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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. 

Довідник для приїзжих 
 

Ласкаво просимо до Вальєс Орієнталь, гостинного, 

динамічного і сповненого життям округу (комарки). 

 

Європейський континент, також відомий під назвою Європа, 

складається з різних країн, однією з яких є також Іспанія. Іспанія, в 

свою чергу, складається з різних автономних областей і однією з цих 

областей є Каталонія. Автономна область Каталонії складають 

чотири провінції: Жирона, Льєйда, Барселона та Таррагона, а кожна 

з цих чотирьох провінцій поділяється на комарки, яких у Каталонії 

налічується 42. 

 

Комарка Вальєс Орієнталь належить до провінції Барселона і 

розташовується посеред Каталонської прибережної низовини на 

відстані 30 км від міста Барселона. Столицею цієї комарки є місто 

Гранольєрс.  

 

Населення території комарки Вальєс Орієнталь перевищує 400 

тисяч осіб. Сама комарка складається з 39 муніципалітетів, скркд 

яких лише населення двох, Мольєт дель Вальєс і Гранольєрс, 

перевищує 50 тисяч осіб. Чисельність населення інших 

муніципалітетів значно нижча і десь в середньому налічує близько 

15 тисяч жителів (прикладом таких муніципалітетів являються 

Кардедеу і Сан Селоні). Але також зустрічаються муніципалітети з 

чисельністю населення менше тисячі осіб, як наприклад, Кампінс чи 

Вілальба Сассерра. 

 

Регіон Вальєс Орієнталь дуже різноманітний оскільки кожен 

муніципалітет, що входить до його складу, має свої особливості: 

географічні, соціальні, економічні і, особливо, комерційні, 

гастрономічні і культурні. 



  

Pàg. 3 
 

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. 

Комарка Вальєс Орієнталь має важливу історичну та художню 

спадщину, де неможливо не виділити визначні пам’ятки сучасності 

та неймовірно гарні  природні ландшафти, як наприклад природний 

парк Монтсені. Окрім того також варто зазначити і вигідне 

стратегічне положення комарки через яку проходять важливі 

транспортні коридори країни. 

 
У Вальєс Орієнталь ми безперервно працюємо над тим, щоб 
підтримувати гостинність нашого регіону, сприяти розвитку його 
культурного багатства, соціальної інтеграції, поваги та соціального 
співіснування, а також створювати рівноправні умови проживання 
для кожного жителя нашої комарки. Даний довідник, головною ціллю 
якого є полегшити та покращити ваше перебування тут,  є 
прикладом нашої роботи. На його сторінках лаконічно представлена 
необхідна практична інформація про всі основні послуги та ресурси 
нашого регіону.   
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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. ПРОПИСКА (Padrón) 
 

Прописка є безкоштовним правом та обов’язком кожного незалежно 

від його національності та чи потрібен йому вид на проживання чи 

ні*. Для отримання прописки слід звернутися в мерію за місцем 

проживання і після її отримання людина офіційно вважається 

жителем цього чи іншого населеного пункту.  Бути прописаним – є 

необхідною умовою для всіх подальших процедур, що регулюються 

Законом про іноземців, а також для отримання доступу до різних 

громадських послуг (освітніх, медичних і т.д.). 

 

*У випадку якщо ви являєтесь громадянином країни, що не є членом 
ЄС і у вас не має довгострокового виду на проживання в Іспанії, 
прописку вам потрібно поновлювати кожні 2 роки. У разі не виконання 
цієї умови ваша прописка просто буде анульована. (стаття 16 Закону 
про основи місцевого самоврядування).  

Де? 

У офісі по обслуговуванню громадян (Oficina de Atención a la 

Ciudadanía, OAC) вашого муніципалітету по місцю вашого постійного 

проживання. 

 

2. ПОСЛУГА ПЕРВИННОГО ПРИЙОМУ 
 

Послуга первинного прийому представляє собою допомогу 

інформативного та освітнього характеру для всіх осіб 

переселенців,що досягли 16-річного віку і мають прописку у 

муніципалітеті. 

 

Працівники даної служби проінформують вас про те як можна 

записатися, отримати доступ і які взагалі існують курси де ви 

зможете отримати допомогу у вивченні мов нашої країни, дізнатися 

про важливі особливості трудової сфери. Важливо, щоб ви знали   
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Послуга первинного прийому 
Окружної ради Вальєс Орієнталь  
Вулиця Мікель Рікома, 46 (Calle Miquel Ricomà, 46), Гранольєрс  
Телефон: 93 860 07 00 
Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 9 до 14 

 

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. 

 

 

 

 

  
 

ваші права та обов’язки і були обізнані з усіма аспектами 

середовища в якому проживатимете. 

Проходження цих курсів, що мають назву модулів (А, В і С), 

дозволить вам отримати сертифікат про прийом (certificado de 

acogida), що може бути корисним  при певних процедурах які 

надаються у офісі по роботі з іноземцями.   

У випадку якщо ви вже раніше були ознайомлені з цією інформацією 

або навіть проходили ці курси, то працівник служби первинного 

прийому зможе проконсультувати вас і допомогти визначитись чи це 

може стати корисним для отримання сертифіката про прийом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Де? 

У офісі  по обслуговуванню громадян вас проінформують про послугу 

первинного прийому або за цією інформацією можете прямо 

звернутися до Окружної ради Вальєс Орієнталь (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 



  

Pàg. 6 
 

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. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

У Каталонії кожен житель, незважаючи на його адміністративне 

положення, має гарантоване  право на отримання медичної 

допомоги. 

Індивідуальна медична карта (Tarjeta Sanitaria Individual чи 

просто TSI) – особиста, іменна і безкоштовна (перший екземпляр) 

карта, що надає нам право на отримання медичних консультацій та 

доступ додержавної медичної допомоги. Кожен член родини має 

мати свою власну медичну карту і отримати її може кожен, хто має 

прописку. Також дана карта служить для покупки ліків у аптеках по 

рецептам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Де її можна отримати? 

В центрі первинної медико-санітарної допомоги (Centro de 

Atención Primaria, CAP) чи у місцевій поліклініці (Consultorio 

local) вашого району чи муніципалітету (згідно прописці) подавши 

всі необхідні документи (залежно від того на якій основі ви 

перебуваєте в країні). У медичному центрі чи місцевій поліклініці 

вам буде призначений лікар загальної практики (сімейний лікар) та 

лікар педіатр для ваших дітей. 

Font: 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/ 

Центральна лікарня Гранольєрс (Hospital General 
de Granollers) 
Проспект Авеніда де Франческ Рібас б/н, Гранольєрс  
Телефон: 93 842 50 00 

https://www.fphag.org/ 

Лікарня Сант Селоні (Hospital de Sant 
Celoni) 
Проспект Авеніда Оспіталь 19  Сан Селоні 
Телефон: 93 867 06 17 
https://www.hsceloni.cat/ 

Приватний фонд Лікарня Мольєт (Fundación 
Privada Hospital de Mollet) 
Ронда Пінетонс, 6 Мольєт дель Вальєс 
Телефон: 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб записатися на консультацію до вашого сімейного лікаря 
чи до вашого педіатра ви можете: 
 
- Прийти і записатися у вашому медичному центрі чи поліклініці. 

- Зробити це по телефону, зателефонувавши до вашого медичного 

центру чи поліклініки. 

- Зателефонувати до Інституту Здоров’я Каталонії (Instituto Catalán 

de la Salud) по телефону: 93 326 89 01 

- Перейти за наступним посиланням:  

 

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

 

Інші медичні центри, куди можна звертатися у екстрених випадках і 

які також надають спеціалізовану медичну допомогу – це лікарні. У 

нашій комарці ми маємо їх три: 

 

  

Font: sem.gencat.cat 

http://www.hospitalmollet.cat/
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) 

Медична телефонна служба «КатСалутРеспон» (CatSalut 
Respon) 
Для медичних консультацій та екстрених викликів 
061 (дзвінки безкоштовні, цілодобова лінія) 

 

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. 

 

Інші корисні номери телефонів: 

 

Для отримання більш детальної інформації можете перейти по 

наступному посиланню: 

http://catsalut.gencat.cat 

 

 

 

 

 

4. ОСВІТА 

Діти віком від 6 до 16 років в обов’язковому порядку мають бути 

записані до школи і відвідувати її, незалежно від їх адміністративного 

положення. А взагалі рекомендується починати шкільне навчання з 3 

років.  

 

Інформацію про те як отримати місце в школі чи інституті для ваших 

дітей можна отримати в самих навчальних закладах, у муніципальних 

бюро з питань шкільної освіти (oficinas municipales de escolarización, 

OME) або у інформаційних бюро з питань шкільної освіти нашої міської 

ради. 

 

Більш детальну інформацію про навчальні центри, процес та критерії 

запису до них ви зможете знайти за наступним посиланням: 

http://queestudiar.gencat.cat/  

 

Підготовчі класи: 

Залежно від віку та рівня вже здобутої освіти вашу дитину буде 

записаного до однієї чи до іншої класної групи. Якщо ваша дитина 

не володіє каталонською, то перші місяці вона буде відвідувати 

підготовчі класи з вивчення цієї мови, яка є необхідною для того, 

щоб надалі нормально слідувати навчальній програмі.  

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)

Дошкільна освіта

Від 0 до
3 років

Дитячий 
садок

Від 3 до
6 років

Центр 
дитячого 

виховання

Обов´язкова початкова 
освіта 

Від 6 до 12 років

Початкова школа
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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

Обов´язкова середня 
освіта (ESO)

Від 12 a 16 років

Заклади середньої  
школи

Більше 16 років

Професійна 
освіта

Університет

Бачилерато 
(старша 
школа)

Університет

Ринок праці
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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 
 
 

 

Навчальний центр для дорослих Вальєс  
Вулиця Венесуела 86, Гранольєрс  
Телефон: 938 499 888 
Електронна пошта: secretaria@cfavalles.org 
http://www.cfavalles.org 
 

 

Офіційна мовна школа Вальєс Орієнталь, 
центральний Вальєс  
Вулиця Венесуела 86, Гранольєрс 
Телефон: 938 704661 
Електронна пошта 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. ВИВЧЕННЯ МОВ 
 

Офіційними мовами Каталонії є каталонська та іспанська 

(кастильський діалект). Знання цих мов допоможе вам швидше 

інтегруватися в соціальній і трудовій сферах. 

 

Де? 

Вечірні школи (escuela de adultos):  

Безкоштовне навчання для осіб, що досягли 16-річного віку. Дані 

школи пропонують курси з вивчення грамоти, інформатики, мовні 

курси, а також підготовчі курси для вступу в університет бо курси по 

підготовці в отриманні атестату про отримання середньої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні мовні школи (Escuelas oficiales de idiomas, EOI): 

Ці школи являють собою громадські навчальні центри, що 

займаються викладанням сучасних мов для осіб, що досягли 16-

річного віку. Дані школи видають дипломи про завершення 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Товариство з лінгвістичної нормалізації Вальєс Орієнталь 
Вулиця Енрік Прат де ла Ріба 84, 1 р, Гранольєрс  
Телефон: 938 794 130 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental 
Години роботи: з понеділка по п’ятницю: з 10 до 13 години 
З понеділка по четвер: з 16 до 19 години  

 

 

 
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 

Товариство з лінгвістичної нормалізації (CPNL): 

Пропонує різні варіанти вивчення каталонської мови: очні та 

дистанційні курси, мовні пари і т. д.   

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека 

Громадський центр, доступ до якого відкритий для всього населення. У 

бібліотеці ви можете отримати доступ до інтернету, а також до різних 

матеріалів та культурних заходів. Якщо у вашому муніципалітеті є 

бібліотека, радимо навідатися до неї. Там ви зможете знайти корисний 

матеріал, що допоможе вам у самостійному вивченні мов.  

 

Parla.cat (Парла.кат) 

Онлайн курси для вивчення каталонської мови: http://www.parla.cat 
 
Voluntariat per la llengua (Волунтаріат пер ла йенгуа) 

Волонтерська програма ціллю якої є практика каталонської мови через 

спілкування. Формуються «лінгвістичні пари», що складаються з однієї 

особи-волонтера, яка вільно володіє каталонською та іншої людини, що 

знаходиться в процесі вивчення даної мови. Існують два види практики: 

очна та дистанційна. 

http://www.vxl.cat 

 
Інститут Сервантеса (Instituto Cervantes) 

Тут ви зможете знайти всю необхідну інформацію щодо здачі екзаменів, 

які є необхідними у разі якщо ви вирішите отримати іспанське 

громадянство. 

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. ПОШУК РОБОТИ 

У Каталонії офіційно працювати можна починаючи з 16 років, але особи 

які не досягли 18 років мають представити дозвіл батьків чи своїх 

законних опікунів. Іноземні громадяни, у свою чергу, потребують дозвіл 

на роботу. Існують різні служби до яких можна звернутися за 

консультацією з питань навчання і пошуку роботи. 

 

Де? 

Державний центр зайнятості Каталонії (Servei públic d’Ocupació de 

Catalunya, SOC) 

Це служба, що відповідає за трудову сферу Каталонії. Під її контролем 

знаходиться працююче і безробітне населення, а також підприємства і 

компанії. За наступним посиланням, на сторінці feina activa ви 

знайдете онлайн ресурс для пошуку роботи:  

https://feinaactiva.gencat.cat/home  

 

Бюро працевлаштування Женералітата (Oficina de Treball de la 

Generalitat, OTG) 

Державний центр зайнятості Каталонії у різних муніципалітетах 

представлений бюро працевлаштування (OTG) або пунктами 

самообслуговування (PAS), де ви зможете пошукати пропозиції про 

роботу чи навчання, поновити ваш статус безробітного, якщо ви таким 

являєтесь, отримати інформацію по отриманню фінансової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: 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 

 

БЮРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Гранольєрс І – Франкесес  

Вулиця Прімер Маркес де лес Франкесес 146, Гранольєрс 
Телефонкомутатор: 93 849 98 22  
Попередній запис по телефону: 900 800 046 

 

БЮРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Гранольєрс ІІ – Периферія  

Проспект Марії Кюрі 25-27, Гранольєрс  
Телефон комутатор: 93 861 15 70 
Попередній запис по телефону: 900 800 046 
046 
 БЮРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Мольєт  

Вулиця Де лес Вінєсалтес 4, Мольєт дель Вальєс  
Телефон комутатор: 93 570 66 51  
Попередній запис по телефону: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна служба зайнятості населення (Servicio de Empleo 

Público Estatal, SEPE) 

Дана служба керує та контролює виплати по безробіттю і на своїй 

сторінці в інтернеті пропонує можливість пошуку роботи та 

навчання.  

 

Національний Інститут Соціального Забезпечення  

Контролює фінансові виплати системи соціального страхування, 

серед яких пенсії, виплати по тимчасовій або постійній 

недієздатності, декретні виплати матерям і чоловікам. Також тут 

можна отримати документ, що необхідний при подачі документів на 

отримання індивідуальної медичної карти TSI. 

 

Державна казна соціального забезпечення (Tresoreria General 

de la Seguridad Social) 

Окрім всього іншого, здійснює та контролює відрахування у фонд 

соціального страхування, прийняття,реєстрацію та зняття з обліку 

працівників. 
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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 

Центр прийому та надання інформації Національного Інституту 
Соціального Забезпечення - Гранольєрс  
Державна казна соціального забезпечення  
Вулиця Жозепа Умберта, 84 – 86, Гранольєрс  
Телефон: 93 870 61 34 / 93 870 18 94 

 
Центр прийому та надання інформації Національного Інституту 
Соціального Забезпечення – Мольєт 
Вулиця Гаєта Вентайо 15-23, Мольєт дель Вальєс  
Телефон: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталунья емпрен (Catalunya emprèn) 

Програма Женералітату Каталонії,  що підтримує підприємців. 

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

 

7. ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО 
ПИТАННЯМ ІНОЗЕМЦІВ  

 

У Каталонії існують різні служби, що можуть допомогти та 

проінформувати по юридичним питанням та питанням про положення 

іноземців. 

 
Де? 

Служба Юридичних Консультацій  

Це безкоштовна служба прийому громадян, де вони можуть отримати 

персональні консультації та бути проінформованими по різним юридичним 

питанням. Також громадянам надається інформація про те, як можна отримати 

безкоштовну юридичну допомогу і які документи для цього потрібні. 

Консультації,за якими переважно звертаються, пов’язані з темами розлучення, 

посередницькі послуги для родин, оренда житла, договори купівлі-продажу, 

дорожньо-транспортні аварії, теми страхування і т.д. Деякі колегії адвокатів 

також займаються трудовим правом та питаннями іноземців. 

Можете дізнатися у вашій міській раді чи є у них Служба Юридичних 

Консультацій (SOJ) чи зателефонувати по номеру 012 і отримати інформацію 

де знаходиться така найближча до вас служба.  

 

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 

Служба Юридичних Консультацій SOJ Гранольєрс 
Вулиця Жозепа Умберта 124, Гранольєрс  
Телефон: 93 879 26 03 
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10 до 14 години. В серпні 
служба не працює. 
Попередній запис на прийом по телефону. 

 

Служба Юридичних Консультацій SOJ Мольєт дель Вальєс 
Вулиця Лес Євадорес 2, Мольєт дель Вальєс  
Телефон: 93 570 08 71 
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10 до 13 години. В 
серпні служба не працює. 
Попередній запис на прийом по телефону. 

Центр CITE Кановельєс  

Вулиця Дель Пі 19, 2н, 

Кановельєс  

Телефон: 938 402 795 

 

Центр CITE Гранольєрс 

Вулиця Піус XII, 5-6, Гранольєрс  

Телефон: 938 601 940 

 

AMIC Гранольєрс 

Вулиця Естеве Террадес 30, Гранольєрс  
Телефон: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служби, що займаються питаннями і надають безкоштовні 

послуги іноземним громадянам: 

 

1. Інформаційний центр для іноземних працівників (CITE) – 

CCOO) 

 

 

 

 

 

2. Організація допомоги іммігрантам в Каталонії (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 Ла Ягоста  

Вулиця Хауме І 7, Ла Ягоста  

Центр Культури і молоді Каль Пелегрі  

Телефон: 935 603 911 

 

AMIC Мольєт дель Вальєс 

Площа Плаза Майор 1, Мольєт дель Вальєс  

Телефон: 935 719 500 

 

Офіс SEU 2 

Вулиця Мурсія 42, Барелона  

Телефон: 93 520 14 10 

https://sede.administracionespublicas.gob.es 

Офіс SEU 1 

Бульвар Сант Жоан 189-193, Барселона 

Телефон: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпорядковане управління уряду – Офіси по роботі з 

іноземцями у провінції Барселона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Телефон Міністерства в справах імміграції Женералітату Каталонії 

(Generalitat de Catalunya Immigració) 

* Вартість хвилини дзвінка може варіювати від 0,43€ до 0,83€ 

(влючаючи ПДВ), в залежності від вашого телефонного оператора.  
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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 Барселона  

Вулиця Хунта дель Комерс 26, перший поверх, Барселона  

Телефон: 93 301 25 39 

http://www.ccar.cat 

SIAD Ради комарки Вальєс Орієнталь  

Вулиця Мікель Рікома 46, Гранольєрс  

Телефон: 93 860 07 00 

Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 9 до 14 години. 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

Комісія Каталонії в справах біженців (CCAR) 

Надає безкоштовну інформацію та допомогу по юридичним 

питанням, допомагає з пошуком роботи, житла та інших темах. 

 

 

 

 

 
 

8. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
 

Соціальні служби  

Це служби, що надають інформацію про доступні соціальні ресурси і 

субсидії, консультують родини відносно проблем з якими вони можуть 

зіткнутися і допомагають у подоланні труднощів.  

 
Де? 

У муніципалітеті по місцю вашого проживання можете запитати про цю 

службу у Офісі по роботі з громадянами (Oficina de Atención a la 

Ciudadanía). 

 
Інші послуги та номери телефонів, що можуть бути вам 

корисними: 

 
Служба інформації та допомоги жінкам (SIAD)  

Це служба, що пропонує інформацію та допомогу жінкам, особливо тим, 

які страждають від гендерного насилля. Також ця служба пропонує 

безкоштовні консультації психолога та юриста.  

 

 

 

 

http://www.ccar.cat/
http://www.ccar.cat/


  

Pàg. 19 
 

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 Ради комарки Вальєс Орієнталь 

Інформація і попередній запис: sai.lgbti@vallesoriental.cat 
Вулиця Мікель Рікома 46, Гранольєрс  

Телефон: 93 860 07 00 

Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 9 до 14 години. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Служба комплексної допомоги ЛГБТІ-спільноті (SAI) 

Дана служба пропонує комплексну і безпосередню допомогу особам, 

що належать до спільноти ЛГБТІ, а також всім людям, які звертаються 

до них з питаннями та потребами пов’язаними з сексуальним 

розмаїттям, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю чи 

самовираженням. У той же час ця служба працює над проектами, що 

сприяють підвищенню рівня обізнаності населення по цій темі.  

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія для жертв домашнього насилля  

Всі дзвінки являються конфіденційними та безкоштовними, можна 

телефонувати цілодобово, щодня і без вихідних якщо вам потрібна 

інформація по цій темі чи ви потребуєте допомоги. Консультацію можна 

отримати на 124 різних мовах. Телефон: 900 90 01 20 

 

Служба допомоги дітям «Інфанція респонде»  

Дзвінки на номер цієї служби безкоштовні, телефонувати можна 

цілодобово щодня, без вихідних. Сюди можуть звертатися діти, підлітки 

чи навіть дорослі, що знаходяться на території Каталонії і у яких є 

інформація про осіб, що перебуваютьв ситуації ризику чи яким потрібна 

консультація по питанням пов’язаним з дітьми чи з підлітками.  

Телефон: 116 111 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Житлове Агенство Каталонії  

Вулиця Діпутасьйо 92, Барселона  

Телефон: 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. ЖИТЛО 
 

Щоб дізнатися про всі доступні на даний момент пропозиції житла 

(беручи до уваги ваші потреби та можливості) ви можете звернутися до 

агентства по продажу земельних ділянок, агентства з нерухомості чи 

просто поцікавитися у ваших близьких (родини чи друзів і т.д.). 

 
Існує пільгове житло. Право на його отримання мають громадяни, що 

відповідають критеріям відбору. Це житло знаходиться під контролем 

Житлового Агенства Каталонії (Agencia de la vivienda de Cataluña). На 

веб сторінці цього агентства є пошуковик через який ви зможете 

пошукати житло та бути проінформованим стосовно всього, що 

пов’язано з цією темою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: habitatge.gencat.cat 
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Житлове Агенство комарки Вальєс Орієнталь  

Вулиця Мікель Рікома 46, Гранольєрс  

Попередній запис по: 

- Телефону: 93 860 07 00  

- Електронній пошті: habitatge@vallesoriental.cat  
Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 
13:30, в середу з 16 по 18 години. 

 

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 
Телефон: 012 
* Вартість хвилини дзвінка може варіювати від 0,43€ до 

0,83€ (влючаючи ПДВ), в залежності від вашого 

телефонного оператора.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Якщо у вашому муніципалітеті є місцеве житлове агентство, то ви 

можете звернутися туди за інформацією по темі житла (часто у них є 

свій власний каталог житла). Якщо такого каталогу не має, то вам слід 

звернутися до Житлового Агенства комарки Вальєс Орієнталь, 

попередньо записавшись туди на прийом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове агентство Каталонії може видавати фінансову допомогу на 

оплату оренди житла. Більш детально про це можна дізнатися у 

Житловому Агенстві вашого муніципалітету або у Агенстві вашої 

комарки. Попередній запис на прийом обов’язковий.  

 

10. ТРАНСПОРТ 

Автобус: 

Інформацію про розклади руху та курсування автобусів можна 

дізнатися в Офісі по обслуговуванню громадян (ОАС) вашого 

муніципалітету.  

 

Потяг: 

Приміські поїзди Каталонії Ренфе Родальєс  

 
 

 

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. БЕЗПЕКА І НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

Окрім поліції вашого муніципалітету існують інші органи безпеки: 
 
Поліція Каталонії Моссос де Ескуадра (Mossos de Esquadra) 
Телефон: 112, 24 години на добу без вихідних, дзвінки безкоштовні. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна Поліція (Policía Nacional) 
Телефон: 091 
 
Екстренні служби (Emergencias) 
Невідкладна медична допомога, гасіння пожеж і порятунок, 
безпека і захист населення.  
Телефон: 112, цілодобово без вихідних, дзвінки безкоштовні. 
  
Виклик екстрених служб для глухих людей (Emergencias 
personas sordas) 
Телефон:679 436 200, відправити SMS 
 
Пожежна служба (Bomberos) 

Телефон: 112, цілодобово без вихідних, дзвінки безкоштовні. 
 
 
 
 

Font: mossos.gencat.cat 
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Вулиця де Траха 14 (з внутрішнього боку), Барселона 
Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 9.00 до 14.00; 
Вівторок і четвер з 9.00 до 14.30 та з 15.00 до 17.00 
(липень і серпень з 9.00 до 14.00) 

Телефон: 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. ІНШІ КОРИСНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ТА АДРЕСИ 
 

Відділ прийому громадян Женералітату Каталонії (Atención a la 

ciudadanía de la Generalitat de Catalunya) 

Можна отримати загальну інформацію та інформацію про всі 

доступні послуги в межах території Каталонії.  

 Телефон: 012 

*Ціна за з’єднання 0,33€ з ПДВ і  0,087€ з ПДВ вартість хвилини, посекундна 

тарифікація.  

 

13. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬ 
ПІДТРИМКУ ІММІГРАНТАМ  

Підтверження дипломів (Homologació de Títols acadèmics): 
Якщо бажаєте ваші дипломи, то перейдіть за наступним посиланням, 

щоб дізнатися як це правильно зробити. 

http://queestudiar.gencat.cat 

 

Послуга супроводу та визнання диплому університету (SARU) 

Нададуть інформацію, проконсультують чи супроводять (і все це 

зовсім безкоштовно) вас протягом всього часу, що триватиме 

процес визнання дійсними ваших іноземних дипломів та іспанських 

дипломів, які б мали бути дійсними закордоном.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Telefon: 93 268 22 22 

https://atlantidamigra.org/   

Вулиця де Траха 14 (з внутрішнього боку), Барселона,  

Години прийому: вівторок і четвер з 9 до 13 

Електронна пошта: interprofessions@gmail.com 

Вулиця Віа Лаєтана 2, Барселона  

Телефон: 932 230 323 / 932 232 591 

Електронна пошта accesnet.sur@gencat.cat 

Вулиця Рамбла де Санта Моніка 10, 1й поверх, 

Барселона  

Телефон: 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.  

 

 

 

 

Організація міжкультурного збагачення Атлантида  

Для отримання інформації та супроводу у процесі завірення ваших 

дипломів про професійну освіту чи атестатів середньої або вищої 

школи, чи якщо ви бажаєте продовжити ваше навчання або 

підвищити вашу кваліфікацію, зверніться до цієї організації (прийом 

за попереднім записом) і вони проконсультують вас по всім 

питанням безкоштовно.  

 

 

 

 

 

 

 

Організація, що допомагає зі вступом до вузів «Oficina d’Accés 

a la Universitat» (OAU) 

Допомога з вступом до університету чи з підтвердження/завіренням 

дипломів про неповну університетську освіту для того, щоб мати 

змогу продовжити навчання в одному з вузів Каталонії. За більш 

детальною інформацією зв’яжіться з цією організацією.  

 

 

 

 

 

Організація «Сос Расісме» (Sos Racisme) 

Організація, що захищає права людей і бореться з расизмом. Якщо ви 

відчуваєте, що є жертвою дискримінації, то вам слід звернутися до цієї 

організації, де вам нададуть безкоштовну індивідуальну соціальну та 

юридичну підтримку.  

 

 

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/


  

Pàg. 25 
 

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 

Вулиця Віа Лаєтана 16, 4й поверх, кабінет 402, 

Барселона  

Телефон: 933 043 023 

http://www.fundacioacsar.org 

 

Барселона 

Телефон: 661 861 875 / цілодобова лінія: 679 654 088 

http://www.adoratrius.cat 

Електронна пошта: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватний фонд Каталонська організація солідарності та 

допомоги біженцям (ACSAR) 

Безкоштовна служба, що надає підтримку у вирішенні питань 

притулку, прихистку, міжнародного захисту, а також сприяють 

втіленню в життя ідей програми різноманітної спільноти та 

мобільності населення.  

 

 

 

 

 

Фонд SICAR cat (СІКАР кат) релігійної організації Adoratrius 

 (Адоратріус) 

Головною ціллю цієї організації є відновлення в Каталонії прав 

жінок, які стали жертвами торгівлі та експлуатації людей. Якщо в 

минулому ви були в такій ситуації чи зараз являєтесь жертвою такої 

торгівлі і контрабанди, то саме ця організація зможе вам допомогти.  

 

 

 

 

 

Font: web.gencat.cat 

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

