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Quan una persona d’origen estranger resident a la ciutat de Barcelona decideix
iniciar el procés per reagrupar la seva família, comença un recorregut molt important
i també complex. Però en aquest procés no es troba sola: abans que ella, altres
persones, entitats i serveis han viscut, compartit i/o acompanyat nombroses
reunificacions familiars. Aquesta guia que teniu a les vostres mans és el resultat
d’aquestes experiències i de les valuoses aportacions de totes les persones
implicades.
L’experiència ens ha demostrat que un bon retrobament amb la família i la seva
adaptació a la ciutat no depèn només de complir els requisits legals exigits per llei,
sinó que també existeixen altres aspectes, potser més pràctics, però no per això
menys importants als quals s’ha de parar atenció per tal de facilitar aquest procés
i perquè el resultat sigui un èxit.
Així doncs, amb la finalitat de subratllar la rellevància d’alguns dels aspectes
recollits en aquesta guia, des del Programa d’Acompanyament al Reagrupament
Familiar no tan sols orientem i/o acompanyem les persones que han sol·licitat la
reagrupació familiar i del seu nucli familiar sinó que, al mateix temps, els oferim un
espai de trobada perquè coneguin més de prop els serveis i entitats que, des de
l’Ajuntament de Barcelona treballen perquè el retrobament entre les persones que
arriben reagrupades i les persones que ja hi som, sigui una experiència enriquidora.
Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Què és la reagrupació
familiar?
La reagrupació familiar és el procés que inicia una persona estrangera amb
permís de residència per a reunir-se amb membres del seu nucli familiar bàsic,
que es troben en un país extracomunitari. La reagrupació familiar és un dret
reconegut tant en la normativa europea com en l’estatal. A escala europea, el
22 de setembre de 2003 es va aprovar la directiva 2003/86 sobre el dret a
la reagrupació familiar, que reconeix la importància de protegir la família i
respectar la vida familiar. “La reagrupació familiar és necessària per a la vida
en família, contribueix a la creació d’una estabilitat sociocultural que facilita
la integració dels nacionals de tercers països... el que permet, d’altra banda,
promoure la cohesió econòmica i social”. La reagrupació familiar és un procés
clau, tant per a les persones immigrants i el seu projecte migratori com per a
les societats d’acollida.
Actualment el règim de la reagrupació familiar està contingut en els art. 16
i 19 de la Llei orgànica 2/2009, de reforma de la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social i el Reglament aprovat pel Reial decret 2393/2004, el
qual desenvolupava l’antiga Llei orgànica i que fins que no s’aprovi el nou
reglament continuarà aplicant-s’hi.
Els requisits que s’exigeixen per a poder iniciar un procés de reagrupació
familiar són els següents:
• Que el reagrupant estranger hagi residit de manera legal durant un any a
Espanya i que hagi renovat la seva autorització o estigui en tràmit de renovar-la.
• Si vol reagrupar els seus ascendents haurà de tenir la targeta de residència de
llarga durada (és a dir, que faci més de 5 anys que resideix a l’Estat espanyol)
i els seus ascendents hauran de tenir més de 65 anys o demostrar raons
humanitàries que els eximeixin d’aquest requisit.
• Que disposi d’un habitatge adequat i dels mitjans de subsistència necessaris
per a atendre els membres de la seva família una vegada estiguin reagrupats.

Aspectes normatius
1. Sol·licitud de cita a la Subdelegació del Govern a Barcelona
• Per a iniciar els tràmits de la reagrupació familiar, la persona reagrupant haurà
de sol·licitar una cita per a presentar-se amb la documentació pertinent en la
Subdelegació del Govern a Barcelona. Aquesta sol·licitud de cita haurà d’anar
acompanyada de l’informe municipal d’habitatge amb resultat positiu
expedit per l’Ajuntament on està empadronada la persona que reagrupa.

2. Presentació de documents a la Subdelegació del Govern a Barcelona
Abans de presentar-se a la cita a la Subdelegació del Govern a Barcelona és
convenient comprovar que tota la documentació requerida estigui vigent i, en
el seu cas, traduïda.
• Documentació corresponent a la persona que reagrupa
· NIE expedit després de la 1ª renovació i passaport en vigor.
· L’informe municipal d’habitatge amb resultat positiu.
· L’informe de vida laboral (que es pot sol·licitar en el núm. 901 50 20 50, o per
Internet a www.seg-social.es), el contracte de treball i les tres últimes
nòmines. La quantia exigible d’ingressos mensuals dependrà del nombre de
persones que es pretengui reagrupar i de les que, si és el seu cas, s’hagin
reagrupat amb anterioritat. Si es tracta d’un autònom haurà d’aportar l’última
declaració de renda, i demostrar uns ingressos suficients per al manteniment
de tota la família. També haurà d’aportar els tres últims butlletins
d’autònoms, la declaració de l’IRPF i els darrers rebuts pagats de l’IVA i de
l’IAE, si fos obligat. En cas de no treballar, haurà d’aportar els documents que
acreditin que es disposa de mitjans econòmics suficients.

Un cop presentada la
sol·licitud a la Subdelegació
del Govern es podrà veure
l’estat de la tramitació
de l’expedient mitjançant
el web www.map.es.

• Documentació corresponent a la/les persona/persones que es vol
reagrupar:
· Fotocòpia de la caràtula del passaport (les pàgines on hi ha la foto i la data
de vigència del document).
· Fotocòpia de l’acta de matrimoni o de la partida de naixement amb una vigència
de tres mesos aproximadament. Els documents hauran d’estar traduïts.
· Si es reagrupen fills menors i són només d’un dels cònjuges, aquest haurà
d’acreditar que exerceix en solitari la pàtria potestat, o que té la guarda
i custòdia dels menors, i que ells estan efectivament al seu càrrec. Per a
acreditar-ho haurà de presentar els justificants de l’enviament de diners
durant l’últim any.
· Si es vol reagrupar ascendents, caldrà aportar documentació relativa a les
raons que justifiquin la necessitat que aquesta persona vingui a viure a Espanya
(certificat mèdic, certificat que no perceben ingressos en el país d’origen...).
També s’haurà d’acreditar l’enviament de diners durant l’últim any. És
imprescindible demostrar la dependència econòmica.

3. Resolució d’acceptació o denegació de la reagrupació familiar
• L’estat del tràmit es pot seguir per la pàgina del Ministeri de Política Territorial
(www.map.es)
• La resolució de la concessió de la reagrupació es rebrà per correu certificat.
La carta rebuda s’haurà de signar i fer constar la data en la qual s’ha rebut.
Aquesta és la carta que la persona a reagrupar haurà de presentar en el
Consolat espanyol en el país d’origen. Aquesta carta original en cap cas haurà
de ser lliurada en el Consolat, atès que servirà per a continuar el tràmit quan
la persona reagrupada estigui a Espanya.
• La resolució també es publicarà en la pàgina del Ministeri d’Administracions
Públiques (www.map.és).
• En cas de resolució denegatòria es pot presentar un recurs en el termini
d’un mes des de la recepció de la carta de denegació. Si aquest recurs es
desestima, o no rep resposta, es pot recórrer davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona.
• A partir de la data que es rep la concessió de la reagrupació, el la/familiar que hagi
de ser reagrupat/da té un termini de dos mesos per a sol·licitar personalment
cita a l’Ambaixada o el Consolat en el país d’origen per a obtenir el visat.

4. Tràmits en el Consolat i/o Ambaixada per a obtenir el visat
• Quan els familiars en origen siguin citats en el Consolat o Ambaixada, hauran
de dur la documentació següent:
a. la carta de concessió
b. el passaport en vigor que no ha de caducar en els quatre mesos següents

c. el document original que demostri el vincle entre el reagrupant i el reagrupat
degudament legalitzat i traduït, en el seu cas
d. antecedents penals si és major d’edat
e. certificat mèdic
f. altres documents que se’ls pugui demanar
• Una vegada que l’Ambaixada o el Consolat notifiqui la concessió del visat,
tindrà un termini màxim de dos mesos per a ser recollit.
• Des que s’obté el visat, les persones que s’hagi de reagrupar disposen del
termini que indiqui el mateix visat (normalment un màxim de tres mesos) per
a entrar a Espanya.
• Si el visat fos denegat pel Consolat espanyol es podrà interposar un recurs de
reposició en el termini d’un mes davant el mateix consolat o bé una demanda
o un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Madrid en el termini de dos mesos.
• Al Consolat existeix la possibilitat que el cònsol faci una entrevista personal,
la incomparecència a la qual dins de termini provocaria l’arxivament per
desistiment. S’introdueix com a infracció greu la simulació del matrimoni.

5. Preparant el viatge
• La documentació que acrediti els estudis dels/les fills/filles majors de 16
anys o dels cònjuges haurà de ser legalitzada i traduïda, igual que la
documentació que acrediti el vincle de parentiu.
• Si es reagrupa el fill o la filla d’un dels cònjuges solament, l’autorització de
sortida del país haurà d’estar vigent.

6. Arribada a Barcelona
• A l’arribar a Barcelona, les persones reagrupades tenen un mes per a tramitar
l’autorització de residència. El procediment és el següent:
· Empadronar-se
· Pagar la taxa i anar a la comissaria que correspongui segons el padró. En el
cas de Barcelona és al carrer Guadalajara 1.
• S’ha de tramitar també la targeta sanitària.
Legislació aplicable:
Directiva 2003/86/CE del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret
a la reagrupació familiar (DOUEL 251/2003)
Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica
4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social
Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei orgànica 4/2000 (BOE 6/2005)

Legalització
de documents
Hi ha dues maneres de legalitzar els documents, depenent de si els països
han signat o no el Conveni de l’Haia.

1. Amb la postil·la de l’Haia, els països que han signat el conveni, entre
d’altres els següents (es recomana consultar la llista completa que és molt
més extensa):
• Argentina
• Armènia
• Colòmbia
• Croàcia
• Equador

• El Salvador
• Federació Russa
• Itàlia
• L’Índia
• Letònia

• Mèxic
• Moldàvia
• Polònia
• Romania
• Eslovàquia

• Sud-àfrica
• Turquia
• Ucraïna
• Veneçuela

2. Els ciutadans de països que no han signat el Conveni de l’Haia,
necessitaran el següent:
a. El segell del Ministeri d’Educació del país d’origen per a legalitzar els títols
i certificats d’estudi. Per a legalitzar altres documents, com ara els certificats
de naixement i actes de matrimoni, es requerirà el segell del Ministeri que
correspongui.
b. El segell anterior haurà d’estar reconegut en el Ministeri d’Afers Exteriors
del país d’expedició dels documents, i en la representació diplomàtica o
consular d’Espanya en el país d’expedició.
c. Finalment, un cop a Espanya s’haurà de presentar el document al Ministeri
d’Afers Exteriors d’Espanya a Madrid.
Països que s’inclouen en aquest supòsit (entre d’altres):
• Algèria
• Bolívia
• Brasil

• Cuba
• Xile
• La Xina

• Filipines
• Nigèria
• El Nepal

• Paraguai
• El Pakistan
• El Perú

• República
Dominicana
• L’Uruguai

Pot treballar una persona
reagrupada?
L’autorizació de residència de la persona reagrupada està vinculat a la de la
persona reagrupant i només permet residir i treballar als cònjuges i als fills/es
majors de 16 anys. És a dir, totes les persones que acompleixen aquests
requisits, tant si han estat reagrupades abans o després de l’entrada en vigor
de la nova Llei d’estrangeria (LO 2/2009).
Per obtenir una targeta independent de la persona que els/les ha reagrupat,
el cònjuge o fill major d’edat, haurà de demanar una modificació de la seva
autorització, acreditant que disposen de recursos econòmics suficients.
L’empresa no haurà de tenir deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social.
Al cap de cinc anys de residència, la persona reagrupada podrà sol·licitar
l’autorització de residència de llarga durada, que serà independent de la de
la persona que l’ha reagrupat i que li permet treballar sense cap tipus de
limitació.

Sistema educatiu
Fins als 16 anys el sistema educatiu espanyol està organitzat de la manera següent:
De 0 a 6 anys: Educació infantil
De 6 a 12 anys: Educació primària
De 12 a 16 anys: Educació secundària obligatòria
S’obté el títol de Graduat en Educació secundària
Entre els 6 i els 16 anys l’educació és obligatòria i gratuïta,
exceptuant el material escolar, les despeses de menjador, les excursions i les
activitats extraescolars.
L’any escolar comença al setembre i acaba al juny. A més d’alguns dies
puntuals, durant el curs hi ha períodes de vacances per Nadal i Setmana Santa.

A partir dels 16 anys
Hi ha diverses opcions formatives segons hagi o no finalitzat i/o convalidat
l’ESO. A continuació us presentem algunes opcions (per a més informació
vegeu el requadre).
NIVELL EDUCATIU

OPCIONS

Educació obligatòria (4t d’ESO)
finalitzada i convalidada

· Batxillerat
· Formació professional de grau mitjà

Acabat el Batxillerat

· Formació professional de grau superior
· Educació universitària, mitjançant
la superació d’una prova d’ingrés
a la universitat.

Sense l’ESO finalitzada
o no convalidada

Programes de qualificació professional inicial:
· Formació ocupacional
· Programes de garantia social
· Escoles taller per a menors de 25 anys

PER A MÉS INFORMACIÓ: Oficina del Consorci d’Educació:

www.edubcn.cat, apartat “alumnat i famílies”.

IMPORTANT: Un cop que arribin els fills i filles menors de 16 anys han de

ser escolaritzats. Recordeu que la llengua de l’ensenyament és el català,
malgrat que també s’ensenya el castellà i una llengua estrangera. Els
centres educatius són mixtos: els nens i les nenes van a la mateixa classe.

Recomanacions per als
que reagrupen menors
de 16 anys
Mentre es troba en país d’origen
• És recomanable mantenir-los escolaritzats fins a tenir confirmada la data
de viatge.
• És important portar el carnet de vacunes.

En arribar a Barcelona
Per a estudiar
• Dirigiu-vos a l’Oficina d’Escolarització (plaça Urquinaona 6, planta baixa.
S 93 551 10 50) o al mateix centre educatiu.
• La documentació bàsica per a matricular un/a menor és la següent
(original i fotocòpia):
· Certificat de naixement.
· Document d’identificació del pare o de la mare amb la fotografia.
· Certificat de convivència, un per cada menor que es vulgui escolaritzar.
Per a aprendre català
• Dins de molts centres educatius existeixen aules d’acollida on els vostres fills
i filles aprendran català i matèries que els ajudaran a seguir les classes amb la
màxima normalitat possible.
Per a activitats d’oci i extraescolars
• Una vegada finalitzat l’horari escolar, en la mateixa escola hi ha activitats
extraescolars. En tots els barris hi ha també centres esportius, biblioteques,
esplais i diversos llocs per a realitzar activitats.

IMPORTANT

En cada Districte hi ha una àmplia oferta d’activitats fora de l’horari
escolar. Per a més informació, quan arribin els vostres fills i les vostres
filles poseu-vos en contacte amb el/la coordinador/a del Programa
d’Acompanyament al Reagrupament Familiar del vostre Districte.

Recomanacions per als
que reagrupin fills i filles
entre 16 i 18 anys
En país d’origen:
• Cal legalitzar la documentació d’estudi. Es recomana consultar la
documentació necessària segons el que es desitgi homologar.

En arribar a Barcelona
Per a estudiar
• En l’Oficina d’Escolarització (pl. Urquinaona 6, planta baixa. S 93 551 10 50)
s’estudiarà i valorarà cada cas, a partir d’una entrevista personalitzada.
Oci
• En cada barri hi ha una gran oferta d’activitats esportives, d’ús del temps lliure,
com centres esportius, centres juvenils, biblioteques, esplais…
• En diversos llocs de la ciutat de Barcelona funcionen els Punts d’Informació
Juvenil (PIJ) en els quals s’ofereix informació, orientació i assessorament sobre
temes que interessen a la gent jove.
Per a aprendre català
• Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, Centre d’Acollida:
plaça Catalunya 9, 2n 1a. S 902 075 060. Amb autorització materna o paterna.
• Escoles per a persones adultes.
Per a aprendre castellà
Hi ha diferents centres a tota la ciutat. Consulteu el document de la Coordinadora
per la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona.

IMPORTANT
En cada Districte hi ha una
àmplia oferta d’activitats per
als/les adolescents. Per a més
informació, en arribar els vostres
fills i filles, poseu-vos en contacte
amb el/la coordinador/a del
Programa de Reagrupament
Familiar en el vostre Districte.

Recomanacions per als que
reagrupin espòs o esposa
En país d’origen
• Caldrà legalitzar els documents d’estudi (vegeu informació en el capítol
Legalització de documents).

En arribar a Barcelona
Per a homologar titulació universitària
• Un cop obtinguda tota la informació sol·licitada s’ha de presentar en l’àrea
d’Alta Inspecció d’Educació, c/ Bergara 12, 1r. S 93 520 96 03. Horari
d’atenció: de 9h a 14h.
Per a aprendre català
• Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, Centre d’Acollida:
plaça Catalunya 9, 2n 1a. S 902 075 060 .
• Escoles per a persones adultes: dirigides a persones majors de 18 anys.
www.xtec.es/fadults/
Per a aprendre castellà
• Hi ha diferents centres en tota la ciutat; vegeu document de la Coordinadora
per la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona.
• Escoles per a persones adultes. www.xtec.es/fadults/
Oci i temps lliure
• Les biblioteques públiques són equipaments orientats tant a nens i nenes,
com a persones joves i adultes. A més d’oferir llibres de tot el món, realitzen
diverses activitats i estan distribuïdes per tota la ciutat.
www.bcn.cat/biblioteques
Per a formació i treball
• Servei Català d’Ocupació, SOC (antic INEM), www.oficinadetreball.cat
pàgina en castellà, català i anglès.
• Barcelona Activa (www.barcelonactiva.cat) pàgina en castellà, català i anglès.
• En la ciutat de Barcelona existeix una xarxa d’entitats que s’encarreguen
d’ajudar en la formació i inserció laboral: www.bcn.cat/novaciutadania

IMPORTANT
Per a obtenir informació sobre la convalidació i l’homologació
de títols universitaris, consulteu http://web.micinn.es
(entreu-hi per: Universitats/Títols/Legalitzacions)

Recomanacions per als que
reagrupin mare i/o pare
En país d’origen
• És recomanable proporcionar als pares i mares que es vol reagrupar tota
la informació possible sobre la ciutat de Barcelona, el seu entorn, la seva
cultura, la seva gent i la seva llengua perquè es vagin familiaritzant amb el
nou lloc de destinació.

En arribar a Barcelona
Oci i temps lliure
• Casals de Gent Gran: són equipaments distribuïts per tota la ciutat, orientats
a les persones que ja han complert els 60 anys, on es realitzen diverses
activitats.
• Existeix una variada oferta d’activitats per a la gent gran. Per a obtenir més
informació es poden consultar les pàgines web del requadre o preguntar al/la
coordinador/a del Programa de Reagrupament en cada Districte.
Per a estudiar
• Escoles per a persones adultes: dirigides a persones majors de 18 anys.
www.xtec.es/fadults/
• Aula d’extensió universitària per a persones majors de 50 anys
www.ub.edu/aclt/aulesub
Per a aprendre català
• Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, Centre d’Acollida:
plaça Catalunya 9, 2 n, 1a. S 902 075 060
Per a aprendre castellà
• Hi ha diferents centres a tota la ciutat; vegeu document de la Coordinadora
per la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona.

IMPORTANT
www.bcn.es/gentgran Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona,
en català, castellà i anglès. Inclou informació sobre equipaments,
programes i serveis que la ciutat ofereix a les persones grans.
www.gencat.net/benestar/persones/gentgran Pàgina de la Generalitat
de Catalunya amb diferents continguts per a persones adultes
(programes de vacances, programes d’ajuda…).

Informació per a les persones
que encara són al país d’origen
Aprendre català via internet:
• www.parla.cat Pàgina en català, castellà i anglès; és un espai virtual per a
aprendre català.

Estudiar en les universitats de Catalunya
www.gencat.cat/diue/ur/
• www10.gencat.net/dursi_estudiaracatalunya/AppJava/ca/index.jsp
Pàgina en català, castellà, anglès i francès; orienta en el procés per a accedir
a les universitats de Catalunya, links amb les universitats i les titulacions que
ofereixen, beques i informació general relacionada amb el tema.

Conèixer Barcelona i Catalunya
• www.bcn.cat/novaciutadania Pàgina en català, castellà i anglès de
l’Ajuntament de Barcelona dirigida a nous veïns i veïnes de la ciutat, amb
informació i recursos sobre diversos temes.
• www.bcn.cat Pàgina en català, castellà i anglès de l’Ajuntament de
Barcelona, amb informació sobre la ciutat: activitats, temes, xifres i notícies,
entre altres assumptes.
• www.gencat.net/benestar/immigracio/web_ac/index.html Pàgina en
català, castellà, àrab, francès, anglès i polonès de la Generalitat de Catalunya.
Facilita el coneixement dels serveis, institucions i costums
de Catalunya.
• www.bcn.cat/joventut Portal Jove Barcelona.
Pàgina web per a joves, amb informació sobre oci
i temps lliure; en català i castellà.

Programa d’Acompanyament
al Reagrupament Familiar
És un recurs de l’Ajuntament de Barcelona, adreçat a facilitar el procés de
retrobada entre les persones d’origen estranger que ja resideixen a la ciutat i
els membres de la seva família que han de venir reagrupats. El Programa ofereix
el seu suport des de mesos abans que es produeixi el reagrupament i continua
després de l’arribada del/s familiar/s reagrupat/s.
Per tal que la retrobada sigui el més harmònica possible, tant per a la família com
per al conjunt de la ciutat, el Programa d’Acompanyament al Reagrupament
Familiar preveu la realització de diferents activitats en grup, o acompanyaments
individuals. A continuació es descriuen algunes d’aquestes activitats:

Espais inicials
Què són? Són reunions periòdiques adreçades a persones que han tramitat
l’informe municipal de disponibilitat d’habitatge, per començar a treballar
l’acollida abans que el reagrupament es faci efectiu. S’aborden aspectes
pràctics que cal tenir en compte.
Quan i on? El/la coordinador/a del Programa contacta de manera individual
amb cada persona per tal d’invitar-la i informar-la del lloc i l’hora de cada sessió.

Tallers de preparació per al retrobament amb els fills i les filles
Què són? Són tallers en els quals mares i pares que encara tenen els fills i les filles al
país d’origen es reuneixen per a preparar junts un millor retrobament de la família:
compartir informació, treballar dubtes i problemes comuns, entre d’altres temes.
Com són? Són tres reunions de dues hores de durada cadascuna en què es tractaran
entre d’altres temes: la separació i el retrobament, com preparar i acompanyar els/les
fills/es i com preparar-nos com a pares i mares per a la seva arribada.

Activitats d’acollida per a dones i joves reagrupats
Què són? Són activitats diverses destinades a millorar el retrobament de la
família i el coneixement de la ciutat a les persones reagrupades, com ara
“A l’estiu, Barcelona t’acull”, o grups d’acollida a dones reagrupades.
Quan i on? Consulteu-ho als coordinadors/les coordinadores del Programa
d’Acompanyament al Reagrupament Familiar de cada Districte.

Realitzem diverses activitats per a potenciar el retrobament familiar i el
coneixement de serveis i entitats de cada districte. Si tens alguna idea o
suggeriment pots posar-te en contacte amb el Programa en cada Districte.

Per a obtenir
més informació
Amb cita prèvia
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Tel.: 677 88 46 21
Ramón Nuila Hernández
e-mail: reagrupament_ciutatvella@bcn.cat
DISTRICTE DE SANT ANDREU
Tel.: 627 67 16 91
Óscar Molina Sanmartín
e-mail: reagrupament_santandreu@bcn.cat
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Tel.: 661 16 66 55
Albert Torras i Costa
e-mail: reagrupament_horta@bcn.cat
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Tel.: 664 19 58 28
Paula Andrea Núñez Maicas
e-mail: reagrupament_sants@bcn.cat
DISTRICTE DE NOU BARRIS
Tel.: 617 57 71 13
Noemí Pérez Bailón
e-mail: reagrupament_noubarris@bcn.cat
DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Tel.: 647 22 43 01
Marga Fernández de Alba
e-mail: reagrupament_santmarti@bcn.cat

Amb el suport de

MAPA DE RECURSOS
0

Oficina d’atenció al ciutadà. Ajuntament
Pl. Sant Miquel, 4 - 08002

1

Oficina d’atenció al ciutadà. Ciutat Vella
C. Ramelleres, 17 - 08001

2

Oficina d’atenció al ciutadà. l’Eixample
C. Aragó, 328 - 08009

3

Oficina d’atenció al ciutadà.
Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104 - 08014

4

Oficina d’atenció al ciutadà. Les Corts
Pl. Comas, 18 - 08028

5

Oficina d’atenció al ciutadà.
Sarrià-Sant Gervasi
C. Anglí, 31 - 08017

6

Oficina d’atenció al ciutadà. Gràcia
Pl. de la Vila de Gràcia, 2 - 08012

7

Oficina d’atenció al ciutadà.
Horta-Guinardó
Rda. Guinardó, 49 - 08024

8

Oficina d’atenció al ciutadà. Nou Barris
C. Doctor Pi i Molist, 133 - 08042

9

Oficina d’atenció al ciutadà. Sant Andreu
Pl. Orfila,1 - 08030

10

Oficina d’atenció al ciutadà. Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1 - 08018

11 Reagrupament Familiar. Horta-Guinardó

Ronda Guinardó, 101 - 08041
12 Reagrupament Familiar. Nou Barris

C. Doctor Pi i Molist, 133 bxos - 08042
13 Reagrupament Familiar. Sant Andreu

C. Segadors, 2 - 08030
14 Reagrupament Familiar. Sant Martí

C. Pallars, 277 - 08005
15 Reagrupament Familiar. Ciutat Vella

C. Erasme de Janer, 8 - 08001
16 Reagrupament Familiar. Sants-Montjuïc

C. Creu Coberta,104 - 08014
17 Oficina d’estrangers

(tràmits reagrupament)
C. Múrcia, 42 - 08027
Pg. Sant Joan, 189-193
18 Centre de Normalització Lingüística

(oficina d’acollida)
Pl. Catalunya, 9, 2n 1a - 08002
19 Consorci d’educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, baixos - 08010
20 Ministeri d’Educació

C. Bergara, 12 - 08002

