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REQUISITS PER A VIATJAR A l'ESTRANGER 

 La persona menor ha de disposar d'un document vàlid que la identifiqui; és a dir, el DNI 
o bé el passaport. Sense cap d'aquests documents no podrà sortir d’Espanya. 

 Per a països que formen part de l'espai Schengen, és necessari el DNI o el passaport en 
vigor i la declaració expressa de permís de viatge dels progenitors, dels tutors o de qui 
exerceixi legalment la pàtria potestat (autorització policial). 

 Per a països que no formen part de l'espai Schengen, fa falta el passaport en vigor, la 
declaració expressa de permís de viatge dels progenitors (autorització policial), dels 
tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat i, en cas que el país de destinació 
el sol·liciti, un visat. Cal informar-se sobre els requisits d'entrada, estada i residència en 
l'ambaixada o consolat del país de destinació. 

Per a poder tramitar-ho i tenir més informació d'aquesta normativa, entri a aquest enllaç: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-

menores-al-extranjero 

Documentació a presentar per a la Declaració de permís de viatge:  

 DNI / NIE / Passaport dels progenitors o tutors. 

 DNI / Passaport de les persones menors d'edat. 

 Llibre de família o certificat equivalent del registre civil, o certificat de naixement de la 
persona menor, o nomenament com a tutor/a de la persona menor. 

El pare, la mare o el tutor legal és qui autoritza la persona menor i qui ha d'emplenar la 

declaració de permís de viatge, que ha d'estar segellada i signada per un agent de la Policia de 

la Generalitat − Mossos d'Esquadra per a tenir validesa. 

https://mossos.gencat.cat/es/detalls/Tramit/7864_-_Declaracio-de-permis-de-viatge-a-

lestranger-per-a-menors?moda=1 

Nota: Si el tràmit el fa en una comissaria dels mossos d’esquadra, en el formulari no és 

necessari posar “acompanyants”, però si el volgués posar pot posar: 

Fundació Montblanc   

CIF G61677662 

Relació: Organitzador de les colònies 

També es pot fer aquest tràmit en una comissària de la policia Nacional, consulti els requisits: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-

menores-al-extranjero 

En el formulari de la Policia Nacional, si demanen posar aquesta dada, pot posar: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-extranjero
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Fundació Montblanc   

CIF G61677662 

Relació: Organitzador de les colònies 

Telèfon: 933 63 38 25 

IMPORTANT: Aquest permís com el DNI o Passaport, haurà de portar-lo la menor en iniciar les 

colònies. No l'ha de lliurar a la Fundació. 

És responsabilitat de cada família que la menor porti la documentació que se li ha sol·licitat, en 

cas de no portar-la no ens fem responsables si les autoritats li posen impediments per a 

realitzar el viatge. 

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA: 

És la targeta que acredita el dret de rebre prestacions sanitàries quan sigui necessari mentre és 

a l'estranger.  

Si posseeix targeta d'assistència privada, pot portar-la, però en cas de necessitar atenció, 

facilita molt tenir la Targeta Sanitària Europea, ja que les monitores poden portar-la al centre 

de salut més pròxim i no buscar centres concertats amb la mútua privada. 

Per a fer el tràmit: 

https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/1
1566/1761 

 

REQUISITS COVID: 

Actualment, no es necessita passaport COVID ni prova negativa PCR, però Portugal va 

actualitzant constantment els seus requisits segons la incidència de contagis i es manté en 

estat d'alerta fins al 30 de juny del 2022. 

En aquest enllaç es va actualitzant la normativa i demanem la consulta periòdica: 

https://www.visitportugal.com/es/content/covid-19-medidas-implementadas-en-
portugal 

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/lisboa/es/ViajarA/Paginas/Recomendacion
es-de-viaje.aspx 
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