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Les veïnes i els veïns proposen, debaten i decideixen 

75 milions d’euros en inversions als barris 

» Els primers pressupostos participatius de Barcelona permetran que els veïns i les 

veïnes decideixin 75 milions d’euros d’inversions als barris, el 5% del total 

d’inversió ordinària prevista a la ciutat fins al 2023 

 

» Des d’avui i fins al juny comença el procés participatiu del PAM i dels pressupostos 

participatius. El procés es farà a través del decidim.barcelona i tindrà també debats 

presencials, stands de carrer i debats en els òrgans ordinaris de participació de la 

ciutat 

 

» Els pressupostos participatius permeten a Barcelona avançar en el model de 

democràcia directa, la ciutadania és qui fa les propostes, les debat, les prioritza i 

decideix. Podran votar totes les persones empadronades a la ciutat majors de 14 

anys 

 

 

Els veïns i les veïnes de Barcelona podran decidir el 5% de les inversions ordinàries municipals 

de forma directa, un total de 75 milions d’euros que serviran per tirar endavant els projectes que 

la ciutadania prioritzi per al seu barri o districte. En el marc del procés participatiu del Programa 

d’Acció Municipal 2020-2023, des d’avui i fins al 7 de juny, els veïns i les veïnes podran fer les 
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propostes, debat, priorització i votació dels projectes a desenvolupar en els pròxims 4 anys als 

barris de la ciutat.  

Els primers pressupostos participatius de Barcelona són un instrument de democràcia directa que 

es desenvoluparà en el marc del decidim.barcelona com a àgora pública del debat a la ciutat i als 

barris, i es farà també amb debats temàtics específics, stands al carrer i debats en els òrgans 

ordinaris de participació. 

 

Les inversions als districtes 

L’objectiu dels pressupostos participatius és que la ciutadania decideixi les inversions que es fan 

als barris de la ciutat. Els principals àmbits de treball són: 

 La rehabilitació, reforma, ampliació o millora o dotació tecnològica d’equipaments públics i 

infraestructures, com centres cívics, casals de barri, centres educatius, biblioteques, 

ludoteques o instal·lacions esportives, entre altres. 

 Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes, com per exemple pistes esportives, 

punts verds o espais de joc infantils. 

 La reurbanització i millora dels espais públics. 

 Infraestructures i mobiliari urbà. 

 Aplicacions o infraestructura tecnològica. 

 

El calendari del procés participatiu 

 

 

 

El procés participatiu comença avui i es preveu que es tanqui el 7 de juny. Fins al 17 d’abril es 

desenvoluparà la fase de debat i recollida de projectes i propostes i la valoració tècnica i política. 

Des del 20 d’abril i fins al 7 de juny es faran les fases de suports, concreció i votació dels 

projectes. 



www.bcn.cat/premsa 

 

 

 

3 

 

 

Les fases del procés dels pressupostos participatius 

 

Debat i recollida de projectes i propostes 

A partir d’avui, qualsevol persona, encara que no estigui empadronada a Barcelona, pot presentar 

la seva proposta o projecte d’inversió, entre 50.000 euros i el 30% del pressupost assignat al 

Districte, fins a un màxim de 2 milions d’euros. Es podrà fer a través de 4 canals principals: 

 La plataforma decidim.barcelona. 

 Els estands de carrer, amb suport de dinamitzadors de l’àmbit de participació. 

 Els debats presencials temàtics o de col·lectius. 

 Els òrgans ordinaris de participació. 

 

Valoració tècnica dels projectes 

Entre el 10 de febrer i el 17 d’abril, paral·lelament a la fase de presentació de projectes, s’iniciarà 

la valoració de les propostes amb l’objectiu de garantir que: 

 Compliment dels requisits establerts en el procés. 

 Que no hi hagi incompatibilitat amb els projectes de la proposta del PAM. 

 Estudi de viabilitat. 

 Que no contradiguin la normativa municipal. 

 

Suport, concreció i votació de les propostes 

En les fases de priorització i votació de les propostes, hi poden participar totes les persones 

empadronades a la ciutat de Barcelona majors de 14 anys, afavorint així la participació dels i les 

joves a la presa de decisions de la ciutat. 

En la priorització dels projectes, la ciutadania podrà fer un màxim de 10 suports a diferents 

projectes del conjunt de la ciutat. 

Un cop prioritzades les propostes per a cada districte, es farà també la concreció dels projectes. 

Els promotors i els equips municipals treballaran en aquest procés de cocreació per tal de 

concretar tots els aspectes tècnics, pressupost, costos i calendari d’execució. Només passaran a 

la fase de concreció els 30 projectes amb més suports a cada districte. 

La fase de votació permetrà tenir el llistat de projectes a desenvolupar fins al 2023 a cada 

districte. Els veïns i les veïnes podran votar per les propostes del districte de residència i un altre 

districte de la ciutat. 

https://www.decidim.barcelona/
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Acabat el procés participatiu es farà un retorn de totes les propostes i s’establirà una comissió de 

seguiment a cada districte de la ciutat. 

 

Distribució econòmica per districtes 

La distribució econòmica entre districtes s’ha fet amb criteris redistribuitius. El 50% del pressupost 

s’ha repartit de manera equitativa entre els 10 districtes de la ciutat. I l’altre 50% s’ha distribuït 

segons criteris demogràfics i socioeconòmics: 

 15% segons població del districte. 

 10% segons renda familiar disponible per càpita. 

 10% segons densitat neta de població. 

 10% segons esperança de vida. 

 5% segons la superfície del districte. 

 

 TOTAL PRESSUPOST  EN M€ 

Ciutat Vella 8,5 

Eixample 7,5 

Sants-Montjuïc 9 

Les Corts 5 

Sarrià – Sant Gervasi 5,5 

Gràcia 6 

Horta-Guinardó 8 

Nou Barris 9 

Sant Andreu 7,5 

Sant Martí 9 

 

 

Model de participació integral 

La plataforma decidim.barcelona serà l’eina bàsica de tot el procés participatiu, serà l’eina que 

permetrà la priorització dels projectes mitjançant suports i la realització segura de la votació dels 

projectes. A més, hi haurà diferents espais de participació presencial i els estands del PAM al 

carrer, a peu de barri. 
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Per a l’elaboració dels procés dels pressupostos participatius s’ha analitzat l’experiència de 

diverses ciutats que han desenvolupat projectes de pressupostos participatius. De manera 

concreta, s’han tingut en compte els models de les ciutats de Nova York, París, Madrid, Sevilla i 

Cascais. A través d’aquest exercici comparatiu s’han definit característiques i bones pràctiques, i 

a la vegada, també s’han pogut definir aquelles metodologies específiques de cadascun dels 

casos, fet que ha permès obtenir una visió àmplia dels diferents models, determinant els aspectes 

que poden ser aplicables a la ciutat de Barcelona. 

 

 


