VIATGES PER A LA GENT GRAN 2019/20

Inscripcions del 16 al 31 de maig

>> barcelona.cat/viatgesgentgran

VIATGES PER A LA GENT
GRAN 2019/20

CONDICIONS PER REBRE
LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Barcelona
subvenciona el 40% de l’import dels
viatges organitzats per l’Imserso a
2.000 persones titulars de la Targeta
Rosa Gratuïta empadronades a la
ciutat.

Per tal de sol·licitar la subvenció cal
complir totes les condicions següents
abans del 31 de maig de 2019:

Es poden triar diferents destinacions: estades a
la costa mediterrània, viatges a les illes Balears
o a les illes Canàries, viatges culturals o turisme
de natura.
Aquests viatges, d’entre 5 i 15 dies i amb preus
finals que oscil·len entre els 100 i els 360 euros,
estan condicionats a la realització del Programa
de Turisme de l'Imserso, sobre el qual s'aplica
la subvenció.

INSCRIPCIONS
Del 16 al 31 de maig de 2019 a les
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per agilitzar el tràmit es recomana
demanar cita prèvia:
>>
>>
>>
>>

Entrant a barcelona.cat/cita
Utilitzant els quioscos de tràmits i serveis
Trucant al 010 (telèfon gratuït)
Mitjançant l’app Mobile ID

①

Estar empadronat/ada a Barcelona

②

Tenir la Targeta Rosa Gratuïta

③

Complir un dels requisits que
l’Imserso demana:
>> Ser pensionista de jubilació del
Sistema Públic de Pensions.
>> Ser pensionista de viudetat amb edat
igual o superior a 55 anys.
>> Ser pensionista per altres conceptes o
perceptor/a de prestacions o subsidis de
desocupació. En tots aquests casos cal tenir
una edat igual o superior a 60 anys.
>> Ser titular o beneficiari/ària del sistema
de la Seguretat Social amb edat igual
o superior a 65 anys.
Viatjar amb acompanyant:
>> Es pot viatjar amb una altra persona empadronada
al mateix domicili que compleixi els requisits
de l'Imserso. No se li exigeix tenir la Targeta Rosa.
>> Si es vol viatjar amb el seu fill o filla amb
discapacitat, cal adjuntar el certificat de grau de
discapacitat (mínim 45%) al presentar la sol·licitud.

