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CIRCULAR INFORMATIVA URXENTE 

ADHESIÓN CONVENIO EN MATERIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE 
APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS 

 

Na páxina web da FEGAMP, na sección DOCUMENTACIÓN/CONVENIOS, 
poderá atopar o CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO E A FEGAMP EN MATERIA DE 
XESTIÓN DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, polo que se 
farán actuacións nos puntos limpos dos concellos que se adhiran para dotalos 
de equipamento para a recollida e clasificación de Residuos de Aparellos 
Eléctricos e Electrónicos (RAEE)., financiadas íntegramente por Fondos FEDER e 
da Xunta de Galicia. 
 
Cabe indicar que, por un erro de omisión, só se indicou o acordo plenario como 
procedemento de adhesión, pero o acordo pode ser tomado polo órgano 
competente en cada concello (Xunta de goberno, decreto de alcaldía). 
O prazo para enviar a adhesión é de 1 mes dende a firma do citado 
convenio, polo que remata o sábado, 30 de abril de 2016. Non será 
posible adherirse ao convenio rematado este prazo. 

Así mesmo, infórmase de que se vai modificar a cláusula VI.1. para que 
tamén poidan acollerse a este convenio os concellos con puntos limpos 
construídos pola Xunta de Galicia entre os anos 2001 e 2005. Se 
estiveran nesta circunstancia, deben formalizar igualmente a adhesión 
no prazo arriba indicado.  

Poden resolver calquera dúbida con relación ás características do seu 
punto limpo no teléfono 881 995 365, da Subdirección Xeral de 
Coordinación Ambiental. 

O modelo de adhesión asinado xunto coa copia do acordo de adhesión 
debe ser enviado a  
 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.  
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.  
Xunta de Galicia.  
San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela 
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