
 

DECLARACIÓ DE PERMÍS DE VIATGE A L’ESTRANGER PER A MENORS 
 
Bon dia, davant l’augment de viatges dels nostres fills i filles a l’estranger 
organitzats pels centres educatius, des de Mossos d’Esquadra de Lleida us 
plantegem la possibilitat de portar complimentat des de casa el tràmit de la 
“Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors” (M03) a fi d’evitar 
esperes innecessàries a la Comissaria de Lleida.  

Haureu d’omplir el document M03 que podeu descarregar d’aquest enllaç: M03 
i teniu tota la informació a la web de la Generalitat: 

 https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-
lestranger-per-a-menors 

Les dades hauran de ser exactament iguals a les del DNI / passaport. 

A comissaria haureu de presentar:  

1. M03 imprès i complimentat per duplicat. 

2. DNI o passaport espanyol original del/de la menor 

3. DNI, NIE o passaport original de la mare/pare o tutor legal del/de la 
menor   

4. Llibre de família original  

No cal que feu còpies dels documents. 

N’hi haurà prou amb que es personi i signi un dels progenitors / tutors que 
haurà de coincidir amb el que consti al M03. 

Si disposeu de les dades dels acompanyants és convenient que les incorporeu 
al document M03 atès que hi ha companyies aèries que les exigeixen. 

Els mossos comprovaran la documentació, la registraran, la signareu i us 
emportareu el document M03 original validat i segellat. 

 

 

La declaració de permís de viatge s’ha de tramitar amb una antelació màxima de 90 
dies abans de la data de sortida 

En el cas de no portar omplert el document M03, la seva tramitació serà l’ordinària de 
les denúncies a comissaria.  

També podeu realitzar el tràmit a altres cossos policials, policies locals, alcaldes, 
jutjats i notaries. 

En cas de dubte sobre els tràmits a seguir podeu fer la consulta  a la bústia dels 
Mossos d’Esquadra – Oficina de Relacions amb la Comunitat: itpg6627@gencat.cat. 

Recordeu que arran la Instrucció 10/2019, de 9 juliol, de la Secretaria de Estado de 
Seguridad, els menors estrangers que resideixin a Espanya hauran de complimentar la 
documentació de viatge d’acord amb la legislació de la seva nacionalitat mitjançant les 
corresponents autoritats consulars. 

Podreu trobar els consolats a Espanya a : https://www.embassypages.com/spain  
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