
 

 
 
IMPORTANT DOCUMENTACIÓ MENORS: 
 
Com ja sabeu, a partir del 01 de setembre del 2019 els menors d'edat que viatgin fora d'Espanya, no 
acompanyats pels seus representants legals, hauran de portar la següent documentació per viatjar dins de 
la Unió Europea: 
 
MENORS ESPANYOLS  
- DNI o passaport en vigor  
- Permís patern: el poden emetre els Mossos d'Esquadra o la Policia Nacional. 

Si aquest permís l'emeten amb els Mossos d'Esquadra, han d'adjuntar una fotocòpia del DNI del menor, 
una del DNI del pare o de la mare i una del llibre de família per a que el permís sigui vàlid durant el 
viatge. Si l'emeten amb la Policia Nacional, només és necessari que el menor porti el seu DNI original 
durant tot el viatge. 

Per a emetre'l, en tots dos casos, ha d'anar un dels pares amb el seu DNI, el DNI del menor i el llibre de 
família original. 

MENORS ESTRANGERS 
- Passaport del seu respectiu Estat o Document de viatge vàlid en vigor. 
- NIE  
- List of Travelers per Regne Unit e Irlanda.   
- Permís patern : HAURAN D'ANAR A LES SEVES AUTORITATS CONSULARS PER OBTENIR EL PERMIS 
(demaneu-nos informació per tal d’ajudar-vos a estalviar despeses en el cas de que sigui possible, segons el 
consulat) 
 
TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA DE SER VIGENT 
 
INFORMACIÓ CONSOLATS: 
 
Per tal de facilitar-vos la feina, ens hem posat en contacte amb alguns consolats per veure quina es la seva 
manera de procedir en aquets casos i com és el model de permís patern que emeten. Aquí us detallem la 
informació d’alguns d’ells. Si teniu algun alumne d’alguna altra nacionalitat i necessiteu que fem cap consulta 
no dubteu en demanar-nos-ho. 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ CONSOLATS –
PERMIS PATERN 



 
 
 
 
 
 

CONSOLAT XINA: (C/ de Lleó XIII, 34, 08022 Barcelona – Tel.93.254.70.70) 
   Barcelona @hotmail.com 
   Atenció telefònica: De Dilluns a divendres de 16:00 h a 18:00 h 
   Horari: Dilluns i Dimarts 9:30 h a 21:00 h / Dimecres a Dissabte 9:30 h 13:30 h 
 
 
El consolat xinés fa un document en castellà i en xinès (Adjuntem model). Al ser un document que heu de 
presentar per sortir del país millor que el demaneu en castellà, si no haureu de fer una traducció jurada. 
 
 

CONSOLAT ROMANIA:  C/ de Sant Joan de la Salle, 35 bis, 08002 Barcelona – Tel. 93.418.15.35 
    Mail : contact@informatiiconsulare.ro 
    Horari: De Dilluns a Divendres de 9:00 h a 14:00 h i de 15:30 a 16:30 h.  
    Dissabtes i Diumenges tancat 
 
Conforme a la legislació Romana, els menors amb nacionalitat Romana  que viatgen fora d’Espanya sense els 
seus pares o tutors, no necessiten una autorització dels pares feta al consolat.  Però com les autoritats d’aquí 
demanen un permís patern, els pares han d’enviar un correu electrònic al consolat (barcelona@mae.ro) en 
el qual hauran d’indicar les dades d’identificació dels seus fills i les dates del viatge. En base a aquest correu 
electrònic els hi enviaran un document (en castellà) referent a la legislació  romana aplicable en el cas dels 
menors romans que viatges fora d’Espanya (adjuntem model del document) 
  

 
CONSOLAT MARROC: C/ Diputació 68-70, 08015 Barcelona. Tel: 93.289.25.30 
    Mail : consulado.secretaria@hotmail.fr 
    Horari: De Dilluns a Dimecres de 9:00h -14:00 h, Dijous de 9:00 h a16:30h 
    Divendres De 9:00 h a 12:00 h. Dissabte i diumenge tancat 
 
El consolat marroquí, ens diu que els pares s’han d’adreçar al consolat per fer el document i si son de 
nacionalitat marroquina els hi donaran el document en àrab o en castellà. Al exposar que hi ha escoles del 
centre de Catalunya i que els pares tenen dificultats per presentar-se al consolat, ens diuen que de cada  
població on viuen , cada consultat te la seva repartició (entenem que deu ser com una subdelegació 
territorial però de ben segur els pares ho deuen saber) 
 
CONSOLAT RUSIA:  Av de Pearson, 34, 08034 Barcelona. Tel. 93.280.54.32 
   Atenció telefònica: De Dilluns a Divendres de 16:00 a 18:00 hrs 
   Horari: De Dilluns a Divendres de 10:00 h a 13:00 h. Dissabte i Diumenge tancat 
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CONSOLAT UCRAÏNA: C/ Numància, 185, 08034 Barcelona. Tel. 93.206.63.50 
Atenció Telefònica: De Dilluns a Divendres de 17:00 a 18:00 hrs 
Mail : gc-esb@mfa.gov.ua  
Horari: Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres de 9.30h a 13:30 h. Dijous, Dissabte i Diumenge tancat. 
 


