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01. Síntesi 
Pla Cuidem 



01. 

Cuidem Barcelona, és el nou model 
de manteniment que farà que la ciutat 
estigui més neta i més ben cuidada.  
 
Que els residus que generem es 
reaprofitin al màxim i on l’únic que 
reduïm son les emissions dels 
vehicles per tenir una aire més net.  

Síntesi Pla Cuidem 
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Mapa   



01. 

Més inversió i més treballadors per 
adaptar-nos més i millor a cada barri de 
la ciutat, escoltant de primera ma el 
veïnat, per dissenyar millor les 
actuacions de neteja i manteniment de 
l’espai públic. 
 
Durant els propers mesos Cuidem 
Barcelona s’anirà desplegant per tota la 
ciutat i s’aniran veient els canvis.  
 
Una ciutat ben cuidada farà que siguem 
més curosos  per mantenir-la així.  
   

Síntesi Pla Cuidem 
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02. Xifres i àmbit 
que engloba 

3 



02. 

― Pla integral de manteniment de 
l’espai públic 
 

― 70 milions d’€ d’inversió en la 
millora del manteniment de 
carrers, places i parcs als 10 
districtes  
 

― Des de l’octubre 2021 i fins al 2023 
 

― 5.700 operaris municipals al servei 
del manteniment 

Xifres i àmbits que engloba 
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― 335€ per cada barceloní/na en el 
manteniment de l’espai públic 
(dades 2021) 
 
― 117€ en neteja viària (*Barcelona lidera la 

despesa en neteja viària de les principals 
ciutats de l'Estat) 

― 67€ en recollida de residus. 
― 39€ en parcs i jardins   
― 16€ clavegueram  
― 18€ enllumenat  
― 69€ pavimentació de les vies públiques 
― 5€ Protecció contra la contaminació 

lumínica i atmosfèrica  
― 4€ Protecció i millora del medi ambient 

 



02. 

Neteja i residus 
 

Xifres i àmbits que engloba 
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Neteja de  
carrers i places 

Neteja de 
pintades 

Recollida  
de residus 

Verd 
 

Poda i plantació  
d’arbrat 

Manteniment 
del verd urbà 

Infraestructures i espai públic 

Pavimentació 
de calçades 
 
Voreres 

Mobiliari 
urbà 

Escales i 
ascensors 

Senyalització 
vertical i 
horitzontal 



02. Xifres i àmbits que engloba 
Aigua 
 

Clavegueram  
- Olors 
 
Fonts 

Enllumenat 
públic 
 

Control de plagues 

Control de 
plagues 
 

Espais pel gaudi 

Àrees infantils 

Àrees 
de gossos 

Restauració 
d’espais 

Animals 

Tinença 
responsable 
d’animals 

Gestió de la  
fauna urbana 

Energia 
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03. Full de ruta 



Full de ruta 
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03. 



04. Procés de construcció 
compartit del Pla de 
Manteniment del Barri 



04. 

 
L’objectiu és dissenyar els Plans de 
Manteniment de cada barri amb la 
complicitat i contrast del  veïnat, entitats 
i teixit comercial 
 
 
 
Partint d’un primer esborrany elaborat 
pels serveis municipals, el procés 
s’anirà enriquint amb la incorporació de 
propostes del teixit social i comercial de 
cada barri. 
 

Procés de construcció compartit 
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Procés de construcció col·lectiva 
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03. 



Telèfon de Civisme 
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03. 

900 226 226 
Trucada gratuïta.  
Incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament de la 
ciutat i els serveis municipals 
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03. 

Aplicació mòbil que aplega informació d’actualitat, serveis, 
tràmits i tota la cultura de la ciutat amb un clic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona a la butxaca 
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