DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR UNA ACTIVITAT
INTERNACIONAL

1. AUTORITZACIÓ DE MENORS PER VIATJAR SOLS A L'ESTRANGER
En el cas d’activitats que es realitzin fora de l'Estat
Espanyol, cal disposar d’una autorització oficial
emesa pels mossos d’esquadra.
Els pares, mares o tutors/es legals han d'emplenar un
formulari i presentar la següent documentació a una
comissaria dels mossos d'esquadra:
•

el llibre de família

•

el DNI del pare/mare/tutor/a

•

el DNI del/de la menor dedat

Podeu trobar més informació sobre aquesta
autorització i trobar la comissaria més propera al web
de la Generalitat.

2. TARGETA SANITÀRIA EUROPEA
Cal que els/les participants d'una activitat internacional obtinguin la Targeta Sanitaria Europea (TSE).
D'aquesta manera tindreu cobertura sanitària arreu d'Europa durant dos anys. La podreu demanar a través
del web de la Seguretat Social o a les seves oficines.

3. ASSEGURANÇA DE L'ESPLAI PER SORTIR A L'ESTRANGER
Abans de marxar comproveu que el tipus d'assegurança que teniu contractada per a les sortides que feu amb
l'esplai també us cobreix les sortides a l'estranger.
Si teniu contractada l'assegurança a través d'Esplac, ho fem amb la Cooperativa Arç i aquesta no cobreix
les sortides a l'estranger. Així doncs, haureu de trucar al 93.423.46.02 i preguntar-ho al senyor Joan Ibáñez.

Com a norma general, us fan contractar un complement específic per cobrir qualsevol accident que succeeixi
durant l'activitat internacional en qüestió.
La informació que se us demanarà és:
•

les dates de l'activitat

•

el lloc de destí

•

el nombre de participants (infants i monis)

Recordeu que no només cal obtenir tota la documentació sino que també cal dur-la amb vosaltres allà a
on aneu!

4. NORMATIVA D'ACAMPADA EN ALTRES PAÏSOS
Si el que planifiqueu fer és una ruta internacional, aleshores també us heu de mirar amb deteniment la
normativa específica de cada país pel que fa a permisos d'acampada, mesures d'higiene i medi ambient. Pot
ser que hagueu de tramitar alguns documents amb força antelació.
Des d'Esplac recomanem:
1. Contacteu amb la vostra coordinadora de projectes del
sector per a què us faciliti la normativa actualitzada del país
al que voleu viatjar. Al llarg dels anys hem anat guardant
informació sobre la legislació de cada país. Demaneu-la i si
no, la busquem entre totes!
2. Poseu-vos en contacte amb algun altre esplai, si n'hi ha,
que hagi fet anteriorment una ruta pel mateix país. Us
podran aconsellar de terrenys, espais, recomanacions i coses
a fer!

Bon viatge !!!

