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“IMPLANTACIÓN PUNTO LIMPO MÓBIL”
 

Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades 
locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de 

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL
CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014

 

1. DESCRICIÓN DO PROXECTO
 

O Concello de Porto do Son pretende 

metálico, con 8 compartimentos para facilitar a aportación ao cidadán dos pequenos 

residuos domésticos especiais (

disquetes e casetes, teléfonos móbiles

limpo fixo do concello, situado en 

diferentes parroquias, cuns horarios e puntos prefixados, co fin de que a veciñanza 

poida depositar os pequenos residuos dom

colectores na vía pública.

 
 

2. OBXECTIVOS PERSEGUIDOS

O obxectivo do punto limpo móbil é fa

a xestión dos residuos non voluminosos e a reciclaxe mediante a recollida 

selectiva, así mesmo contribuír a acadar os obxectivos impostos polo marco 

normativo vixente nesta materia

Melloras e beneficios: favorecer a adecuada recollida, clasificación e pr

para a súa reutilización de parte dos residuos que se xeran no 

Son. Grazas a súa mobilidade

residuos nos diferentes compartimentos.

                                                  

enominación do Proxecto Subvencionado:

 

“IMPLANTACIÓN PUNTO LIMPO MÓBIL”

Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades 
locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de 

residuos de competencia municipal 
 
 

AXUDAS COFINANCIADAS POLO 
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL

CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014
 

DO PROXECTO 

Concello de Porto do Son pretende adquirir un punto limpo móbil, 

con 8 compartimentos para facilitar a aportación ao cidadán dos pequenos 

residuos domésticos especiais (lámpadas e fluorescentes, pilas

disquetes e casetes, teléfonos móbiles...), para o seu posterior traslado

xo do concello, situado en Cadeiras, na parroquia de Nebra.

diferentes parroquias, cuns horarios e puntos prefixados, co fin de que a veciñanza 

poida depositar os pequenos residuos domésticos para os que non existen 

colectores na vía pública. 

OBXECTIVOS PERSEGUIDOS 

do punto limpo móbil é facilitar aos veciños e veciñas de Porto do Son

a xestión dos residuos non voluminosos e a reciclaxe mediante a recollida 

contribuír a acadar os obxectivos impostos polo marco 

normativo vixente nesta materia. 

favorecer a adecuada recollida, clasificación e pr

para a súa reutilización de parte dos residuos que se xeran no concello de Porto do 

mobilidade facilita a comodidade ao cidadán para depositar os 

residuos nos diferentes compartimentos. 
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adquirir un punto limpo móbil, (remolque 

con 8 compartimentos para facilitar a aportación ao cidadán dos pequenos 

fluorescentes, pilas, aerosois, cd, dvd, 

para o seu posterior traslado ao punto 

Cadeiras, na parroquia de Nebra. Percorrerá as 

diferentes parroquias, cuns horarios e puntos prefixados, co fin de que a veciñanza 

ésticos para os que non existen 

cilitar aos veciños e veciñas de Porto do Son 

a xestión dos residuos non voluminosos e a reciclaxe mediante a recollida 

contribuír a acadar os obxectivos impostos polo marco 

favorecer a adecuada recollida, clasificación e preparación 

concello de Porto do 

facilita a comodidade ao cidadán para depositar os 


