
                                          
 

PROGRAMA  

 
 

 

 

L’objectiu del Programa Ecoinstaladores es conscienciar als instal·ladors sobre la 

importància de dur a terme una correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE).  

 

Exemples de RAEE: aire condicionat, termos elèctrics, calderes, llampares, lluminàries, 

parament elèctrica, cables, frigorífics… 

 

D’acord amb el RD 110/2015, els Residus d’Aparells Elèctrics y Electrònics (RAEE) han de ser 

gestionats per un gestor autoritzat, sent responsabilitat dels productors de Aparells Elèctrics y 

Electrònics (AEE) finançar aquesta gestió. La Fundació Ecotic va ser creada per els mateixos 

productors d’AEE para dur a terme la gestió d’aquests residus. 

 

Ecotic ofereix la possibilitat de gestionar aquests aparells als instal·ladors del  GremiBCN que ho 

sol·licitin, sense cap cost associat per les empreses vinculades.   

 

• Condicions per sol·licitar la recollida: 

 

Fundació Ecotic ofereix la recollida gratuïta de tot tipus de residu d’aparell  elèctric i electrònic. 

 

La recollida de les quantitats acumulades a les seves instal·lacions es realitzarà en 4 dies hàbils 

sempre i quan es tingui un volum aproximat de 4-5 unitats d’aparells d’aire condicionat (o altres 

equips, superiors a 600kg). El material ha de trobar-se accessible  y pel·letitzat o en qualsevol cas 

preparat per la càrrega.  

 

En caso de no arribar als referits volums, la recollida es realitzarà de totes maneres, dins de les 

rutes programades per l’operador logístic.   

 

Per la sol·licitud de recollida cal contactar amb Soporte Ecotic: 

Telèfon gratuït: 900 103 281 

E-Mail: soporte@ecotic.es  

 

• Avantatges d’estar vinculat a ECOTIC 

 

✓ Ecotic assegura el correcte tractament dels residus d’acord amb la legislació vigent y facilita 

tota la documentació legal relacionada. 
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✓ Compensació econòmica pels equips d’Aire Condicionat.  

 

✓ Participació en Planes Renove; la adhesió a un SCRAP es obligatòria per la participació per 

part dels distribuïdors y/o instal·ladors en moltes CCAA. 

 

✓ Participació en el Programa Ecoinstaladores que pretén ser un segell de referencia en el 

sector per el reconeixement de las bones practiques. Els facilitem adhesiu d’identificació 

per la botiga o transport laboral.  

 

✓ A través de la Web Ecoinstaladores poden posar-se al dia de informació de gestió del residu, 

normativa legal amb relació al sector... 

 

 

• ¿Cóm adherir-se al Programa? 

 

Contacta amb el GremiBCN per sol·licitar la  FICHA d’ALTA  en el programa ECOINSTALADORES 

 

Telèfon:  93 453 69 06 

E-Mail:   gestio@gremibcn.cat 

  

 

 

 

 

ACTITUD ECOINSTAL·LADORA 
AMB EL RECICLATGE, TOTS HI GUANYEM 
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