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El Reglament de Participació Ciutadana estableix la realització de processos 
participatius preceptius amb motiu de l’aprovació dels Plans d’actuació municipals 
i dels Plans d’inversions municipals. 

Es desenvoluparà un procés participatiu integral per a la definició del Programa 
d’Actuació Municipal 2020-2023 que incorpori la metodologia de pressupostos 
participatius per a la definició dels projectes d’inversió. 

 

La participació ciutadana en relació a una part de les inversions del nou mandat, 
consisteix en la definició de projectes d’inversió per incorporar al Pla d’Inversió 
Municipal (PIM 2020-2023) sobre la base de les línies estratègiques del PAM 
definides pel govern municipal, mitjançant la metodologia de “pressupostos 
participatius”.  

Els pressupostos participatius són un instrument de democràcia directa, en la 
mesura en la qual serà la ciutadania la que escollirà els projectes d’inversió de 
districte que han de desenvolupar-se amb els 75 milions d’euros reservats al 
procés, sense que hi hagi cap filtre polític en la presa final de la decisió. 
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0. Introducció pressupostos participatius 
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1. Calendari del procés participatiu 

Regidoria de Drets de la Ciutadania i Participació 
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2. Què es considera una inversió?  

Les inversions són tot allò que l’Ajuntament de Barcelona pot construir o adquirir 
i que és perdurable en el temps. Les inversions fan referència a tots els béns físics 
o virtuals inventariables dels quals pot disposar l’Ajuntament. 

Per tant, són inversions:  
 

 Rehabilitació, reforma, ampliació, adequació, millora o dotació tecnològica 
d’equipaments o infraestructures existents (centres cívics, casals de barri, 
centres educatius, biblioteques, ludoteques, instal·lacions esportives, etc.). 
 

 Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes (pistes esportives, punts 
verds, espais de jocs infantils). 
 

 Reurbanització i millora d’espais públics (carrers, places, parcs i zones verdes, 
àrees d'esbarjo de gossos, etc.). 
 

 Infraestructures i mobiliari urbà (tot tipus de mobiliari urbà, escales 
mecàniques, ascensors, etc. en espais públics). 
 

 Aplicacions o infraestructura tecnològica. 
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2. Què es considera una inversió?  

Per contra, no són inversions:  
 
 

 Desenvolupament de programes o projectes. 
 Adquisició de material no inventariable. 
 Realització d’estudis o investigacions. 
 Contractació de personal. 
 Contractació externa de nous serveis. 
 Beques, subvencions, convenis. 
 Lloguer d’equipaments i infraestructures. 
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» Ha de ser comprensible i viable tècnicament. 
» Ha de ser quantificable econòmicament i complir els llindars econòmics 

establerts per al procés. 
» Ha de respectar el marc jurídic i legal existent. 
» Ha de ser d’àmbit d’actuació municipal. 
» Ha de ser d'interès general i vincular-se, com a mínim, a un eix del Pla 

d'Actuació Municipal. 
» Ha de comptar amb una perspectiva de districte (conjunt del districte o 1 o 

diversos barris d’aquest). 
» Han de ser un projecte finalista que inici la seva execució en l’actual mandat 

municipal. 
» No ha de ser contrari a polítiques, programes, plans, projectes urbanístics 

aprovats o convenis firmats per l'Ajuntament de Barcelona. 
» No ha de ser contrari als drets i llibertats individuals i col·lectius ni contrari als 

valors democràtics i els drets humans. 
» El conjunt de projectes d’un mateix districte han de garantir la diversitat 

sectorial. 
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3. Requisits tècnics dels projectes d’inversió 
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Informació requerida per a cada projecte que es presenti: 
 
 Nom del projecte 
 Descripció breu 
 Descripció ampliada  
 Dades de contacte de la persona o entitat impulsora (informació privada) 
 Línia del PAM relacionada amb el projecte 
 Àmbit territorial 
 Incorporació de la perspectiva de gènere 
 Impacte esperat 
 Agents a implicar en el plantejament o el desenvolupament del projecte 
 Cost aproximat orientatiu 
 Arxiu adjunt amb més informació del projecte (opcional) 

Procés participatiu | PAM i pressupost participatiu 

Regidoria de Drets de la Ciutadania i Participació 

3. Fitxa dels projectes d’inversió 
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Equipaments, infraestructures i espai públic (mitjana aprox. anys 2016-2018) 
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4. Cost orientatiu dels tipus de projectes d’inversió 

Tipologia Actuació  Despesa aprox.  

Rehabilitació 
Tot tipus equipaments 1,5 – 2 M € 

Arranjaments d'instal·lacions esportives 500m € 

Reurbanització i 

construcció 

Carrers, avingudes (grans) Més de 1,5M € 

Carrers, avingudes (mitjanes) 800m – 1,5M € 

Carrers, avingudes (petites) 350m – 800m € 

Parc, plaça, interior d’illa, jardins, espai joc singular  1 – 1,5 M € 

Ascensor, escales mecàniques 800m – 1,5 M € 

Àrea joc infantil, pista bàsquet, mobiliari urbà 100m – 200m € 
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Es planteja una distribució econòmica entre districtes seguin criteris redistributius: 

• 50% s'ha repartit de manera equitativa entre els 10 districtes. 
• 50% restant distribuït segons quatre criteris demogràfics i socioeconòmics: 

- 15% tenint en compte la població de cada districte 
- 10% segons la Renda Familiar Disponible per càpita 
- 10% segons la densitat neta de població 
- 10% segons l'esperança de vida 
- 5% segons la superfície de cada districte 
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5. Distribució econòmica 

Àmbit Pressupost participatiu 2020 

Districtes 75M€ 

Distribució anual aproximada 

2021 25M€ 

2022 25M€ 

2023 25M€ 
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5. Distribució econòmica 

TOTAL PRESS.PART TOTAL ARRODONIT IMPORT PER HABITANT 

Ciutat Vella 8.359.595  8.500.000 84   

Eixample 7.488.441   7.500.000 28   

Sants-Montjuïc 9.225.860   9.000.000 50   

Les Corts 4.538.531   5.000.000 61   

Sarrià Sant Gervasi 5.522.852   5.500.000 37   

Gràcia 6.056.294   6.000.000 50   

Horta-Guinardó 7.803.022   8.000.000 47   

Nou Barris 9.335.671   9.000.000 54   

Sant Andreu 7.770.158   7.500.000 51   

Sant Martí 8.899.578   9.000.000 38   

Total 75.000.000   75.000.000   
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6. Dimensionament previst del volum de projectes 

Estimació de projectes d’inversió a gestionar 

Projectes 
presentats per 

districte:  

200 projectes 

Projectes després 
de la validació 

tècnica: 

125-150 projectes 

Projectes a 
concretar per 

districte: 

30 projectes 

Projectes a 
executar per 

districte: 

5-15 projectes 



12 Procés participatiu | PAM i pressupost participatiu 

Regidoria de Drets de la Ciutadania i Participació 

7. Reglament del pressupost participatiu (I) 

Qui pot participar 
 
Qualsevol persona, visqui o no a la ciutat, pot presentar projectes d'inversió pels 
pressupostos participatius o propostes per a l'estratègia municipal a través dels 
canals establerts, així com participar en les convocatòries de sessions presencials 
que es realitzin. 
Cada persona major de 16 anys empadronada a Barcelona podrà donar suport i 
votar els projectes d'inversió de dos districtes (el districte d’empadronament i/o un 
districte de la seva elecció). 
 
Canals o vies de participació: 
 
» Debats i sessions presencials. 
» La plataforma de participació digital Decidim.Barcelona. 
» Punts de participació itinerants als carrers, places i equipaments dels barris. 
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7. Reglament del pressupost participatiu (II) 

Tipologia de projectes 
 

Projectes que tinguin el seu àmbit d'incidència en un sol dels districtes de la ciutat, 

sigui el conjunt del districte o un o diversos barris d’aquest.  

 

Llindars econòmics dels projectes 

 

 

 

 

Limitació territorial 

Els projectes han de realitzar-se en el seu conjunt, com a mínim, en el 30% dels 

barris del Districte (o a 2 barris en el cas del Districte de les Corts). 

En el cas que no es compleixi aquesta condició... 

Import mínim per projecte 50.000 € 

Import màxim per projecte 
30% del pressupost assignat al districte i 

fins a un màxim de 2 milions d’euros. 
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7. Reglament del pressupost participatiu (III) 

Limitacions en les fases de Suports, Concreció i Votació dels projectes 
 

 

 

 

 

 

Fase 3: suports als projectes Cada ciutadà/na podrà atorgar un mínim de 2 suports i un 

màxim de 10 suports per districte 

Fase 4: concreció dels projectes Només passaran a la fase de concreció de projectes els 30 

projectes amb més suports de cada districte.  

En cas que els 30 primers projectes amb més suports no 

sumin 1,5 vegades el pressupost disponible al districte, 

s’ampliarà els projectes fins a assolir aquesta quantitat. 

Fase 5: votació dels projectes Cada ciutadà/na haurà de votar un mínim de 2 projectes 

per districte mitjançant el sistema de cistella de la compra 
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8. Un model de participació integral 

Decidim.barcelona 
» Plataforma de participació on la ciutadania proposarà i debatrà els projectes 

d’inversió. 
» Permet la priorització dels projectes mitjançant suports i la realització segura de 

les votacions dels projectes. 
» Eina de gestió i avaluació tècnica dels projectes presentats. 
 

 
 

 
 

Espais de participació presencials 
» Sessions de debat presencial 

(diversos formats). 
» Punts de participació a l’espai públic 

(carretó de carrer). 
» Sessions de concreció dels projectes. 
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9. Actes de carrer, a peu de barri 

Carretó del PAM 
» Tornen a sortir els carretons del PAM/PAD’s i enguany també amb Pressupostos 

Participatius 
Sessions presencials de recollida de propostes i projectes 

 
Sessions de concreció a cada Districte 
» Sessions on la ciutadania i els serveis municipals puguin treballar les propostes 

que hagin passat la criba de suports. 
 

Pendent de concretar:  
 
Punts de votació presencial 
» Punts de votació a equipaments de proximitat (Biblioteques) 
Actes de presentació de projectes 
» 1 acte a cada districte per presentar els projectes. 


