
                                                                 

                                                             

BANDO 

PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES (TURISMO SOCIAL)
2017-2018 

José M. Miñones Conde,  alcalde-presidente do Concello de Ames (A Coruña),

INFORMA:

A todos os veciños e veciñas de Ames que o IMSERSO do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade abriu
o prazo de Vacacións para Maiores.

BENEFICIARIOS DO PROGRAMA:
Todas aquelas persoas residentes en España que cumpran algúns dos seguintes requisitos:

 Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público de Pensións.
 Ser pensionistas de viuvez e ter 55 anos cumpridos, ou máis. 
 Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os

casos con 60 anos cumpridos.
 Ser titular ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos

Poderá participar o seu cónxuxe, parella de feito ou persoa coa que forme unha  unión estable e de convivencia
con análoga relación de afectividade á conxugal, ao que non se lle esixirán requisitos.

Tamén poderán participar os fillos con discapacidade con un grao mínimo do 45% sempre e cando esta discapacidade
lles permita viaxar e o fagan acompañados do seus pais compartindo con eles habitación. 

En todo caso,  os solicitantes deberán valerse por  si  mesmos e non padecer alteracións de comportamento que
impidan a normal convivencia nos hoteis.
SERVIZOS QUE SE OFRECEN:

 Viaxe de ida e volta en medio de transporte programado desde a súa capital de provincia ao hotel de destino e
regreso, excepto para a modalidade de viaxes sen transporte.

 Aloxamento  en  réxime  de  pensión  completa  en  habitación  dobre  a  compartir  ou  individual  en  hoteis
seleccionados polo IMSERSO. En habitación individual haberá de aboarse un suplemento e estará suxeito a
dispoñibilidade de prazas.

 Póliza colectiva de seguros.
 Servizo médico complementario da Seguridade Social no propio hotel, excepto en circuitos culturais e turismo

de natureza
 Programa de animación.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES:
A información e entrega de solicitudes serán facilitadas nas oficinas de servizos sociais do concello, situadas no centro
sociocultural de Bertamiráns e na oficina municipal de Milladoiro.
O prazo de presentación de solicitudes comeza o   9   DE MAIO   E REMATA O   7   DE XUÑO DE 201  7. Tramitaranse a
través de internet na páxina web do IMSERSO: www.imserso.e  s

En Ames, a 11 de maio de 2017

Asdo.: José M. Miñones Conde
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