NORMATIVA DE VENDA I EXPEDICIÓ DELS CARNETS ISIC, ITIC I
IYTC AMB VIGÈNCIA A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014

ELS CARNETS
El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association,
una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
A
l’estat
espanyol
el
gestiona
la
empresa
Via
Joven
–
Isic
Espanya.
El carnet ISIC acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la
Comunitat Europea i permet gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.
Si no es estudiant però es jove fins a 25 anys o es professor en actiu es pot gaudir dels serveis i
descomptes similars que ofereixen el carnet de jove internacional IYTC i el carnet de professor
internacional ITIC.
Recordeu que aquests carnets s’han d’expedir ÚNICA i EXCLUSIVAMENT a màquina d’escriure o
mitjançant impressora. En cap cas es poden expedir escrits a mà.

PÀGINA WEB ON TROBAR INFORMACIÓ DELS CARNETS
Isic a l’estat espanyol

www.isic.es

Isic Internacional

www.isic.org

LLOCS D’EXPEDICIÓ DELS DIFERENTS CARNETS
Hi ha diferents punts de venda a tot Catalunya que poden fer la tramitació d’alguns o de tots els
carnets que hi ha a la venda:
 Oficina Jove de Calàbria, Carrer Calàbria, 147 de Barcelona.
 Algunes Oficines de Serveis a la Joventut (OSJ), Oficines Joves i Punts d’Informació
Juvenil (PIJ) . A la pàgina web www.xanascat.cat / carnets isic-itic-iytc / on fer-se’l
podreu trobar el llistat actualitzat de punts arreu de Catalunya.

PERDUA O ROBATORI DELS CARNETS
No s’efectuarà cap reembossament, reposició ni gratuïtat per pèrdua o robatori dels carnets.

CARNET ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD)

Vàlid per a estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu
(E.S.O., F.P., Batxillerat, Universitat, …) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs
reconegut oficialment.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,…
i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de
tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23 €
Forma d’expedició:
Components dels carnets:
 Suport plàstic (color verd) on està imprès el número de sèrie del carnet, per tant és la part més
valuosa.
 Etiqueta de dades personals (EDP) on s’escriuran les dades a màquina o per impressora.
 Coberta hologràfica de protecció.
Escriure a la EDP les dades personals (sempre a màquina) i enganxeu al suport de plàstic. Un cop
col·locada la fotografia, enganxeu la coberta hologràfica.
Dades personals:
Studies at: Nom del centre o universitat, per ex. Univ. De Barcelona UB, IES Joan Maragall, Esc. Of.
Idiomes EOI, ....
Name: Cognom i nom de l’interessat/da, per ex. Pons, Eudald
Born: Data de naixement (dd/mm/aa)
Validity: 09/2013-12/2014 (la validesa no es pot modificar ja que correspon al curs escolar vigent)

CARNET ITIC (INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD)

Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a
dedicació plena durant l’any acadèmic en curs.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d’interès cultural.
Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre
on consti que l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23 €
Forma d’expedició:
Components dels carnets:
 Suport plàstic (color taronja) on està imprès el número de sèrie del carnet, per tant és la part
més valuosa.
 Etiqueta de dades personals (EDP) on s’escriuran les dades a màquina o per impressora.
 Coberta hologràfica de protecció.
Escriure a la EDP les dades personals (sempre a màquina) i enganxeu-la al suport de plàstic. Un cop
col·locada la fotografia, enganxeu la coberta hologràfica.
Dades personals:
Studies at: Nom del centre d’ensenyament, per ex. Col. Sagrat Cor, IES Joan Maragall, CEIP Joanot
Martorell, ....
Name: Cognom i nom de l’interessat/da, per ex. Pons, Eudald
Born: Data de naixement (dd/mm/aa)
Validity: 09/2013-12/2014 (la validesa no es pot modificar ja que correspon al curs escolar vigent)

CARNET IYTC (INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL CARD)

Per a joves de 12 a 25 anys inclosos.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatre, exposicions,… i a l’hora de comprar bitllets
i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges
i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països.

Per obtenir-lo cal presentar:
DNI, NIE o passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9,23 €
Forma d’expedició:
Components dels carnets:
 Suport plàstic (color blau) on està imprès el número de sèrie del carnet, per tant és la part més
valuosa.
 Etiqueta de dades personals (EDP) on s’escriuran les dades a màquina o per impressora.
 Coberta hologràfica de protecció.
Escriure a la EDP les dades personals (sempre a màquina) i enganxeu al suport de plàstic. Un cop
col·locada la fotografia, enganxeu la coberta hologràfica.
Dades personals:
Name: Cognom i nom de l’interessat/da, per ex. Pons, Eudald
Born: Data de naixement (dd/mm/aa
Validity: dd/mm/aa . El carnet té validesa d’un any des de la data d’emissió.

