
 

 
 

INFO CARNETS INTERNACIONALS 
 

El Punt infoJOVE Sant Andreu tramita Carnets en horari 

d’atenció: 

Matins dilluns i dijous 10:00 a 13:30 

 Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 

S’ha pagar en efectiu i l’import just, no tenim canvi!! 
 

CARNETS D’ALBERGUISTA 

 

 
MODALITAT JUVENIL:  

Per a joves de 14 fins a 29 anys inclosos, amb 
nacionalitat espanyola o amb residència acreditada 
oficialment a l’estat espanyol. 
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 
 

Documentació que cal presentar: 
 DNI o NIE original 
 Autorització paterna, juntament amb 

fotocòpia del DNI de la persona que 
autoritza, en el cas dels menors d’edat . 

 Preu: 5,00 € 
 
MODALITAT ADULT:  

A partir de 30 anys (sense límit d’edat) amb 
nacionalitat espanyola o amb residència acreditada 
oficialment a l’estat espanyol.  
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 

 
 
Documentació que cal presentar: 

 DNI o NIE original 
 Preu: 10,00 € 

 
 
MODALITAT FAMILIAR: 

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 
anys, amb nacionalitat espanyola o amb residència 
acreditada oficialment a l’estat espanyol. 
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 
 

Documentació que cal presentar: 
 DNI o NIE original del pare o mare  
 Llibre de família o equivalent  
 Preu: 18,00 €  

 

FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS: Gràcies a un acord amb el Departament de Benestar Social i 

Família, el carnet d’alberguista familiar  és gratuït per a les famílies nombroses i monoparentals de Catalunya.  
 

Documentació que cal presentar: 
 DNI o NIE original del pare o mare  
 Llibre de família o equivalent  
 Original i còpia del títol vigent de família  

monoparental o família nombrosa o del 
carnet individual del pare o mare 

 Preu: gratuït 

 

 
 
MODALITAT DE GRUP: 

Per a associacions infantils i juvenils, entitats 
socioculturals, centres d’ensenyament, ... (mínim 
10 persones). El grup haurà d’estar format per 
joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden 
ser majors seran els responsables de grup ja siguin 
professors o monitors.  
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 

 
Documentació que cal presentar: 

 Document de l’entitat, degudament signat 
i timbrat, conforme es sol·licita el carnet. 
En el document ha de constar el nom , 
NIF, adreça, i població de l’entitat. 

 Preu: 16,00 €  

 

 
 
FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS: Gràcies a un acord amb el Departament de Benestar Social i 

Família, gaudeixen de la exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de 
família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT. Per allotjar-se en albergs fora de Catalunya, es 
podrà sol·licitar el carnet d’alberguista familiar de forma gratuïta. NO es podrà tramitar un carnet individual, de 

forma gratuïta, per membres d’aquestes famílies.  



 

 
 

 
 

 
 

CARNETS ISTC – Internacional Student Travel Conference  

 
CARNET D’ESTUDIANT INTERNACIONAL – 
ISIC:  

Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin 
qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu 
(E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat, 
…) o que estiguin matriculats, a temps complet, en 
un curs reconegut oficialment.  
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 
 

Documentació que cal presentar:  
 DNI, NIE o Passaport original  
 1 fotografia en color 
 Matrícula o certificat original del centre on 

consti que l’interessat/da està 
matriculat/da l’any acadèmic vigent.  

 Preu: 9,00 €  

 
 
CARNET DE PROFESSOR INTERNACIONAL – 
ITIC:  

Per a professors en actiu adscrits en centres 
reconeguts oficialment i que acreditin que treballen 
a dedicació plena. 
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 
  
 

Documentació que cal presentar:  
 DNI, NIE o Passaport original  
 1 fotografia en color  
 Carnet de docent o certificat original del 

centre conforme l’interessat/da hi treballa 
a dedicació plena durant l’any acadèmic 
vigent.  

 Preu:  9,00 €  
 
 

 
 
CARNET DE JOVE INTERNACIONAL – IYTC: 

Per a joves de 12 fins a 30 anys inclosos.  
Validesa: Un any des de la data d’expedició. 

 
 

Documentació que cal presentar:  
 DNI  o passaport original  
 1 fotografia en color o fotocòpia en color 
 Preu:  9,00 €  

 
 
 
 

PUNTS DE VENDA DE CARNETS: 

 
Punt infoJOVE Sant Andreu 
(Espai Jove Garcilaso) 

C/ Garcilaso 103, 08027 Barcelona 
Tel. 93 256 29 59 

    La Sagrera 
 
CIAJ Centre d’Informació i Assessorament per 
a Joves 

C/ Sant Oleguer, 6-8, 08001 Barcelona 
Tel. 93 442 29 39  

  Paral•lel   Drassanes 
 
Punt infoJOVE Gràcia (Espai Jove La Fontana) 

C/ Gran de Gràcia,190-192 (Espai Jove La 
Fontana) 
Tel. 93 368 10 05 

 Fontana 
  
Punt infoJOVE Horta-Guinardó  

C/ Horta, 71, 08032 Barcelona 
Tel. 93 420 25 95 

 Horta 
 
Punt d’Informació Juvenil de l’Agència Catalana 
de la Joventut 

C/ Calàbria, 147, 08015 Barcelona 
Tel: 93 483 83 84 

 Rocafort    Tarragona    Entença 
 
Punt infoJOVE Sarrià – Sant Gervasi 

C/ Brusi 61, (Casa Sagnier) 
Tel. 93 414 01 95 

 Sant Gervasi Pàdua   Plaça Molina 
 
Punt infoJOVE Sants-Montjuïc 

C/ Muntadas, 5 (Parc de l’Espanya Industrial) 
Tel. 932 914 254 

 Hostafrancs    Sants-Estació 

 

Punt infoJOVE Les Corts (Casal de Joves  
Les Corts) 

Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 
Tel. 932 916 486 

 Les Corts 
 
Punt infoJOVE Ciutat Vella  (Casal de Joves 
Palau Alòs) 

Sant Pere més Baix, 55  
Tel. 933 196 347 

  Urquinaona  
 
Altres punts de venda: 
Consulteu els Serveis d’Informació Juvenil 
www.jove.cat  o  www.xanascat.cat   

http://www.jove.cat/
http://www.xanascat.cat/

