
 

    

 

Especificacions de la documentació a aportar 

1. Document identificatiu:  

-  Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent) 

- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada 
davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud 
suposi pròrroga de validesa. 

- Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el 
mateix, mitjançant un altre document. 

- La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides). 

- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels 
seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals. 

- Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els 
documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la 
petició. 

- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri 
d'Assumptes exteriors i Cooperació. 

Si ho tramiten terceres persones: 

- Autorització signada per la persona interessada 

- Document d'identitat de la persona interessada (original i vigent) 

- Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original i vigent) 

Menors d'edat: 

- Estrangers nascuts a Espanya: llibre de família, certificat de naixement o resolució de la 
inscripció de naixement (només durant 3 mesos des del seu naixement), passaport, NIE, targeta 
d'identitat dels països de la Unió Europea i altres documents admesos. 

- Estrangers no nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat pels països de la Unió 
Europea i altres documents admesos. 

Si els menors marxen a l'estranger sense una de les persones progenitores, a més cal:  

- Autorització signada pel/la progenitor/a que no marxa al seu país. 

- Fotocòpia del document identificatiu del pare o mare que signa l'autorització.  

- O bé, resolució judicial de la custòdia del/la menor o conveni regulador de la separació signat per 
les dues persones progenitores.  

- O bé, declaració jurada del/la progenitor/a que ve a fer el tràmit. 

En cas que es traslladin a l'estranger sense cap de les persones progenitores: 

- Document d'identitat original de la persona que vingui a fer el tràmit. 

- Autorització signada pels/les progenitors/res i fotocòpia dels seus documents identificatius 
vigents. 


