
CUIDEM = 
Nous serveis de neteja i gestió 

de residus    + 

Pla de manteniment integral 

Canyelles 



QUINS SERVEIS ES COORDINEN? 
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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 

Pavimentació de calçades 

 
Voreres 

Mobiliari urbà 

Escales i ascensors 

Senyalització vertical i horitzontal 

Infraestructures i espai públic Neteja i residus 

Clavegueram  - Olors 

 Fonts 

Enllumenat públic 

 

Control de plagues 

 

Àrees infantils 

Àrees de gossos 

Restauració d’espais 

Tinença responsable 

d’animals 

Gestió de la  fauna 

urbana 

Aigua 

 

Animals 

Control de plagues 

Espais pel gaudi 



QUÈ S'HA FET FINS ARA ? 
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• Pla de Xoc 
• Diagnosi amb participació ciutadana per a millores en neteja, residus i manteniment d’espai públic: trobades, passejades, 

IRIS 

• Coordinació interna per a l’elaboració de plans de manteniment integral de cada barri 

 

QUÈ FEM A PARTIR D’ARA ? 

• Presentació dels nous serveis de neteja i gestió de 
residus a 5 districtes: Nou Barris, Sants-Montjuïc, 
Horta-Guinardó, les Corts i Sarrià- Sant Gervasi 

• Desplegament dels nous serveis de neteja i gestió de 
residus i campanya de comunicació 

• Presentació dels plans de manteniment integral als barris 
dels 5 districtes  

• Campanya de comunicació (bustiada) 
• Accions de civisme i educació ambiental 
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PLA DE XOC TANCAT 
 
A Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant 

Martí va finalitzar al mes de març de  2022.  

 

A Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, 

Nou Barris i Horta – Guinardó el Pla de Xoc va 

finalitzar al setembre del 2022. 
 

Xifres més significatives  

• 2,9 milions de m2 baldejats 

• 26.631 m2 de pintades netejades 

• 4.923 neteja exterior de contenidors i ubicacions 

• 210.273 m2 de zona verda desherbada o 

desbrossada 

• 1.677 bancs rehabilitats 

• 255 pilones reposades 

• 2.052 m2 voreres reparades 

• 2.031 senyals verticals mantingudes 



COMUNICACIÓ 
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PARTICIPACIÓ – DIAGNOSI : 
presentacions a Consells de Barri,  passejades i sessions de treball en grup 
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Presentacions a Consells de Barri Sessions de treball en grup Passejades 

Al barri de Canyelles : 
- Sessió de treball el 1/6/22 



EINES DE SEGUIMENT 

NOTA: aquesta imatge és una maqueta i el producte final pot presentar aspectes diferents als que aquí es mostren. 
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Pla de manteniment integral del barri de Canyelles 

8 




