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TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE MENORS A 

VIATJAR A L’ESTRANGER 
 
- Els menors nacionals han de viatjar a la UE amb : 

- DNI ( original i vigent) de l’alumne. 

- Una autorització signada pels seus tutors legals i validada pel Cos de Mossos 

d’Esquadra acompanyada obligatòriament dels següents documents, sense els 

quals aquesta no té validesa: 

o Fotocòpia del document identificatiu en vigor del / de la menor. 

o Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on estan inscrits els pares que 

autoritzen i el/la menor autoritzat. Si el/la menor no té llibre de família, 

es pot presentar un certificat literal de naixement. 

o Fotocòpia del document identificatiu en vigor de la persona que 

autoritza. 

 Més informació a la pàgina web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació; 

www.maec.es. 

 

- Tots els menors estrangers, han de viatjar a l’estranger amb: 

- Passaport del seu país (original)* 

- NIE (original i vigent) de l’alumne 

- Una autorització signada pels seus tutors legals i validada pel Cos de Mossos 

d’Esquadra. 

*Passaport caducat té una validesa per viatjar de 5 anys 

 

Documentació que cal aportar a la comissaria per a formalitzar l’autorització de 

menors a viatjar a l’estranger: 

- Full d’autorització de menors a viatjar a l’estranger degudament emplenat. 

(M03 que s’ajunta, també es pot aconseguir via internet a través de l’adreça 

www.gencat.net/mossos) 

- Original i còpia del document acreditatiu vigent del menor amb el qual viatjarà 

(DNI o Passaport si és estranger) 

- Original i còpia del document acreditatiu vigent de la persona que autoritza, 

pare , mare o tutor legal (DNI, NIE o Passaport). 

- Original i còpia de la pàgina del llibre de família on consten les dades del 

menor. També adjuntar la fotocòpia del full del llibre de família on consten els 

tutors. 

- Totes les còpies s’han de fer en tamany DINA 4. 

 

Les autoritzacions de menors a viatjar a l’estranger es poden tramitar a qualsevol 

Comissaria de Mossos d’Esquadra, les més properes són: 

 

ABP Horta-Guinardó. C/ Marina 347-349. Tel.: 93 326 82 00 

ABP Gràcia. Av. Vallcarca (antiga Av. Hospital Militar) 169. Tel.:933062320 

ABP St. Andreu. Pg. Torras i Bages 129-145. Tel.: 93 361 88 00 

ABP Nou Barris. C. Aiguablava 55. Tel.: 93 243 74 00 

ABP St. Martí. C. Bolívia 30. Tel.: 93 300 22 96   

 
 

http://www.maec.es/

