
SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA D’ESTRIS I VOLUMINOSOS 

 

Què són els estris i els voluminosos? 

S’entén per estris i voluminosos aquells elements domèstics que provenen del desús de les cases 

familiars com ara armaris, banyeres, escalfadors, matalassos, frigorífics, llibreries, fustes, taules, 

mobles auxiliars, mobles de cuina, portes, sanitaris, cadires, butaques, sofàs, televisors i altres 

electrodomèstics. 

 

Com, on i quan depositar els estris i voluminosos? 

Per accedir a este servei gratuït, ha de fer-ho a través de l’App Línia Verda 

(http://www.liniaverdaxixona.es) o sol·licitar-ho directament a l’empresa concessionària 

FOBESA (www.fobesa.com) a través de cita prèvia, al telèfon 900 104 721, en horari de 9.00 h a 

14.00 h, o al correu info-xixona@fobesa.com, i els arreplegaran en la porta del domicili o al lloc 

que s’establisca en el dia indicat. 

El servei només es presta en sòl urbà. Els estris s’hauran de deixar a la porta del domicili o al lloc 

que s’establisca, a partir de les 22.00 h, els dimarts, dimecres i dijous (la recollida es realitza a 

partir de la matinada del dimecres, dijous o divendres). 

Es poden traure un màxim de tres estris per sol·licitud i dia. Si són xicotets, com ara portes o 

cadires, se’n pot deixar algun més. Si la quantitat d’estris és gran, o es tracta d’un habitatge 

situat fora del sol urbà, s’haurà d’utilitzar l’ecoparc municipal. 

NO s’arrepleguen pneumàtics, runes d’obra, poda, residus perillosos o voluminosos i estris amb 

unes dimensions massa grans o amb un pes individual excessiu (més de 40 kg). 

 

La seua col·laboració és fonamental 

Amb la finalitat d’aconseguir un compromís amb el medi ambient, la seguretat i la sanitat per 

part de tots, cal fer un ús responsable dels serveis de neteja disponibles. Quan tinga estris, com 

mobles vells en desús està prohibit llançar-los al contenidor (fins i tot quan hi càpiguen dins) o 

deixar-los a terra al seu costat. 

Si vol portar personalment tant els estris com els aparells elèctrics i electrònics o altres residus 

pot dirigir-se a l’ecoparc municipal (https://goo.gl/maps/D9fazYScS5FW94nT9): 

   

Gràcies per ajudar-nos a millorar 
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