*0,33€ IVA incluido por establecimiento de llamada y 0,087€ IVA incluido 

por minuto, tarifado por segundos. 

 

13. DIRECCIONES Y ENTIDADES DE APOYO A LAS 
PERSONAS IMMIGRADAS 
 

Homologació de Títols acadèmics: 

Si quieres homologar tus estudios académicos, entra en esta página 

web e infórmate de cómo gestionar el trámite. 

http://queestudiar.gencat.cat 

 

Servicio de Acompañamiento y Reconocimiento Universitario 

(SARU) 

Te informará, te asesorará y te acompañará, de forma personalizada 

y gratuita, en el proceso de reconocimiento de titulaciones 

universitarias extranjeras que deben tener efectos en el Estado 

Español, y de títulos emitidos en el Estado Español que deban tener 

efectos en el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

Carrer de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h; 

dimarts i dijous de 9 a 14:30h i de 15 a 17h (juliol i agost, de 9 a 

14h) 

Telèfon: 93 268 22 22 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru  
 

tel:932682222
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru
http://queestudiar.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
tel:932682222
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru
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Telèfon: 93 268 22 22 

https://atlantidamigra.org/  

Carrer de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Horari d'atenció: dimarts i dijous de 9h a 13h 

Correu electrònic: interprofessions@gmail.com 

Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta, Barcelona 
Telèfon: 933 010 597 / 934 120 034 
https://sosracisme.org/  

 

Via Laietana 2, Barcelona 

Telèfon: 932 230 323 / 932 232 591 

Correu electrònic: accesnet.sur@gencat.cat 

Teléfono: 93 268 22 22 

https://atlantidamigra.org/   

Calle de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Horario de atención: martes y jueves de 9h a 13h 

Correo electrónico: interprofessions@gmail.com 

Via Laietana 2, Barcelona 

Teléfono: 932 230 323 / 932 232 591 

Correo electrónico: accesnet.sur@gencat.cat 

Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta, Barcelona 

Teléfono: 933 010 597 / 934 120 034 

https://sosracisme.org/  

 

Atlàntida Professionals per la Interculturalitat 

Per informació i acompanyament en processos d’homologacions i 

convalidacions d’estudis no universitaris (E.S.O., Batxillerat, 

Formació Professional), o per continuar els estudis o accedir a nivells 

superiors, contacta amb aquesta associació, demana cita i 

t’assessoraran de manera gratuïta.  

 

 

 

 

 

 

 

Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) 

Per a temes referents a l’accés a la Universitat i/o temes de 

convalidació parcial d’estudis universitaris per poder continuar-los en 

una universitat catalana. Per a més informació contacteu-hi! 

 

 

 

 

 

 

Sos Racisme 

Associació de defensa dels drets humans d’acció antiracista. Si 

creus que estàs patint racisme, aquesta associació et pot oferir 

suport social i legal de manera gratuïta i personalitzada.  

 

 

 

 

Atlàntida Professionals per la Interculturalitat 

Para información y acompañamiento en procesos de 

homologaciones y convalidaciones de estudios no universitarios 

(E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional), o para continuar los 

estudios o acceder a niveles superiores, contacta con esta 

asociación, pide cita y te asesoraran de forma gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) 

Para temas referentes al acceso a la Universidad y/o temas de 

convalidación parcial de estudios universitarios para poder 

continuarlos en una universidad catalana. Para más información, 

¡contacta! 

 

 

 

 

 

Sos Racisme 

Asociación de defensa de los derechos humanos de acción 

antiracista. Si crees que estas sufriendo racismo, esta asociación te 

puede ofrecer apoyo social y legal de manera gratuita y 

personalizada.  

 

 

 

tel:932682222
https://atlantidamigra.org/
https://sosracisme.org/
mailto:accesnet.sur@gencat.cat
tel:932682222
https://atlantidamigra.org/
mailto:accesnet.sur@gencat.cat
https://sosracisme.org/
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Via Laietana 16, 4a planta, despatx 402, Barcelona 
Telèfon: 933 043 023 
http://www.fundacioacsar.org 
 

Barcelona 
Telèfon: 661 861 875 / Atenció 24 hores: 679 654 088 
http://www.adoratrius.cat 
Correu electrònic: sicar@adoratrius.cat 

Via Laietana 16, 4a planta, despatx 402, Barcelona 

Teléfono: 933 043 023 

http://www.fundacioacsar.org 
 

Barcelona 

Teléfono: 661 861 875 / Atención 24 horas: 679 654 088 

http://www.adoratrius.cat 

Correo electrónico: sicar@adoratrius.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació Privada Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als 

Refugiats (ACSAR) 

Servei gratuït que dóna suport en temes relacionats amb l’asil, el 

refugi, la protecció internacional i promouen programes de societat 

diversa i mobilitat humana.  
 

 

 

  

 
 

Fundació SICAR cat Adoratrius 

L’objectiu d’aquesta associació és restituir a Catalunya els Drets 

Humans de les dones víctimes del tràfic d’essers humanes amb fins 

d’explotació. Si has estat o estàs sent víctima de tràfic i contraban de 

persones i éssers humans, aquesta associació et pot ajudar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació Privada Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als 

Refugiats (ACSAR) 

Servicio gratuito que da apoyo en temas relacionados con asilo, el 

refugio, la protección internacional y promueven programas de 

sociedad diversa y movilidad humana.  

 

 

 

 

 

Fundació SICAR cat Adoratrius 

El objetivo de esta asociación es restituir en Cataluña los Derechos 

Humanos de las mujeres víctimas del tráfico de seres humanos con 

fines de explotación. Si has estado o estas siendo víctima de tráfico 

y contrabando de personas y seres humanos, esta asociación puede 

ayudarte.  

 

 

 

 

 

 

Font: web.gencat.cat 
Fuente: web.gencat.cat 

http://www.fundacioacsar.org/
http://www.adoratrius.cat/
http://www.fundacioacsar.org/
http://www.adoratrius.cat/

