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Convenio de colaboración entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas e a Asociación Gallega de Tratamiento 

de Vehículos (TRAVEGA) para a utilización de 

vehículos fora de uso nas prácticas do alumnado de 

formación profesional da familia de transporte e 

mantemento de vehículos 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, vinte de marzo de dous mil doce 

 

REUNIDOS 

 

 

Don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia. 

 Don Agustín Hernández Fernández de Rojas, Conselleiro de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. 

Ambos interveñen en virtude das facultades atribuídas no artigo 34 da Lei do 

Parlamento de Galicia 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu 

Presidente. 

 E don Germán Catoira Lamela presidente da Asociación Gallega de Tratamiento de 

Vehículos (TRAVEGA), segundo consta en acta nº 27 da asemblea ordinaria da 

Asociación celebrada en Santiago de Compostela o 30 de xuño de 2009. 



 

2 

 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que de acordo coa lexislación vixente na materia, R.D. 1383/2002 do 20 de febreiro, 

sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil, os vehículos ao final da súa vida útil  

(VFU) teñen a obriga de entregarse nun centro de tratamento autorizado, entrega que se 

considera válida para dar a baixa definitiva dos vehículos.  

 

2. Que a actividade formativa desenvolvida nos centros formativos que imparten 

ensinanzas de formación profesional da familia de Transporte e mantemento de vehículos 

necesita da utilización de vehículos sen descontaminar para que o alumnado realice as 

prácticas previstas no currículo destas ensinanzas para a obtención do título 

correspondente. 

 

3. Que a forma máis habitual, sinxela e económica para que os centros de formación podan 

dispoñer de vehículos para facer as prácticas é que os centros autorizados de tratamento 

que en Galicia están asociados en TRAVEGA, proporcionen aos centros formativos os 

vehículos para a realización das prácticas das ensinanzas de formación profesional da 

familia Transporte e mantemento de vehículos; pero a normativa ambiental establece que 

os vehículos unha vez que entren nos centros de tratamento son considerados residuos e 

ademais, para evitar os riscos ambientais que pode producir a acumulación dos vehículos 

non descontaminados nos centros de tratamento, establece a necesidade de proceder á súa 

descontaminación no prazo dun mes desde súa recepción. 

 

4. Que estas esixencias dificultan que os centros de tratamento cedan vehículos aos centros 

de formación sen que incumpran as formalidades que o RD 1383/2002 do 20 de febreiro 

establece. Por iso é necesario establecer un mecanismo que outorgue seguridade xurídica 

aos centros de tratamento cando ceden os vehículos usados aos centros de formación. 

 

5. Que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas tendo en conta que os 

centros de formación profesional non realizan ningunha actividade de descontaminación 

nin de tratamento dos vehículos, que só os utiliza para realizar prácticas formativas e que 
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unha vez finalizadas o vehículo é devolto ao centro de tratamento para proceder á súa 

descontaminación, entende que non hai ningún inconveniente na entrega de vehículos aos 

centros que impartan as ensinanzas referidas na cláusula anterior, sempre que sexa nunhas 

condicións que eliminen o risco ambiental na utilización destes vehículos na realización 

das prácticas formativas ao alumnado, que curse estas ensinanzas, e interpreta que nestes 

casos o prazo dun mes que teñen os centros de tratamento autorizados para descontaminar 

o vehículo debe computarse a partir do momento no que o centro de formación devolva o 

vehículo ao centro de tratamento  autorizado para que proceda á súa descontaminación. 

5.- Por todo isto, as partes asinantes están dispostas ao establecemento dunhas pautas de 

conduta que permitan a utilización de vehículos dos centros de tratamento autorizado de 

VFU para a realización das prácticas formativas do alumnado, que curse as ensinanzas de 

formación profesional da familia Transporte e mantemento de vehículos. 

 

En consecuencia, as partes asinantes acordan subscribir este convenio, en base ás 

seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

                                                                                                                                                

Primeira. O obxecto deste convenio é a colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas e TRAVEGA para facilitar unha solución aos centros de formación 

profesional da Xunta de Galicia para a utilización de vehículos fora de uso en 

funcionamento para facer prácticas o alumnado que cursa ensinanzas de formación 

profesional da familia Transporte e mantemento de vehículos. 

 

Segunda. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas permitirá que os 

centros de tratamento autorizados de VFU poidan ceder temporalmente un vehículo 

descontaminado ou non descontaminado para fins formativos aos centros de formación 

profesional da Xunta de Galicia, sempre que se cumpran os seguintes requisitos: 

 

� Que os vehículos a entregar deben estar identificados de feito individual mediante  

o nº de bastidor e. o seu traslado non ocasionará ningún risco ambiental. 
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� Que en todo momento se poida determinar quen é o titular e responsable do 

vehículo; para iso hai que utilizar nos traslados de residuos desde os centro de 

tratamento aos centros de formación, os documentos de control e seguimento (DCS) 

que regulan os traslados de residuos perigosos como documentos oficiais a utilizar 

entre o centro de tratamento autorizado de VFU e o centro de formación. No anexo 

I incorpórase un modelo de DCS a utilizar para o control destes traslados. 

� No caso de que se envíen os vehículos descontaminados utilizarase o mesmo 

modelo de documento de traslado pero indicarase como código LER o 160106 e na 

descrición vehículo descontaminado. 

� Que os traslados de VFU que se realicen no ámbito deste convenio poderán 

realizarse cos medios de transporte que dispoña o centro de tratamento. Nestes 

casos  o traslado non se consideraran a efectos do transporte de residuos como un 

transporte profesional de residuos no senso previsto no artigo 29.2 da lei 22/ 2011, 

de 28 de julio, de residuos e solos contaminados, estando exento de presentar 

comunicación previa a administración ambiental pola realización desta actividade. 

� Que os centros de formación poden recibir estes vehículos para realizar prácticas de 

formación sen que teñan que adquirir a condición de xestores de residuos. 

� Que unha vez utilizado o vehículo no centro de formación para realizar as prácticas 

será devolto ao mesmo centro de tratamento que cedeu o vehículo, debéndose 

proceder a realizar as labores de descontaminación no prazo de 30 días seguintes ao 

que firmou o corresponde DCS. 

 

Terceira. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria relacionará os 

centros de titularidade pública que imparten ensinanzas de formación profesional da 

familia de Transporte e mantemento de vehículos que poden ser receptores dos vehículos 

usados. 

Así mesmo, estes centros formativos: 

� Determinarán o número de vehículos fora de uso a ceder polo centro de tratamento 

de residuos, en función das súas necesidades de formación, sen que en ningún caso 

poida exceder de 20 vehículos ao ano por centro. 

� Responsabilizaranse da xestión dos residuos que coa súa actividade se orixinen, 

entregándoos a xestores autorizados para o seu tratamento. 
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� Comprometeranse a non realizar ningunha actividade de descontaminación ou de 

tratamento de residuos. 

 

Cuarta. TRAVEGA comprométese a seguir as recomendacións previstas neste convenio e 

a entregar, coas condicións económicas que se establezan en cada caso entre o centro de 

formación e o centro de tratamento, o número de vehículos fora de uso sen descontaminar 

ou descontaminados, necesarios en cada caso, sempre que se atenda ao previsto neste 

convenio. 

 

Quinta. Os vehículos fora de uso permanecerán no centro educativo por un período de 

dous anos e, unha vez transcorrido incluiranse no plan de recollida de residuos previsto 

neste convenio.  

Este prazo será prorrogable, para aqueles vehículos, que por particularidades da tecnoloxía 

que incorporan, interese mantelos no centro por un período mais longo, a fin de  poder 

impartir a materia do curriculo. Esta ampliación do prazo acordarase entre o centro de 

formación e o centro de tratamento 

 

Sexta. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reunirá, 

cando así o estime oportuno, co obxecto de realizar un balance das accións realizadas e 

planificar actividades futuras. 

 Esta comisión estará constituída por: 

� Dous representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

� Dous representantes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

� Dous representantes de TRAVEGA. 

 

Sétima. O convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de dous 

anos, podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente.  Non 

obstante, o convenio poderá denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá 

realizarse por escrito e con dous meses de antelación á finalización do convenio. 

 

Oitava. Carácter administrativo do convenio. 
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O presente convenio de colaboración posúe carácter administrativo por razón do contido e 

materias sobre as que o mesmo versa, as cales ao abeiro do disposto no artigo 4.1.c) e 2, da 

Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, o exclúe do seu ámbito de 

aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios desta para resolver as lagoas ou 

dúbidas que a súa aplicación suscite.  

 Dada a natureza administrativa deste instrumento xurídico, as controversias ou 

cuestións litixiosas que puideran xurdir na súa aplicación e non puidesen ser solucionadas 

no seo da comisión de seguimento, serán resoltas pola xurisdición contencioso-

administrativa. 

 

Lido o presente convenio, atópano conforme e asínano no lugar e data indicados. 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e 

 Ordenación Universitaria 

 

 

 

Asdo.: Jesús Vázquez Abad 

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas  

 

 

 

Asdo.: Agustín Hernández Fernández de Rojas 

 

O presidente da Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos 

 

 

 

Asdo.: Germán Catoira Lamela 
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DOCUMENTO DE CONTROL E SEGUIMENTO DE VEHÍCULOS FÓRA DE USO PARA FINS DE 
FORMACIÓN 

Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Sinatura do responsable do envío: 

 
 

 Documento GA Nº 
A. DATOS A CUBRIR POLO REMITENTE 

A.1. DATOS DO CENTRO DE FORMACIÓN 

Nome ou razón social: 

Denominación do centro: 

Enderezo: 

Concello: 

Persoa responsable: 

NIF/CIF: 

Provincia: 

Telf.: 

Fax: 

A.2. DATOS DOS VEHÍCULOS QUE SE TRANSFIREN 

N.º de aceptación: N.º de orde de envío: 

Características destacables para o seu transporte e manexo: 

Código segundo a Lista Europea de Residuos (L.E.R.) Anexo 2 Orde MAM/304/2002: 160104 * 

Descrición: Vehículos fóra de uso 

Cantidade de vehículos                             

Nº de bastidor: 

Nº de bastidor: 

Nº de bastidor: 

 

 

A.3. DATOS DO CENTRO DE TRATAMENTO DE VEHÍCULOS FÓRA DE USO 

Nome ou razón social: 

Denominación do centro: 

Enderezo: 

Concello: 

Persoa responsable: 

NIF/CIF: 

Nº autorización: 

Provincia: 

Telf.: 

Fax:: 

A.4. DATOS DO TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO 

Data de inicio 
Razón social: 
Tipo de transporte: 
NIF do transportista: 

Data de entrega: 
Matrícula do vehículo: 
Telf.: 
Fax: 

  

B. DATOS A CUBRIR POLO RECEPTOR 
Incidencias respecto aos datos do bloque A: 
 
 
ACEPTACIÓN:  SI     NON                                    Sinatura do/a responsable: 
 
 
Data: 
                                                                                     Asinado (nome e apelidos): Sr./Sra. 
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