
FORMULARI DE “RECOLLIDA DE RESIDUS PER EMPRESA DE SERVEIS” 
 

Número de contracte/comanda:  

Botiga:  

Client:  

Data:  

 
Quantitat Article Número d’identificació Recollit 
 Frigorífic/congelador  □ 
 Rentadora  □ 
 Rentaplats  □ 
 Forn/microones  □ 
 TV/equip de so  □ 
 Placa de cuina/extractor  □ 
 

Observacions  

 
(*) D'acord amb el contingut del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre Residus d'Aparells 
Elèctrics i Electrònics (RAEE), l’EMPRESA no cobra als CLIENTS per la recollida i gestió dels 
RESIDUS d’electrodomèstics, sempre que siguin substituïts per productes equivalents comprats a 
IKEA. 
 

L’empresa es compromet a gestionar de manera adequada el servei de recollida de residus 
conforme a la regulació aplicable en cada cas. Així mateix es compromet a formar el personal per 
mantenir en tot moment la correcció i professionalitat durant la prestació del servei i més 
específicament en la gestió adequada del residu. A més, es compromet, entre d’altres, a no 
dipositar l’electrodomèstic en un lloc no preparat per gestionar-lo, com ara contenidors municipals, 
abocadors no controlats o en general qualsevol lloc no establert expressament en la legislació 
vigent.  
 

El Client declara que l'electrodomèstic que ha lliurat té tots els components interns ordinaris 
(excloent-hi els perifèrics). De la mateixa manera, declara que no ha retirat cap d'aquests 
components, ni n'ha afegit cap que no hi fos inicialment. Amb aquest document també s'informa al 
Client que la previsió del paràgraf anterior és una condició indispensable per poder gestionar de 
manera adequada l'electrodomèstic antic. El Client declara expressament que és conscient 
d'aquest fet i que assumeix tota la responsabilitat en cas de no complir la previsió anterior i signa 
aquest formulari a l'apartat “Conforme lliurament RAEE client”. En cas que el client no lliuri un 
RAEE equivalent al que ha comprat, ha de signar l’apartat de renúncia de lliurament tal i com 
obliga el RD 110/2015. 
 
 
És obligatori que el client signi aquest document per lliurar el producte nou comprat. L’EMPRESA 
lliura al client una còpia d’aquest document degudament emplenat. 
 
Renúncia lliurament 
RAEE client: 

Conforme lliurament 
RAEE client: 

Conforme empresa serveis: Conforme IKEA: 

    

 
Així mateix, s’informa al client que en cas de no estar interessat que el transportista, en el 
moment del lliurament del producte, aparell elèctric o electrodomèstic nou, retiri el producte, 
aparell electrònic o electrodomèstic antic, l’usuari té un (1) mes addicional per fer-ne ell mateix el 
lliurament, de manera física i directa a la botiga, amb el tiquet corresponent de compra de l’aparell 
nou equivalent.  
 
 
 
 


