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DOCUMENTACIÓ 

En aquest quadre us detallem la documentació necessària per fer el viatge en funció de la nacionalitat 
així com la destinació. 

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/materna/tutor 
legal* 

Passaport en vigor + 
autorització 
paterna/materna/tutor 
legal* +  Visat** 

NACIONALITAT 
EUROPEA D’UN 
PAÍS MEMBRE 
ESPAI SCHENGEN 

Document 
d’identitat o  
passaport o NIE amb 
fotografia en vigor  
En tot cas es recomana 
portar el NIE o el 
passaport. 

Document d’identitat o 
Passaport en vigor + 
autorització 
paterna/materna/tutor legal 
(a consultar i tramitar en cas 
necessari en el consolat del 
país d’origen) 

Passaport en vigor + 
autorització 
paterna/materna/tutor legal 
(a consultar i tramitar en cas 
necessari en el consolat del 
país d’origen)+  Visat** 

NACIONALITAT 
PAÍS NO 
SCHENGEN 

Passaport en vigor o 
NIE en vigor. 
En tot cas es recomana 
portar el passaport 

Passaport + NIE + Visat** 
(consultar i tramitar en cas 
necessari en el consolat del 
país d’origen l’autorització 
paterna/materna/tutor legal) 

Passaport en vigor + Visat** 
(consultar i tramitar en cas 
necessari en el consolat del 
país d’origen l’autorització 
paterna/materna/tutor legal) 

Estats membres de la Unió Europea (Espai Schengen): Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, 
Estònia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Noruega, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, 
Polònia, Portugal, Eslovàquia, Eslovènia, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, Espanya, 
Suècia i Suïssa. 

 

* Autorització paterna i/o materna o tutor legal per a menors d’edat. 

Aquest document és obligatori i cal portar l'original durant el viatge. Pels estudiants amb nacionalitat 

espanyola aquest document es pot tramitar a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra, Guardia 

Civil o Policia Nacional, sense cita prèvia i l'entreguen al moment. Aquest tràmit és gratuït i té una 

validesa que varia en funció de la duració del viatge. Es pot tramitar amb una antelació màxima de 30 
dies abans de la data de sortida del viatge. Per tramitar aquest permís, caldrà que els pares o tutors 

legals vagin a la comissaria amb la següent documentació: 

  DNI o passaport del menor (original i fotocòpia) 

  DNI o passaport de la mare i pare o tutors legals del menor (original i fotocòpia) 

  Llibre de família (original i fotocòpia) 
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 En cas de ser d’una altra nacionalitat no espanyola,  s’ha de consultar i tramitar l’autorització en 
cas necessari en el consolat del país del que sigui nacional el menor ja que depèn de la normativa 

vigent en el país d’origen.  

En cas de que la normativa del país d’origen no demani l’autorització del menor per viatjar, aconsellem 

portar una carta signada pels pares amb les còpies de DNI o passaports, autoritzant al menor a viatjar 
amb els professors (nom dels professors que viatgin) + si és possible portar un imprès sobre paper 

oficial del consolat on consti que no és necessària per a ells l’autorització del menor. 

 
** Visat 
Els alumnes estrangers o extracomunitaris han d’informar-se de si necessiten VISAT per entrar en el 
país de destí o qualsevol altre documentació així com ocupar-se de la tramitació. Recomanem 
consultar l’ambaixada o el consolat per obtenir la informació de la manera més acurada. 

En cas de que el viatge sigui en un país internacional fora de l’espai Schengen tots els passatgers han 
de consultar la necessitat o no de tramitar el visat o la documentació pertinent per poder realitzar el 
viatge. 

 

A part del DNI/passaport + autorització policial i visat en cas necessari, recomanem també que es 
tramiti la Targeta Sanitaria Europea. 

Malgrat que tots els alumnes i professors que viatgen amb Valua Travel disposen d’una assegurança 
d’assistència mèdica privada, recomanem tramitar la Targeta Sanitaria Europea. En la majoria dels 
casos es pot tramitar online a través de la seu electrònica de la Seguretat Social https://sede-tu.seg-
social.gob.es. En cas de no ser possible trobareu la informació del que s’ha de fer en cada cas. Si algú 
no pertany al Règim General de la Seguretat Social, s’ha de posar en contacte amb la seva mútua 
privada perquè l’informin del que ha de fer en cas de necessitar cobertura mèdica durant el viatge. 

IMPORTANT! Per a poder realitzar el viatge, és imprescindible que tots els passatgers tinguin i portin 
la documentació original, necessària en cada cas i amb la vigència requerida. És exclusiva 
responsabilitat de cada viatger portar en regla tota la documentació necessària per a fer el viatge. 

Per a més informació podeu consultar: 

https://valuatravel.com/blog/quina-documentacio-necessito-per-a-viatjar/ 

https://valuatravel.com/blog/necessito-visat-per-viatjar/ 

https://valuatravel.com/blog/targeta-sanitaria-viatges-europa/ 

 


