
Programa de vacances per a majors 

“Castellón Sénior” temporada 2015-2016.

Diputación Provincial de Castellón 

La Diputación Provincial de Castelló ha aprovat la convocatòria de places per a estades en hotels de 
la província de Castelló per a les persones grans, residents en la província que siguen pensionistes o 
majors de 65 anys, d'acord a les següents modalitats:

- Programa de Vacances a  la Costa de Castelló. Estades de 6 dies/5 nits en hotels ubicats en 
poblacions costeres, pensió completa, preu 80€ /persona.

- Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural. Estada de 3 dies/2 nits en hotels ubicats en 
municipis de l'interior, mitja pensió, preu 50€/persona.

Les persones que vulguen accedir al programa hauran de dirigir-se a:

• Oficines  Municipals  de l'Àrea de Benestar  Social,  C/  Barques,  3,   en el  següent  horari: 
dimarts i dimecres de 12.00 a 14.00 hores i divendres de 9.00 a 13.00 hores.

• Al telèfon d'informació del programa, 964 359 883.

• A través d'Internet, en la pàgina web: www.dipcas.es

1. Requisits necessaris per a optar al programa

• Presentar la sol·licitud en el termini establert.

• Ser major de 65 anys, complits a data 31 de desembre de l'any anterior al de la prestació 
efectiva del servei.

• Persones majors de 60 anys,  pensionistes del Sistema Públic de Pensions o Classes 
Passives, pels conceptes de jubilació, viudetat o altres pensiones a data 31 de desembre de 
l'any anterior al de la prestació efectiva del servei.

• Estar empadronats en algun municipi de la província de Castelló, amb una antelació mínima 
d'un any respecte de la data de sol·licitud.

• Valdre's per si mateix, no patir malaltia infecto-contagiosa ni trastorns mentals o alteracions 
de comportament que puguen alterar la normal convivència.

• Els cònjuges de les persones sol·licitants, sempre que complisquen els dos requisits 
anteriors.

http://www.dipcas.es/


• També s'admet com a acompanyant un/a fill/a amb discapacitat, en un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 45 %, sempre que realitze el viatge amb els seus pares i ocupe un llit 
supletori en la mateixa habitació de l'hotel. L'atenció requerida durant l'estada haurà de ser 
dispensada pels pares o tutors a càrrec dels quals viatge.

• No haver estat beneficiari del Programa de Vacances Socials per a persones majors de la 
Comunitat Valenciana, en el període 2015-2016.

• Haver estat acreditat pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiari d'aquest programa

• Efectuar el pagament del preu establert per a cada plaça

2. Termini per a presentar sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'estableix des del 4 de maig al 30 de juny de 2015.

No obstant, si en aquest període no es cobreixen la totalitat de les places disponibles, 
s'admetran sol·licituds fins el 31 de maig de 2016.

Una vegada finalitzat el període de venda de places, aquelles no ocupades s'oferiran a les 
persones que es troben en llista d'espera i, finalment, podrà oferir-se als centres d'atenció a 
gent gran, associacions de persones grans o similars, encara que no complisquen els requisits 
d'edat, pensió i presentació de sol·licitud en termini. 

3. Presentació de sol·licituds

  

• En el Registre de la Diputació Provincial, Plaça de les Aules, 7 12004 Castelló  o Av. Vall 
d'Uixó, 25,  12001 Castelló

• En les Oficines OFISAM de la província de Castelló 

• En les oficines de correus, adreçades al Patronat Provincial de Turisme , Av. Espronceda, 
24A, entlo. 12004 Castelló. En aquest cas s'haurà de presentar  en sobre obert, per a que es 
puga posar el segell de registre i data a la sol·licitud. 

• Oficines PROP de la Generalitat Valenciana.
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