
  

  

 

 

 

 

Formació per l’assessorament i acompanyament  

a la tramitació d’ajuts  

 

XARSE (Xarxa de Resposta Socioeconòmica) 

 
 

  



  

  

 

 

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 

 
S’impulsa conjuntament des de Pla de Barris i Barcelona Activa per atendre les persones que han patit un empitjorament de les seves 

condicions bàsiques de vida arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 i que, per diferents motius (manca d’informació, de competències 

digitals, de comprensió del llenguatge burocràtic o d’accés a internet...), necessiten un assessorament i/o acompanyament per accedir 

als recursos/ajuts existents. 

A partir d’aquesta situació, es creen 6 punts d’atenció presencial als següents barris: Trinitat Vella, Trinitat Nova, Zona Nord, 

La Marina, El Raval i Besòs-Maresme. 

 

 

Què ofereix la XARSE? 

 

Suport en la tramitació d’ajuts econòmics i gestions administratives associades 

 

Facilitació dels recursos i serveis disponibles a cada territori 

 

  



  

  

 

 

 

Altres recursos 

 

Des de la XARSE, s’impulsen també d’altres accions en àmbits específics que puguin ser d’utilitat per fer front a la situació actual: 

 

● Gestió de l’economia familiar 

Orientació i mentoratge per ajudar a gestionar l’economia familiar (planificació de pressupostos, prevenció de deutes, control 

de despeses...) 

 

● Trobades de suport emocional 

Acompanyament per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front als efectes emocionals ocasionats. 

 

● Sessions de drets laborals 

Formació sobre salaris, jornades, contractes, permisos... 

 

La voluntat de la XARSE és treballar conjuntament amb els serveis i entitats de cada barri, identificant necessitats no cobertes i 

articulant accions de resposta conjunta davant de l’actual situació. En aquest sentit, s’està treballant una Guia de Recursos 

compartida.     



  

  

 

 

Ajuts més demanats Tràmits associats 

    

SEGURETAT SOCIAL 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

Descàrrega Certificat d’Imputacions 
Alta Sistema Cl@ve 

 
COMPTE BANCARI ONLINE: Obertura 

CORREU ELECTRÒNIC : Obertura 
 

ESTRANGERIA 
Renovació NIE 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Sol·licitud i ús idCat 
 

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 
Volant de Convivència Padró 

 
POLICIA NACIONAL 

Cita prèvia DNI 
 

SEGURETAT SOCIAL 
 Cita prèvia 

Descàrrega Vida Laboral 
Alta Sistema Cl@ve 

 
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) 
Alta i Renovació de Demanda d’Ocupació 

 
SERVICIO PÚBICO DE EMPLEO (SEPE) 

Descàrrega de certificats 

Ingrés Mínim Vital 

Ajornament de deutes  

Prestació familiar per naixement de fill/a 

  

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE) 

Disposició excepcional plans de pensions 

Prestació per desocupació 

Pensió No Contributiva  

Reconeixement pròrroga subsidis 

Renta Activa d'Inserció 

Subsidi de desocupació excepcional (fi contracte temporal) 

Subsidi extraordinari per treballadores de la llar 

Subsidi per desocupació 

Subsidi per majors de 52 

  

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

Ajut a persones treballadores de residències 

Reconeixement Dependència 
Reconeixement/Revisió grau discapacitat 

Renda Garantida de Ciutadania 

 Títol Família nombrosa/monoparental 

 

PUNTS D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (PAE) 

Ajuts per subministraments, Certificat d’exclusió residencial 



  

  

 

 

Ajuts i documentació 
 

Seguretat Social: Ingrés Mínim Vital 

DNI / NIE sol·licitant 

DNI / NIE convivents 

Volant de convivència 

Llibre de família o partides de naixement 

Certificat SEPE / DARDO 

Declaració de la Renda 2019 

Justificant de patrimoni 
Dades bancàries (IBAN) 

  

Seguretat Social: Prestació familiar per 
naixement de fill/a 

Llibre de família o partides de naixement 
Declaració de la Renda 2019 
Padró 
DNI/NIE sol·licitant 
Documentació del cònjuge 

  

Seguretat social: Pensió NO contributiva 
(PNC) per jubilació 

DNI/NIE sol·licitant 
Períodes de residència al territori espanyol darrers 10 anys 
(Amb NIE) certificat d’estrangeria dels darrers 10 anys emès per la Direcció General de 
Policia 
Correu electrònic 
Dades bancàries (IBAN) 

  

Seguretat Social: PNC per invalidesa 
DNI/NIE sol·licitant 
Sentència amb grau discapacitat atorgat 
Documents de persona incapacitada legalment, divorciada o separada, autònoms o en atur 

  

Seguretat Social: Ajornament de deutes 

TC17/10 sol·licitud de moratòria per al pagament de deutes  
TC 17/11 Reconocimiento de deudas con la SS 
TC de liquidación inaplazable o aplazable 
TC2 liquidacion nominal de los trabajadores 

  



  

  

 

  

SEPE: Subsidi per majors de 52 

Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent 
DNI/NIE sol·licitant 

Dades bancàries (IBAN) 

  

SEPE: Subsidi per desocupació 

Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent 
DNI/NIE sol·licitant 
Dades bancàries (IBAN) 

Llibre de família 
  

SEPE: Prestació per desocupació 

Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent 
DNI/NIE sol·licitant 
Dades bancàries (IBAN) 
Llibre de família 
Certificat/s d'empresa dels darrers 6 mesos 

  

SEPE: Renta Activa d'Inserció 

Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent 
DNI/NIE sol·licitant 
Dades bancàries (IBAN) 

Llibre de família 
  

Títol família nombrosa 
Llibre de família 
DNI/NIE sol·licitant 
Volant de convivència 

  

Títol família monoparental 

Llibre de família  

DNI/NIE sol·licitant 

Volant de convivència 

Sentència de separació/divorci/defunció de la parella 

  



  

  

 

 
Seguretat Social: Ingrés Mínim Vital 

 
Documentació 
 

● Volant de convivència 
 

● Documentació vigent 
 

● Llibre de família 
 

● Justificació d'ingressos 
 

● Justificant de patrimoni  
 

● Alta Demanda d’Ocupació  
 

● Certificats SEPE 
 

 

Compatibilitats 

 
● No és incompatible amb ajuts o prestacions d'altres institucions 

● Es pot demanar tot i estar treballant (sempre i quan no s'arribi al límit d'ingressos) 

● En cas d’estar tramitant o cobrant la Renda Garantida, cal avisar a l'OT corresponent a través de correu electrònic. 

● La Generalitat de Catalunya demana haver sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital en el moment  de sol·licitar la Renda Garantida.  



  

  

 

 
 

Excepcions 

 
● Residència legal 1 any excepte víctimes de violència de gènere o explotació sexual. 

● Un cop realitzada la sol·licitud, només es pot aportar nova documentació.  

 

Resolució 
 

● Temps de resolució 

● Vies de contacte 

● Principals raons de denegació: Límit d’ingressos 2019 , Patrimoni no declarat, duplicitat, errors en sol·licituds... 

● Al·legacions 

 
  



  

  

 

 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
 
SEPE: formularis de pre-sol·licitud 

Guardar-lo amb data i motiu. Possibilitat d’interposar “reclamació prèvia” als 6 mesos. 

 

SEPE: identificació digital 

Cita prèvia presencial a l’Agència Tributària o Seguretat Social per demanar la Cl@ve Permanent  amb seguretat alta. Després cal 

activar la clau. 

A l’Agència Tributària també es pot fer a través de videotrucada. 

 

SEPE: NIE/DNI caducat 

El sistema no permet fer sol·licituds. 

 

SEPE: resolució 

1-2 dies amb Identificació Digital. 

Fins a 6 mesos sense Identificació Digital. 

 

 
 



  

  

 

 
 

Dificultats de tramitació 
 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

No disponibilitat cita prèvia 

Línies de telèfon col·lapsades 

Formularis de pre-sol·licitud 

Alta Sistema Cl@ve 

Telèfon mòbil informat incorrecte 

 

Renovacions de NIE 

Cites Estrangeria 

 

Revisió del correu electrònic 

Terminis i avisos 

 

Comptes bancaris 

Requisit indispensable per demanar ajuts 

Contracte laboral o NIE caducat 

Entitats col·laboradores 

 

Sol·licituds presentades de manera incorrecta  



  

  

 

 
Canals per fer sol·licituds 

 

 

SEGURETAT SOCIAL 
 

Ingrés Mínim Vital 
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZC7bsMwDEW_pYPHmvQjTp1NCALnYQ9FYVTREsiBHwpsyZCUGOjXR0iXDq1TbiTOJe8lMKDAJL-

JlluhJO9df2TJKQqSOEgxyDPcbZCUxaFMo_coCxP4nAMwRWD_0eMfRZ7q988AlyDUxbpogY3cdq9CNgpowwfRCw40XGIcopDGOCtsbtkjzAOYcevstL2qvj9HZBW9ubu6bmpda_-

q3bizdjQrDz2cpsmvhGz9sxo8_E3QKWOB_uTgozYwDiX9yrd4WfS3vCEvdyy3q1E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 

Ajornament de deutes  
https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLM1NAEpaNMUSFRGKI0A1poGB9tDwq8fMFV7Jh4_LcTM69AwxSYIoPsuZGasUfI2fMyx3iucRH

Ega43yFNomPiO7ETxA6cBw4HYAtHdDNZ7C7aRjWwhpvrWqpKQ9qJgr9KXoxNkKI7Q8jkrW0ZBVZoZcTbQNqLUuRfUrLUvYVTYKF4Np3o-cg_AgvnvuWF4xv_F9poE-JDcw8up7CKerpafQCauaxe/ 
 

Moratòria 6 mesos cotitzacions 

A través del formulari: Solicitud de Moratoria COVID-19 o de base reducida por pluriactividad RETA 

 

Pensió No Contributiva per invalidesa / per jubilació 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#BIN34890 
 

Prestació familiar per naixement de fill/a 
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/pU7BCoJAFPwWDx7j7aoJHiVCLBeKkHQv8nDVtmxXc4s-

P42om5d4l5lh3swAhwy4wods0EitsB15zv3Cpb5HA0KTiMRrEqZsmwbu3o1iCocSYQN8xuT4U4pzYyvWAO_QnBZS1RqyGq-ylQgZWX4h5PLc9zwEXmplqqeBbKhEVbyZkkIPNpkEm5TyLlCgmpTPu01-

SfObxuH_VjnjeRS6S3TcJTUbQst6AYOMm3w!/  
 
  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZC7bsMwDEW_pYPHmvQjTp1NCALnYQ9FYVTREsiBHwpsyZCUGOjXR0iXDq1TbiTOJe8lMKDAJL-JlluhJO9df2TJKQqSOEgxyDPcbZCUxaFMo_coCxP4nAMwRWD_0eMfRZ7q988AlyDUxbpogY3cdq9CNgpowwfRCw40XGIcopDGOCtsbtkjzAOYcevstL2qvj9HZBW9ubu6bmpda_-q3bizdjQrDz2cpsmvhGz9sxo8_E3QKWOB_uTgozYwDiX9yrd4WfS3vCEvdyy3q1E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZC7bsMwDEW_pYPHmvQjTp1NCALnYQ9FYVTREsiBHwpsyZCUGOjXR0iXDq1TbiTOJe8lMKDAJL-JlluhJO9df2TJKQqSOEgxyDPcbZCUxaFMo_coCxP4nAMwRWD_0eMfRZ7q988AlyDUxbpogY3cdq9CNgpowwfRCw40XGIcopDGOCtsbtkjzAOYcevstL2qvj9HZBW9ubu6bmpda_-q3bizdjQrDz2cpsmvhGz9sxo8_E3QKWOB_uTgozYwDiX9yrd4WfS3vCEvdyy3q1E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZC7bsMwDEW_pYPHmvQjTp1NCALnYQ9FYVTREsiBHwpsyZCUGOjXR0iXDq1TbiTOJe8lMKDAJL-JlluhJO9df2TJKQqSOEgxyDPcbZCUxaFMo_coCxP4nAMwRWD_0eMfRZ7q988AlyDUxbpogY3cdq9CNgpowwfRCw40XGIcopDGOCtsbtkjzAOYcevstL2qvj9HZBW9ubu6bmpda_-q3bizdjQrDz2cpsmvhGz9sxo8_E3QKWOB_uTgozYwDiX9yrd4WfS3vCEvdyy3q1E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLM1NAEpaNMUSFRGKI0A1poGB9tDwq8fMFV7Jh4_LcTM69AwxSYIoPsuZGasUfI2fMyx3iucRHEga43yFNomPiO7ETxA6cBw4HYAtHdDNZ7C7aRjWwhpvrWqpKQ9qJgr9KXoxNkKI7Q8jkrW0ZBVZoZcTbQNqLUuRfUrLUvYVTYKF4Np3o-cg_AgvnvuWF4xv_F9poE-JDcw8up7CKerpafQCauaxe/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLM1NAEpaNMUSFRGKI0A1poGB9tDwq8fMFV7Jh4_LcTM69AwxSYIoPsuZGasUfI2fMyx3iucRHEga43yFNomPiO7ETxA6cBw4HYAtHdDNZ7C7aRjWwhpvrWqpKQ9qJgr9KXoxNkKI7Q8jkrW0ZBVZoZcTbQNqLUuRfUrLUvYVTYKF4Np3o-cg_AgvnvuWF4xv_F9poE-JDcw8up7CKerpafQCauaxe/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/pY_LDoIwEEW_xQVLM1NAEpaNMUSFRGKI0A1poGB9tDwq8fMFV7Jh4_LcTM69AwxSYIoPsuZGasUfI2fMyx3iucRHEga43yFNomPiO7ETxA6cBw4HYAtHdDNZ7C7aRjWwhpvrWqpKQ9qJgr9KXoxNkKI7Q8jkrW0ZBVZoZcTbQNqLUuRfUrLUvYVTYKF4Np3o-cg_AgvnvuWF4xv_F9poE-JDcw8up7CKerpafQCauaxe/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/tgss_reta_4918/!ut/p/z1/jY_LDoIwEEV_BT_AzBQIsUtiDD5gYQyxdkMmpGANFkIbF369lb3g7G5ybu4ckCBAGnrplpzuDXU-32RSRSyJGUeWZ3jYYVoWp5JH5ygLE7jOAcgR5D99_HHpYv-4BHiDcCy2RQtyIHdfa9P0IKjRnabaSwYq0MbWox6-CYRrra1G5aiKOdv4_-TcwmQ4ATMKF2VheJbine_xEaerD1CCUA4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/34888#BIN34890
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/pU7BCoJAFPwWDx7j7aoJHiVCLBeKkHQv8nDVtmxXc4s-P42om5d4l5lh3swAhwy4wods0EitsB15zv3Cpb5HA0KTiMRrEqZsmwbu3o1iCocSYQN8xuT4U4pzYyvWAO_QnBZS1RqyGq-ylQgZWX4h5PLc9zwEXmplqqeBbKhEVbyZkkIPNpkEm5TyLlCgmpTPu01-SfObxuH_VjnjeRS6S3TcJTUbQst6AYOMm3w!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/pU7BCoJAFPwWDx7j7aoJHiVCLBeKkHQv8nDVtmxXc4s-P42om5d4l5lh3swAhwy4wods0EitsB15zv3Cpb5HA0KTiMRrEqZsmwbu3o1iCocSYQN8xuT4U4pzYyvWAO_QnBZS1RqyGq-ylQgZWX4h5PLc9zwEXmplqqeBbKhEVbyZkkIPNpkEm5TyLlCgmpTPu01-SfObxuH_VjnjeRS6S3TcJTUbQst6AYOMm3w!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/pU7BCoJAFPwWDx7j7aoJHiVCLBeKkHQv8nDVtmxXc4s-P42om5d4l5lh3swAhwy4wods0EitsB15zv3Cpb5HA0KTiMRrEqZsmwbu3o1iCocSYQN8xuT4U4pzYyvWAO_QnBZS1RqyGq-ylQgZWX4h5PLc9zwEXmplqqeBbKhEVbyZkkIPNpkEm5TyLlCgmpTPu01-SfObxuH_VjnjeRS6S3TcJTUbQst6AYOMm3w!/


  

  

 

 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE) 
Tots els tràmits: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01 (només amb identificació digital) 

 

● Disposició excepcional plans de pensions 

● Prestació per desocupació 

● Reconeixement pròrroga subsidis 

● Renta Activa d'Inserció 

● Subsidi de desocupació excepcional (fi contracte temporal) 

● Subsidi extraordinari per treballadores de la llar 

● Subsidi per desocupació 

● Subsidi per majors de 52 

 
 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
 

● Reconeixement Dependència 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia  

 

● Renda Garantida de Ciutadania  

Demanar cita prèvia per telèfon (900 400 012) o a través del simulador: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent/ 

 

● Títol Família nombrosa i/o Títol Família monoparental 

Demanar cita prèvia: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_nombroses/titol_de_familia_nombrosa/cita_previa  

 

● Ajut a persones treballadores de residències 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-a-persones-treballadores-de-centres-residencials?category=   

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_nombroses/titol_de_familia_nombrosa/cita_previa
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-a-persones-treballadores-de-centres-residencials?category


  

  

 

 

Canals per aconseguir documentació  
 

Telèfon Entitat Tràmits  

900 800 046 SOC 

Alta Demanda d'Ocupació: https://serveiocupacio.gencat.cat/es/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-

docupacio/ 

Renovació DARDO: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/renovacio_de_la_demanda_DARDO/ 

932 204 749 SEPE 

Descàrrega de certificats: https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/TipoDatosContrasteAction.do  

Pre-solicituds: https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A  

ERTE (persones que no l’han cobrat): únicament es pot fer per telèfon i ha de ser la persona qui truqui (preferentment 8.00h del matí). 

Afegir Documentació a un subsidi/renda: a través de formulari de pre-sol·licitud marcant les opcions "comunicación de incidencia en 

prestación individual" i "afegir documentació". 

Formulari Pre-sol·licitud: Per casos que l’hagin lliurat, guardar-lo amb data i motiu. Molt retràs en les respostes. 

Registre al sistema Cl@ve per videotrucada: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/videollamadaClave.shtml 

902 50 20 50 Seguretat Social 

 Informe de Vida Laboral. VIA SMS. 

 Consultar el número de Seguridad Social NUSS  

 Descarregar document en que s’exposa que el contribuent està corrent en les obligacions de la Seguretat Social 

 Informe integrat de prestacions rebudes.  

Cita prèvia Cl@ve: https://w6.seg-

social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess;jsessionid=00002MfiaBWCvFI3cysfHZ2iS9c:18jahgojj?ARQ.SPM.TICKET=c1a7a1ba4a3946c9ac11

8f61c9fdde45&SPM.CONTEXT=internet&ARQ.SPM.TMS_NAVEGACION=1607071607153 

010 OAC 

Formulari per sol·licitar el volant de convivència (arriba al domicili): 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbvolantconv/T64/init/ca/PTCIU.html? 

Demanar el volant de convivència al 010 (l'envien per mail o es recull presencialment durant la cita prèvia presencial)  

Descàrrega del volant de convivència amb Cl@ve Permanent:  

010 Habitatge 

Cita prèvia i serveis disponibles: http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/es/home.html 

 Cita prèvia ajuts al lloguer : https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/servicio-de-atencion-y-ayudas-covid-19/medidas-covid-19-

destinadas-a-las-personas-que-viven-en-regimen-de-alquiler 

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de lloguer social: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ofhreghabitatge/solicitudes/Main.do   

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/renovacio_de_la_demanda_DARDO/
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Canals per aconseguir documentació  

 
Telèfon Entitat Tràmits  

932 562 700 SAIER Assessorament jurídic en matèria d’estrangeria 

934 027 755 OPAI Atenció a la persona migrant. 

 Reagrupament familiar Atenció a la persona migrant. 

901 335 533 Agència Tributària 

Accedir al borrador de la DECLARACIÓ DE LA RENDA: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml  

Descarregar CERTIFICAT D'IMPUTACIONS 2019: www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-

JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FCERE%2DEMCE%252FInternet

Servlet%26aut%3DCPR 

Error número de soporte (trucar al tel. 917575777) 

Cita prèvia (Cl@ve): https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion 

900 400 012 

Renda Garantida de 

Ciutadania 

Simulador per saber si es té dret. Si es que si, es pot demanar CITA PRÈVIA al acabar el formulari. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent/ 

 Registre Civil 
DEMANAR CITA PRÈVIA enviant mail a registrocivil.barcelona.citanacionalidad@justicia.es indicant tràmit, nom i cognoms, 

DNI/NIE/Passaport i número de telèfon) 

900 922 357 Serveis Socials Centraleta per demanar cita o fer consultes sobre usuaris/es vinculats/des. 

 
Punts d’Assessorament 

Energètic (PAE) 

Demanar cita prèvia a través de correu electrònic:  

Ciutat Vella: paecv@bcn.cat / Eixample: paeeix@bcn.cat / Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat / Les Corts: paelc@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat / Gràcia: paegr@bcn.cat / Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat / Nou Barris: paenb@bcn.cat  

Sant Andreu: paesa@bcn.cat / Sant Martí: paesm@bcn.cat  

900 533 175 
Punts de Defensa dels 

Drets Laborals 

S'ha d'inscriure la persona a través de barcelonactiva.cat/dretslaborals o trucant al telèfon. Un cop feta la inscripció, les advocades 

laboralistes truquen la persona en la franja horària seleccionada. 
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Gràcies! 
 

Torn obert de preguntes 

 


