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DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER PODER VIATJAR 

 

NACIONALITAT 

DEL PASSATGER 

 

DESTINACIÓ 

VIATGE 

NACIONAL 

DESTINACIÓ 

VIATGE 

INTERNACIONAL 

PAÏSOS SCHENGEN** 

DESTINACIÓ 

VIATGE 

INTERNACIONAL 

PAÏSOS NO SCHENGEN** 

 

NACIONALITAT 

ESPANYOLA 

Document d’identitat 

o passaport en vigor. 

 

Document d’identitat o 

Passaport en vigor + 

(autorització paterna*) 

 

Passaport en vigor + 

(autorització paterna*) + Visat 

“Consultar ambaixada o 

consolat per si cal Visat 

 

NACIONALITAT 

EUROPEA D’UN 

PAÍS MEMBRE 

ESPAI 

SCHENGEN** 

Document d’identitat, 

passaport o NIE en 

vigor. 

Document d’identitat o 

Passaport + (autorització 

paterna*) 

Passaport en vigor + 

(autorització paterna*) + Visat 

“Consultar ambaixada o 

consolat per si cal Visat 

 

NACIONALITAT 

PAÍS NO 

SCHENGEN** 

NIE en vigor. 

 

Passaport + NIE + Visat 

“Consultar ambaixada o 

consolat per si cal Visat” 

 

 

Passaport en vigor + Visat 

“Consultar ambaixada o 

consolat per si cal Visat 

 

*AUTORITZACIÓ PATERNA DE MENORS A VIATJAR SOLS A L’ESTRANGER EXPEDIDA PER LA POLICIA. 

Els passatgers menors d’edat que viatgen sols no acompanyats pels seus progenitors o tutor legal 

hauran de tramitar l’autorització paterna expedida per la policia. Aquesta autorització s’obté a les 

comissaries dels Mossos d’esquadra o Policia Nacional. Aquest document té una validesa de tres 

mesos a partir de la data d’expedició. El tràmit és gratuït. 

Documents que han d’acompanyar obligatòriament aquesta autorització, sense els quals aquesta no 

té validesa (a entregar en el moment de la sol·licitud a comissaria): 

o Original i fotocòpia del document d’identitat o passaport en vigor del menor 

o Original i 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 certificat de naixement. 

o Original i fotocòpia del document d’identitat en vigor de la persona que autoritza. 
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** ESTATS MEMBRES DE L’ESPAI SCHENGEN: 

Àustria 

Bèlgica 

República Checa 

Dinamarca 

Estònia 

Finlàndia 

França 

Alemanya 

Grècia 

Hongria 

Islàndia 

Itàlia 

Letònia 

Lituània 

Liechtenstein

Luxemburgo 

Malta 

Països Baixos 

Noruega 

Polònia 

Portugal 

Eslovàquia 

Eslovènia 

Espanya 

Suècia 

Suiza

 

Mes informació: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas_en  

Font: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf  

https://www.schengenvisainfo.com/austria-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/belgium-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/czech-republic-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/denmark-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/estonia-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/finland-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/france-visa/
http://www.germany-visa.org/
https://www.schengenvisainfo.com/greece-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/hungary-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/italy-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/lithuania-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/netherlands-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/norway-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/poland-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/portugal-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/slovakia-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/slovenia-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/spain-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/sweden-visa/
https://www.schengenvisainfo.com/switzerland-visa/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf

