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NOTA INFORMATIVA

PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, TEMPADA 2021-2022

O IMSERSO, mediante a  Resolución do 17 de xuño de 2021 (BOE núm. 155, do 30 de

xuño), convocou  prazas  para  persoas  maiores  que  desexen  participar  no  Programa  de

Turismo e o soliciten. As quendas terán o seu inicio durante o período comprendido entre o

mes de outubro de 2021 e o de xuño de 2022.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ó 30 de xullo de 2021.

DESTINOS:

 Zona  Costa Peninsular:  estancias  de  10  e 8  días  nas CCAA de  Cataluña,  de

Andalucía, da Rexión Murcia e  Valenciana.

 Zona Costa Insular: estancias de 10 e 8 días nas CCAA de Canarias e Illes Balears.

 Turismo de interior:  estancias de 4,  5 e 6 días,  cos seguintes  tipos de viaxes:

circuitos culturais,  turismo da natureza, viaxes a capitais  de provincia  e viaxes ás

Cidades Autónomas de Ceuta e de Melilla.

REQUISITOS DE ACCESO Ó PROGRAMA:

Residir en España ou ser español/española residente no exterior (de conformidade coa

Instrucción da Dirección Xeral do Imserso, de 7 de abril de 2017, reguladora da tempada

2017/2018 do programa de Turismo do Imserso) e reunir calquera das seguintes condicións:

1. Ser pensionistas de xubilación do Sistema da Seguridade Social.

2. Ser pensionista de viuvez do sistema da Seguridade Social español e ter os 55 ou

máis anos cumpridos.

3. Pensionistas  por  outros  conceptos  do  Sistema  da  Seguridade  Social  español  ou

perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos, que teñan

os 60 anos cumpridos ou máis.

4. Ser asegurado/a ou beneficiario/a do sistema da Seguridade Social español, con 65 ou

máis anos cumpridos.

5. Españoles/as de orixe, que sexan emigrantes retornados/as a España, sempre que

sexan pensionistas dos sistemas públicos da Seguridade Social do país ou países nos

que estiveron emigrados/as.

6. Os/As españoles/as residentes no estranxeiro sempre que reúnan algún dos requisitos

incluídos no apartado 1.a) do artigo 3 da Resolución da convocatoria deste Programa

de  Turismo.  Así,  os/as  españoles/as  residentes/as  en  Alemania,  Andorra,  Austria,

Bélxica,  Dinamarca,  Finlandia,  Francia,  Holanda,  Italia,  Luxemburgo,  Noruega,
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Portugal,  Reino  Unido,  Suecia  e  Suiza,  poderán  tramitalo  nas  correspondentes

“Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.

Os/As usuarios/as poderán ir acompañados do cónxuxe ou, no seu caso, da parella de

feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga

relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estes reúnan os requisitos do

artigo 4.1 da Resolución.

Así  mesmo,  as  persoas  usuarias  poderán  ir  acompañadas  dos/das  fillos/as  con

discapacidade, en grao igual ou superior ó 45%, sempre que viaxen cos seus pais e se

aloxen  no  mesmo  cuarto  ou,  no  seu  caso,  paguen o  suplemento  establecido  para

habitacións individuais que estará suxeito á dispoñibilidade de prazas.

As persoas usuarias de prazas e as que os acompañen, excepto os/as fillos/as, deben

valerse por se mesmas para realizar as actividades básicas da vida diaria.

As  persoas  usuarias  poderán  participar  sempre  e  cando  se  cumpran  estritamente

todas as medidas e protocolos adoptados no seu país, comunidade autónoma ou rexión de

orixe en relación á COVID-19 así como os articulados para o país, comunidade autónoma

ou rexión de destino.

Deberá  cumprimentarse  o  apartado  do  formulario  de  solicitude  correspondente,

indicando os datos do/da fillo/a.

En todo caso, as persoas usuarias de prazas e acompañantes deberán valerse por se

mesmas para realizar as actividades básicas da vida diaria.

MÁIS INFORMACIÓN: No departamento municipal de servizos socias do Concello, no

teléfono: 981889000, marcando a opción “5”. Así mesmo poderán obtela chamando ó

912667713 ou premendo neste enlace á páxina Web do Imserso.

PREME AQUÍ PARA VER AS PREGUNTAS FRECUENTES

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: DNI e acreditación importe das prestacións e outros

ingresos que perciben as persoas solicitantes. Así como título de familia numerosa, no seu

caso, copia do certificado de discapacidade da persoa que solicita, así como do/da seu/súa

fillo/a, no seu caso. 
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