
 

BANDO 

 
 D. Rafael Perez Vazquez , Alcalde-Presidente do Concello de A Mezquita, polo presente, 

 

FAI SABER: 

 

Que o IMSERSO convoca as prazas para pensionistas que desexen participar no 

PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL para o ano 2019 

Requisitos das/dos usuarias/os 

1. Residentes en España: podrán participar no programa de turismo do Imserso, as 

persoas residentes en España que reúnan algún dos seguintes requisitos: 

a. Ser pensionista de xubilación do sistema público español de pensions. 

b. Ser pensionista de viudedade con cincuenta e cinco ou máis anos de 

idade. 

c. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacions ou 

subsidios de desemprego, con 60 anos cumpridos ou máis anos de idade. 

d. Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con sesenta 

e cinco anos cumpridos ou máis anos de idade 

e. Ser emigrante retornado a España e pensionista do Sistema público da 

Seguridade Social do país do que  retornou. 

2. Españois  residentes no exterior que reúnan os requisitos esixidos no punto 

anterior para participar no programa. Os residentes en Alemania, Andorra, Austria, 

Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 

Portugal, Reino Unido, Suecia e Suiza, poderán tramitalo nas correspondentes 

Consellerías de Traballo, Migracions e Seguridade Social. 

3. Españois de orixen, emigrantes que retornaron a España, sempre que sexan 

pensionistas dos sistemas públicos de Seguridade Social do país ou países aos que 

emigraron  

 

 Lugar e prazo de presentación: 

As persoas interesadas en participar no programa poderán achegarse ó departamento de 

Servios Sociais do Concello para facer a súa solicitude tendo en conta, que o  prazo de 

presentación de solicitudes de altas novas,  tempada 2019-2020, é do 25 de xuño ata o  10 

de xullo de 2019, ambos inclusive. 

 

O Alcalde 

D. Rafael Perez Vazquez 

(Asinado dixitalmente na marxe) 
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