
Fem una Barcelona per viure-la

Més informació:
Telèfon 010
Recollida comercial 900 702 030

Els residus comercials representen més 
del 25 % dels residus generats a Barcelona.

Recollida de 
residus comercials

Comerços i establiments 
en eixos comercials o 
que generen una gran 
quantitat de residus

Facilitem l’emmagatzematge i 

Millorem l’índex de recollida selectiva.

Petits comerços i 
establiments que 
generen una petita 
quantitat de residus

L’orgànica representa la meitat
dels residus que generem.

Contenidors

A la Verneda
i la Pau 
millorem
l’espai públic i 
intensifiquem
el servei de 
recollida de 
residus

Porta a Porta

 

Benvolguda veïna, 
Benvolgut veí,

Tots i totes estimem Barcelona i
volem una ciutat neta i ben cuidada. 
Una ciutat per gaudir-la. Som
conscients que la neteja és una de
les preocupacions principals dels veïns
i les veïnes, i també de l’Ajuntament:
és el contracte al qual destinem més 
diners, gairebé el 10% del pressupost 
municipal anual.

Hem treballat un nou contracte de neteja 
i recollida de residus que, a partir del 
març, implicarà més personal i nous 
vehicles elèctrics que reduiran les 
emissions i el soroll, entre altres millores.

Amb el nou contracte ens adaptem
a les necessitats de cada barri i de cada 
moment i millorem els canals amb què 
els veïns i les veïnes podeu notificar 
incidències. Perquè només amb la 
implicació i la corresponsabilitat de 
tothom podrem cuidar la nostra ciutat.

Cuidem Barcelona. Una ciutat que 
enorgulleix els seus habitants i enamora 
tothom que la visita. Fem entre tots
i totes una ciutat més neta i més 
sostenible. Una Barcelona per viure-la.

Ben cordialment,

Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona

Renovem els 522 
contenidors del barri
i els agrupem per
facilitar el reciclatge

Ampliem la neteja
amb escombradora de 
carrers i places d’1 a 3 
dies a la setmana

Incrementem la neteja de 
zones verdes de 2 a 7 
dies a la setmana 
incorporant centres 
especials de treball

Incorporem 
escombradores 
adaptades als carrils bici

Incrementem el rentat 
exterior i interior dels 
contenidors per evitar 
males olors



Ajuda’ns a mantenir neta la ciutat!

Comunica les incidències:
barcelona.cat/incidencies
App Barcelona a la butxaca
Telèfon 010

307 M€
inversió anual 
en recollida i neteja

25.200
contenidors 
renovats

600
nous vehicles elèctrics,
que ara arriben als 870 

2.110
persones treballant 
cada dia a la ciutat

10 %
de contractes 
inclusius

14 %
més d’inversió respecte 
al contracte anterior

400
persones més 
a la plantilla

35 %
de dones en plantilla, 
respecte al 23 % actual

Un nou servei 
de neteja amb 
més recursos

Més inversió

Més personal i 
recursos materials

Més responsabilitat 
social i ambiental

Més flexibilitat 
per adaptar-nos 
a cada barri

Nou servei de neteja 
i recollida de residus

Cuidem la Verneda i la Pau


