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1.Context i 
justificació 

 
En aquesta mesura de govern es presenta el 

procés participatiu per a l'elaboració dels 

primers pressupostos participatius de 

Barcelona amb un total de 75 milions d'euros 

d'inversions a repartir entre els 10 districtes 

de la ciutat; un procés integral que incorpora 

també la participació ciutadana per a la 

definició del Programa d’Actuació Municipal i 

de Districtes 2020-2023. El disseny del procés 

participatiu que es presenta té la missió d’establir 

i facilitar canals i eines que estimulin i consolidin 

el paper actiu de tota  la ciutadania i la 

implementació efectiva de la participació en el 

conjunt de la ciutat. 

 
El Programa d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla 

d’Inversió Municipal (PIM) són els principals plans 

estratègics de ciutat que s’elaboren a l’inici de 

cada mandat i que estableixen les línies 

prioritàries, els objectius, les actuacions de l’acció 

del govern i les inversions de l’Ajuntament de Bar- 

celona. Al seu torn, els Programes d’Actuació de 

Districte (PAD) són els documents que concreten 

aquesta planificació estratègica en cadascun dels 

10 districtes de Barcelona. 

 
En el ROM (Reglament Orgànic Municipal) s’es- 

tableixen les característiques i finalitats principals 

del PAM i dels PADs.  Així doncs, als articles 119  

i 120 s’especifica que el PAM ‘és l’instrument de 

planificació de l’activitat municipal de cada man- 

dat. Té naturalesa de directriu i com a tal haurà de 

ser observat quant a les seves finalitats i objec- 

tius per tots els òrgans municipals. De la mateixa 

manera, en el cas dels districtes es menciona, en 

l’article 122 del ROM, que els PADs ‘tenen com a 

 
objecte la formulació de les necessitats inversores 

dels districtes per part del seu respectiu Consell, 

la proposta d’actuació a realitzar en el quadrienni 

de cada mandat per a cobrir aquestes necessitats, 

la identificació de projectes d’inversió directa del 

Districte i la seva priorització dins el marc de les 

normes o criteris generals del PAM, el PIM i el Pro- 

grama Financer’. 

 
Per tant, en el mateix Reglament Orgànic Munici- 

pal ja s’estableixen la necessitat de coordinar els 

plantejaments dels programes d’actuació amb la 

planificació de les inversions del mandat. 

Per a l’elaboració dels principals documents estra- 

tègics del mandat municipal, la participació ciuta- 

dana esdevé un element cabdal. De fet, així s’es- 

tableix tant en la Carta Municipal de Barcelona, 

aprovada l’any 1998, com en el Reglament de Par- 

ticipació Ciutadana, aprovat l’any 2017. Aquests 

dos documents contenen informació que és re- 

llevant per a plantejar el disseny de la planificació 

estratègica del mandat: 

 
• El dret a la participació ciutadana és una estratè- 

gia estructural de l’Ajuntament de Barcelona, reco- 

negut en la Llei 22/1998 de 30 de desembre de 

la Carta Municipal de Barcelona, i ha d’acompan- 

yar les seves actuacions, especialment aquelles re- 

lacionades directament amb la qualitat de vida de 

la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quoti- 

dianitat. Un compromís adquirit per l’administració 

municipal en altres cartes, especialment la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
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 ciutat i la Carta de drets i deures de Barcelona, 

aprovada el 17 de desembre de 2010 pel Plenari 

del Consell Municipal. 

• El Reglament de Participació Ciutadana, 

aprovat el 6 d’octubre de 2017, dota a la ciutat 

de Barcelona dels mecanismes i canals reglats 

necessaris per a fomentar i facilitar la incidència, 

la deliberació, la coproducció i la decisió de la 

ciutadania sobre els assumptes col·lectius que 

l’afecten. En el seu article 37 estableix que l’Ajun- 

tament de Barcelona ha d’impulsar de manera 

preceptiva processos participatius amb  ocasió 

de l’aprovació dels Plans d’actuació municipals i 

els Plans d’inversions municipals. 

 
Per altra banda, cal destacar que el disseny del 

procés participatiu plantejat ha tingut en comp- 

te l’avaluació del funcionament del procés par- 

ticipatiu per a l’elaboració del PAM/PADs 2016- 

2019, que es va realitzar entre el novembre del 

2015 i l’abril del 2016, i que va comportar la 

posada en funcionament de la plataforma 

Decidim.barcelona; així com les dues proves 

pilot de pressupostos participatius, que es van 

realitzar als districtes de l’Eixample i Gràcia entre 

l’octubre del 2016 i el març del 2017, en les quals 

es van posar en pràctica dues metodologies dife- 

rents, per tal d’avaluar-ne l’impacte i el funciona- 

ment. Donats aquests precedents, s’aposta per 

utilitzar la metodologia de pressupostos partici- 

patius a l’hora de determinar els projectes d’in- 

versió d’elecció ciutadana que seran incorporats 

al Pla d’Inversió Municipal del mandat. 
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2.Objectius 
del procés 
participatiu 

 
L’objectiu general del procés participatiu és generar 
espais i canals que permetin a la ciutadania cons- 
truir i deliberar sobre les necessitats, els reptes 
i les prioritats de la ciutat i projectes concrets a 
executar durant el mandat i, a la fi, pugui influir no 
només en el plantejament de projectes concrets, 
sinó  en el desenvolupament  d’estratègies  a mitjà 
i llarg termini que es recullin en el PAM, els PAD i 
el PIM. 

El plantejament del procés participatiu vol conti- 
nuar aprofundint en la dinàmica encetada amb el 
PAM 2016-2019, en la generació d’espais de rela- 
ció i aprenentatge col·lectiu i en l’aprofundiment de 
la participació diversa i inclusiva a la ciutat, donant 
veu a col·lectius que normalment queden exclosos 
dels canals formals de participació de l’Ajuntament. 

Aquest procés participatiu integral de Pressupostos 
Participatius i per a la definició del Programa 
d’Actuació Municipal 2020-2023 té els següents 
objectius específics: 

1. Promoure mecanismes de democràcia directa 
que convisquin amb la democràcia representativa   
i la deliberativa: potenciar la participació ciutadana 
en les inversions municipals mitjançant la definició  
i votació de projectes d’inversió a executar durant 
el mandat. 

2. Desenvolupar un procés participatiu que  inte- 
gri de manera coherent l’elaboració del PAM/PAD 
amb els nous pressupostos participatius per als pro- 
jectes d’inversió. 

3. Generar un procés participatiu àgil, eficient i 
comprensible per a les persones i entitats que en 

 
prendran part, com a elements necessaris per a in- 
tegrar la diversitat de la ciutat al procés, buscant la 
racionalització del procés i prioritzant la qualitat del 
debat i de les aportacions per sobre dels resultats 
quantitatius. 

4. Promoure una participació accessible i inclusiva, 
vetllant per la incorporació en la participació d’aque- 
lles persones que sovint no participen o compten 
amb poca visibilitat pública: persones d’origen es- 
tranger i/o racialitzades, persones LGTBI, dones, 
gent gran, infants, joves i adolescents, persones 
amb diversitat funcional, etc. 

5. Incorporar la perspectiva de gènere: vetllant per a 
potenciar la participació de les dones en la seva di- 
versitat i situant al centre dels debats els continguts 
referents a les esferes comunitàries i quotidianes. 

6. Promoure una participació plural i diversa, facili- 
tant que tots els discursos quedin recollits, fent èm- 
fasi en la diversitat d’opinions i d’interessos. 

7. Possibilitar una participació activa de la ciutada- 
nia, oberta i transparent, ampliant la seva capacitat 
d’incidència i aprofundint en la democratització dels 
plans estratègics de la ciutat. 

8. Vetllar per a que en aquest procés es tinguin en 
compte les aportacions realitzades en processos 
participatius anteriors per evitar repeticions de de- 
mandes i la sensació de ‘començar de zero’. 

9. Generar un procés capaç d’adaptar els espais i 
canals de debat a les temàtiques i necessitats de la 
ciutadania, articulant els òrgans de participació exis- 
tents a la ciutat amb els espais de debat generats 
específicament pel procés participatiu. 
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3.Criteris 
generals del 
procés 
participatiu 

 
Els processos participatius liderats pel consistori 

han d’estar orientats a ampliar la capacitat d’inci- 

dència de la ciutadania en el desenvolupament de 

les actuacions municipals. Tal com s’especifica a 

l’article 19 del Reglament de Participació Ciutada- 

na de l’Ajuntament de Barcelona, ‘el procés parti- 

cipatiu és una seqüència d’actes, delimitats en el 

temps i dirigits a promoure el debat i el contrast 

d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i 

els responsables municipals, a fi de recollir-ne les 

opinions i propostes respecte d’una determinada 

actuació municipal’. 

 
Per tant, la participació esdevé un compromís 

d’obertura de canals reconeguts a través dels 

quals la ciutadania pot intervenir de manera di- 

recta en el desenvolupament de les polítiques 

municipals. La participació tal com es planteja en 

aquest procés implica generar processos trans- 

parents, on es faciliti la implicació de persones i 

grups diversos. De la mateixa manera, ha d’existir 

el compromís de realitzar retorn i seguiment dels 

resultats del procés, per a determinar el seu grau 

de desenvolupament. 

 
Aquest procés participatiu parteix d’un seguit de 

criteris generals que esdevenen d’importància a 

l’hora de definir els paràmetres en els quals es 

desplegarà. 

 

1. Construcció col·lectiva: un dels punts de par- 

tida d’aquest procés participatiu és consolidar la 

construcció compartida de les polítiques públi- 

ques de la ciutat de Barcelona. El PAM, els PADs 

 
i el PIM són els principals documents estratègics 

del mandat, ja que estableixen l’estratègia i les 

línies d’actuació que el govern municipal es com- 

promet a desenvolupar durant els pròxims quatre 

anys, així com les inversions que caldrà implemen- 

tar en aquest període. Per aquest motiu, esdevé 

d’especial rellevància possibilitar que la ciutadania 

pugui participar de manera activa en la definició 

d’aquesta planificació. 

 
2. Democràcia directa: la incorporació de la me- 

todologia dels pressupostos participatius perme- 

trà a la ciutadania la proposició i elecció de projec- 

tes d’inversió que suposaran un percentatge del 

total del PIM del mandat. Els projectes d’inversió 

hauran d’emmarcar-se en la línia estratègica del 

PAM de forma genèrica, per garantir-ne la co- 

herència. 

3. Desenvolupament de recursos i canals de 

participació diversos: en l’àmbit de la participa- 

ció, la innovació i diversificació dels recursos i ca- 

nals és fonamental. Cal contemplar una diversitat 

i heterogeneïtat de canals i formats de participa- 

ció per tal que es pugi interpel·lar al conjunt de la 

ciutadania de Barcelona, tenint en compte la seva 

pluralitat. 

 
Es potenciaran els debats, les trobades presen- 

cials, i les eines digitals (Decidim.barcelona) que 

han de ser el suport del procés participatiu i l’es- 

pai on es centralitzi tota la informació vinculada a 

aquest. Per altra banda, és necessari diversificar 
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les metodologies utilitzades, cercant que tots els 

veïns i veïnes de la ciutat se sentin interpel·lats pel 

procés hi puguin ser-ne part activa, tant en ses- 

sions de debat específiques com a peu de carrer, 

des de l’espai públic. 

4. Apoderament i coproducció col·lectiva: cal 

treballar per a facilitar la intervenció cada vega- 

da més àmplia de la ciutadania en les diverses 

fases dels processos participatius. En aquest cas, 

entenem l’apoderament ciutadà com la capacitat 

d’incidir en els afers col·lectius, disposant dels re- 

cursos, coneixements i canals necessaris per a fer- 

ho. Per la seva banda, potenciem la coproducció 

col·lectiva, que es reflecteix de manera concreta 

en les sessions de concreció de la Fase 4, en les 

quals veïns, entitats i administració treballaran de 

manera conjunta per a definir els projectes dels 

pressupostos participatius. 

 

5. Participació eficient: un cinquè criteri que 

s’ha de tenir en compte és el de l’eficiència. Cal 

treballar per a garantir que tots els discursos i 

punts de vista puguin ser expressats i incorporats 

al procés sense generar un desgast innecessari 

per a la ciutadania. Per a fer-ho, és necessari 

desenvolupar un plantejament estratègic del 

procés, que ha de ser capaç de recollir aquesta 

diversitat, tot evitant solapaments o repeticions 

innecessàries d’espais de participació. Es busca, 

per tant, potenciant la innovació, l’heterogeneïtat i 

la qualitat dels debats i de les aportacions, 

potenciant aquests elements per sobre de la 

valoració quantitativa que es pugui fer del procés 

(nombre de sessions, nombre de participants, de 

propostes, etc.). 

 

6. Participació enxarxada al territori: un sisè 

criteri que cal tenir en compte és la territorialit- 

zació de la participació. La participació ha de ser 

adaptada i adequada al volum, necessitats i carac- 

terístiques de la població dels 10 districtes i dels 

73 barris de la ciutat. En aquest sentit, durant el 

procés és sempre necessari fer la distinció entre 

les actuacions realitzades amb perspectiva de ciu- 

tat i aquells plantejades amb una òptica  de barri 

o de districte. 

 

7. Transparència i traçabilitat: cal garantir el 

lliure accés a tota la informació vinculada al pro- 

cés, tant pel que fa als objectius i límits d’aquest, 

com als mecanismes i convocatòries dels espais 

de participació i, en general, tota aquella infor- 

mació que pugui ser rellevant pel funcionament 

del procés participatiu. Per altra banda, és també 

necessari possibilitar la consulta i el seguiment de 

les propostes recollides, dibuixant la traçabilitat 

d’aquestes, des del moment d’introduir-se al pro- 

cés fins al retorn. 

És també necessari mantenir un alt grau de trans- 

parència també durant la implementació dels re- 

sultats del procés i les avaluacions que es realitzin 

d’aquest. 

 

8. Diversitat de persones, opinions i interes- 

sos: per una banda, cal que el disseny del procés 

s’orienti a possibilitar la participació del conjunt de 

la població de Barcelona, tenint en compte la seva 

heterogeneïtat socioeconòmica, territorial, 

d’origen, gènere, etc. 

 

Per altra banda, és també necessari desenvolu- 

par actuacions i recursos específics per a acostar i 

possibilitar la participació entre aquelles persones 

que, generalment, tenen més dificultats per acce- 

dir als processos participatius. 
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4.Metodologia 
i fases del 
procés 

 

En el disseny d’aquest procés participatiu es plan- 

teja una metodologia de debat oberta i inclusiva 

que permet una participació planificada de la ciu- 

tadania en el debat i deliberació sobre les propos- 

tes i els projectes d’inversió. 

En aquest sentit, i atenent a la planificació estra- 

tègica que desenvolupa l’Ajuntament a l’inici de 

cada mandat i als compromisos i antecedents mu- 

nicipals envers la participació ciutadana, es pro- 

posa un disseny metodològic participatiu inte- 

gral de pressupost participatiu per a la 

concreció de part dels projectes d’inversió a 

contemplar en el Pla d’Inversió Municipal 

2020-2023 i per a la definició del Programa 

d’Actuació Municipal 2020-2023. 

 

Programa d’actuació 
municipal (PAM 2020-2023) 
Estratègia municipal 

• La participació ciutadana en relació al PAM/ 

PADs consisteix en el debat i deliberació sobre la 

proposta inicial de document marc del PAM 2020- 

2023 elaborada per l’equip de govern municipal. 

Aquesta participació estarà encarada a determi- 

nar quines han de ser les línies de treball priori- 

tàries del mandat i a recollir propostes en relació 

amb els eixos, les línies i els objectius estratègics 

de l’actuació municipal. 

 
Projectes d’inversió 
(pressupostos participatius) 

• 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 defini- 

des per l’equip de govern municipal, mitjançant la 

metodologia de pressupostos participatius. En els 

pressupostos participatius la ciutadania podrà de- 

terminar, de manera directa, projectes d’inversió 

concrets, tant a nivell de districte com de ciutat. 

 
El procés participatiu es caracteritza, a nivell me- 

todològic, pels aspectes que es presenten a con- 

tinuació: 

• Informació del contingut objecte de participació 

ciutadana en les diferents fases del procés i de les 

sessions de debat, planificat de tal manera que 

l’objecte de debat i deliberació ciutadana es vagi 

acotant a mesura que el procés vagi avançant. 

• Publicació i difusió de la informació i documen- 

tació específiques desenvolupades al llarg del 

procés participatiu. 

• Conjugació d’un model de participació híbrida 

entre participació presencial i participació digital 

mitjançant la plataforma www.decidim.barcelona, 

que combini metodologies individuals (creació i 

suport de propostes i projectes) i col·lectives (de- 

http://www.decidim.barcelona/
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bats presencials) i que compagini convocatòries 

dirigides i punts presencials al carrer que cerquin 

activament la participació ciutadana. 

• Transparència i rigor dels resultats de les dife- 

rents fases del procés participatiu a partir de la 

traçabilitat dels continguts i un retorn adequat  

dels resultats finals. 

Tenint en compte aquests aspectes metodològics, 

s’han concretat un procés participatiu en les 8 fa- 

ses que es presenten a continuació. 

FASE 0. 
Debat intern amb el personal 
municipal (PAM) Novembre 

A través d’aquesta Fase 0 del procés s’incorpora 

la participació específica dels treballadors i treba- 

lladores municipals. La participació del personal 

municipal s’estructura al voltant de 10 grans te- 

mes centrals del proper mandat, vinculats a temà- 

tiques estratègiques i a reptes transversals tant de 

la ciutat com de la pròpia organització municipal. 

 
Les accions concretes que es realitzaran al llarg 

d’aquesta fase prèvia es concreten a continuació: 

Accions de la FASE 0 

Debats presencials amb treballadors/es muni- 

cipals: s’habilitaran diversos espais de debat de 

caràcter temàtic, en les quals es treballaran algu- 

nes de les propostes que seran incorporades al 

document inicial del PAM. 

Espai Decidim.ajuntament: s’habilitarà un espai 

del procés participatiu a la plataforma de partici- 

pació del personal municipal Decidim.ajuntament, 

des d’on es podran realitzar propostes, donar su- 

port a les existents i consultar la documentació de 

les sessions presencials. 

 

FASE 1. 
Debat: realització de propostes i 
projectes (PAM i pressupostos partici- 
patius) 3 febrer – 27 març 

Durant la Fase 1 es generen els diversos espais de 

debat destinat a la recollida de propostes vincu- 

lades al PAM/PADs i de projectes d’inversió dels 

pressupostos participatius. 

Així doncs, en aquesta fase es desplega el pro- 

cés participatiu, tot desenvolupant metodologies 

diverses i generant espais de participació també 

diferents, per a garantir una participació ciutadana 

àmplia i, sobretot, que reculli totes les perspecti- 

ves possibles. 

Es preveuen més 250 debats al conjunt de la 

ciutat i més de 160 punts mòbils de participació a 

l’espai públic. 

Les accions concretes per a la Fase 1 són les se- 

güents: 

 

Accions de la FASE 1 

Punts mòbils de participació: desplegament 

d’estands al carrer o en equipaments públics en 

tots els barris de la ciutat. Les ubicacions es 

decidiran a proposta dels districtes en funció de la 

concurrència d’equipaments o espais públics o 

activitats que es realitzin a l’espai públic durant 

aquest període. Les funcions dels estands en 

aquesta fase seran: 

 
• Informar del procés participatiu del PAM i pres- 

supostos participatius. 

• Recollida de propostes a incorporar al procés 

del PAM/PADs i recollida projectes pels pressu- 

postos participatius. 

Consells de barri: els Consells de barri tindran, 

en la mesura del possible, un format monogràfic 

destinat a l’elaboració de propostes a incorporar 

al PAD i projectes d’inversió pels pressupostos 

participatius. Aquests espais de debat estaran 

centrats en: 

• Informar del procés participatiu del PAM i pres- 

supostos participatius. 

• Recollida de propostes a incorporar al document 

del PAD de cada districte. 

• Recollida de projectes d’inversió per a incorpo- 

rar als pressupostos participatius. 

Consell de Ciutat: el Consell de Ciutat es convo- 

carà en el marc del procés participatiu amb l’ob- 
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jectiu de generar debat envers aspectes generals 

o comuns de tota la ciutat. Per tant, les tasques a 

desenvolupar en el marc del Consell de Ciutat en 

aquesta fase estaran centrades en: 

• Informar del procés participatiu del PAM i pres- 

supostos participatius. 

• Recollida de propostes pel document del PAM. 

Debats sectorials de ciutat/districte: espais de 

debat focalitzats a recollir les aportacions d’aquells 

actors estratègics vinculats a determinats àmbits 

sectorials, tant a nivell territorial de ciutat com en 

cadascun dels districtes. Aquests debats es cana- 

litzaran a través dels Consells sectorials existents, 

realitzant convocatòries ampliades per a incorpo- 

rar persones i agents externs del Consells sempre 

que es consideri oportú. 

 
En aquest cas, les principals tasques en aquests 

debats són: 

• Informar del procés participatiu del PAM i pres- 

supostos participatius. 

• Recollida d’aportacions dels actors estratègics 

de ciutat i dels districtes per a incorporar propos- 

tes al PAM i als respectius PAD i projectes als pres- 

supostos participatius en l’àmbit de districte. 

Debats sobre àmbits, temàtiques o amb col·lec- 

tius específics: alguns dels espais de debat s’or- 

ganitzaran al voltant d’àmbits temàtics concrets o 

amb la voluntat d’implicar en el procés a col·lec- 

tius específics que, per les seves característiques 

sociodemogràfiques, tenen més dificultats a l’ho- 

ra d’accedir als espais participatius o poca presèn- 

cia pública, com poden ser: 

• Població d’origen divers o persones 

racialitzades 

• Infància, adolescència i joventut 

• Dones 

• Persones grans 

• Persones usuàries de Serveis Socials 

• Persones amb diversitat funcional 

• Persones LGTBI 

En aquest cas, les principals tasques d’aquests de- 

bats són les següents: 

• Informar del procés participatiu del PAM i pres- 

supostos participatius. 

• Recollida de propostes i projectes relacionats 

amb temàtiques molt concretes o aportades per 

col·lectius de característiques sociodemogràfi- 

ques específiques. 

Singularment, entre d’altres, es realitzaran activi- 

tats de participació específiques amb metodolo- 

gies adaptades dirigides a 3 col·lectius específics. 

Es vol promoure la participació infantil, com a re- 

coneixement del seu paper com a ciutadans i ciu- 

tadanes i com a mecanisme de socialització en la 

participació. Així mateix, també es promourà de 

forma focalitzada la participació d’adolescents i 

joves, i de persones amb diversitat funcional. Con- 

cretament estan previstes les següents sessions: 

 
• Sessions específiques amb persones usuàries de 

centres ocupacionals i centres de dia de persones 

amb discapacitat intel·lectual en cadascun dels 

districtes de la ciutat. En l’edició del procés partici- 

patiu per a l’elaboració del PAM-PADs 2016-2019 

es va realitzar una primera prova pilot  al distric- 

te de Les Corts, els bons resultats obtinguts han 

permès que en aquesta edició es plantegi ampliar 

l’experiència al conjunt de la ciutat. 

 
• Sessions de debat amb infants a centres de 

primària dels districtes de la ciutat. 

• Sessions de debat amb adolescents i joves als 

instituts dels districtes de la ciutat. 

Debat virtual amb regidors/es: es realitzaran di- 

verses trobades digitals amb els regidors i regido- 

res del govern municipal. Mitjançant la plataforma 

Decidim.barcelona, la ciutadania podrà formular 

preguntes sobre una temàtica determinada als 

càrrecs electes que formen part del govern mu- 

nicipal. Aquestes preguntes configuraran el debat 

que es durà a terme mitjançant el Decidim.barce- 

lona. 

 
En aquest cas, les principals funcions d’aquestes 

trobades digitals són les següents: 

• Recollida de temàtiques que siguin d’interès per 

a la ciutadania. 

• Interacció directa entre la ciutadania i els respon- 

sables polítics de la ciutat. 

• Resolució de dubtes o plantejament de qües- 

tions sobre una temàtica determinada.  

 

Decidim.barcelona: en aquesta fase la platafor- 

ma Decidim.barcelona desenvoluparà diverses 
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funcions. Per una banda, esdevindrà la plataforma 

on es bolcaran totes les aportacions que es rea- 

litzin. Així doncs, tant les propostes relacionades 

amb el PAM i els PADs com els projectes d’inver- 

sió dels pressupostos participatius que derivin de 

les sessions presencials o dels punts de participa- 

ció a l’espai públic, seran incorporats al Decidim. 

barcelona, juntament amb aquelles aportacions 

realitzades directament per la ciutadania a través 

de la plataforma. 

 
En aquest cas, les principals funcions de la pla- 

taforma de participació Decidim.Barcelona durant 

aquesta fase són les següents: 

 

• Informar del procés participatiu del PAM i 

pressupostos participatius. 

• Recollida, sistematització i classificació de totes 

les propostes del PAM i PAD sorgides durant el 

procés participatiu. 

• Recollida, sistematització i classificació dels pro- 

jectes d’inversió dels pressupostos participatius 

sorgits durant el procés participatiu. 

FASE 2. 
Valoració tècnica i política de les 
propostes i els projectes (PAM i 
pressupostos participatius) 
10 febrer – 17 abril 

En la Fase 2 es durà a terme el filtratge de les pro- 

postes i dels projectes realitzats. En el cas de les 

propostes del PAM/PADs, aquest filtratge estarà 

destinat a determinar la viabilitat tècnica i l’encaix 

polític de l’aportació realitzada. 

En el cas dels projectes d’inversió dels pressupos- 

tos participatius, aquesta valoració serà de caràc- 

ter exclusivament tècnic, destinada a determinar 

el compliment de tots els criteris de participació 

predeterminats. 

Accions de la FASE 2 

Treball tècnic i polític: tasca de validació de les di- 

verses aportacions realitzades al llarg de la Fase 1. 

Revisió de caràcter tècnic dels projectes d’inversió. 

Retorn a través de la plataforma Decidim.barce- 

lona: les conclusions del procés de validació seran 

traslladades digitalment a l’autor/a de cadascuna 

de les aportacions i publicades a la plataforma 

Decidim.barcelona. 

 

FASE 3. 
Suports als projectes d’inversió 
(Pressupostos participatius) 
20 abril – 30 abril 

En la Fase 3 els diversos projectes d’inversió re- 

collits durant la Fase 1 podran rebre suports per 

part de la ciutadania. 

Aquests suports es podran realitzar a la platafor- 

ma Decidim.barcelona i en punts de participació 

ubicats a l’espai públic. El nombre de suports de- 

terminarà quins són els projectes que passaran a 

la Fase 4, de concreció, i se sotmetran a la vota- 

ció final de la Fase 5. Cadascuna de les persones 

usuàries del Decidim.barcelona tindran un nom- 

bre limitat de suports que podran emetre. 

 

Accions de la FASE 3 

Decidim.barcelona: habilitació de la recollida de 

suports mitjançant la plataforma digital Decidim. 

Estands al carrer: s’habilitaran diversos punts a 

l’espai públic de recollida de suports als diferents 

barris de la ciutat. 

FASE 4. 
Concreció de projectes 
(Pressupostos participatius)  
4 maig – 22 maig 

La Fase de concreció estarà encarada a detallar 

el plantejament dels projectes seleccionats en la 

Fase 3 per a cadascun dels districtes i pel conjunt 

de la ciutat. 

Accions de la FASE 4 

Sessions presencials: es realitzaran sessions 

presencials en l’àmbit de districte i de ciutat. En 

aquestes sessions hi podran participar les perso- 

nes que han plantejat els projectes, així com altres 

ciutadans i/o entitats que hi estiguin interessats. 

En aquests debats es comptarà amb el suport tèc- 

nic de l’àrea o departament corresponent als 

projectes. 
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que es volen treballar per tal de concretar 

conjuntament els projectes. 

FASE 5. 
Votació final 
(Pressupostos participatius)  
26 maig – 7 juny 

Aquesta fase té per objectiu realitzar la selecció 

dels projectes d’inversió que es desenvoluparan 

amb la part reservada del Pla d’Inversió Municipal 

per als pressupostos participatius. Els projectes 

seran seleccionats mitjançant democràcia directa 

- votació - per part de la ciutadania. 

Accions de la FASE 5 

Decidim.barcelona: es farà ús de l’eina específica 

del Decidim.barcelona per a la selecció final dels 

projectes d’inversió. Aquesta eina funciona amb un 

sistema de “cistella”  en el qual cada  ciutadà o 

ciutadana pot votar tants projectes com vulgui fins 

a esgotar el pressupost disponible. Finalment els 

projectes que han rebut més vots són els que 

s’executaran, fins a assolir el límit de pressupost. 

 
Estands al carrer: s’habilitaran diversos punts a 

l’espai públic de suport a la votació als diferents 

barris de la ciutat. 

Punts de suport a la votació: s’establiran 

diversos punts fixos de votació per districte, 

aprofitant la xarxa d’equipaments del districte. 

Actes de carrer de campanya ciutadana: 

s’establiran 10 actes, com a mínim un a cada 

districte, on les persones o entitats impulsores dels 

projectes candidats podran explicar-los a la 

ciutadania. 

 

FASE 6. 
Retorn 
Juliol 

Una vegada elaborat el document final del PAM/ 

PADs que se sotmetrà a votació per a la seva 

aprovació definitiva per part del Plenari del Con- 

sell Municipal.  

Previ a aquesta aprovació final, el Consell de 

ciutat estudiarà la proposta de docu- ment del 

PAM i, si s’escau, n’elaborarà un informe, tal com 

estableix l’Article 57.d del Reglament de 

participació ciutadana de Barcelona.  

En el docu- ment final del PADs s’hauran inclòs els 

projectes d’inversió dels pressupostos 

participatius. Finalment, es farà el retorn a la 

ciutadania. 

El retorn es realitzarà a través de la plataforma 

Decidim.barcelona i als diversos òrgans estables 

de participació, tant sectorials com territorials (prin- 

cipalment Consells de Barri i Consells Sectorials). 

 

 

 

FASE 7. 
Seguiment de la implementació dels 
resultats 

Aquesta fase té per objectiu realitzar el segui- 

ment del grau de desplegament dels resultats del 

procés participatiu. 

L’òrgan central d’aquest seguiment, la Comissió 

de Seguiment, serà el grup de treball del PAM del 

Consell de Ciutat. Per altra banda, tota la 

informació sobre el grau de desenvolupament de 

les actuacions es publicarà al Decidim.barcelona. 

A banda, es crearà una Comissió d’Impuls dels 

projectes del pressupost participatiu als districtes 

que s’encarregarà de l’impuls i del seguiment del 

desenvolupament i l’execució d’aquests projectes. 

 

 

Les funcions de la Comissió de Seguiment del 

procés de pressupostos participatius, les exercirà 

el grup de treball del PAM, creat en el marc del 

Consell de Ciutat, integrat per persones i entitats 

membres del Consell de Ciutat i ampliat amb dues 

persones representants de la Comissió Assessora 

de Processos Participatius. 
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5.Els 
pressupostos 
participatius 

 
La principal novetat del procés participatiu con- 

templat en aquesta mesura és la incorporació dels 

pressupostos participatius, a través dels quals la 

ciutadania podrà decidir de manera directa un se- 

guit de projectes d’inversió que seran incorporats 

als documents finals dels PADs i que es desenvo- 

luparan amb els recursos del PIM. 

 
En la proposta que es presenta de procés partici- 

patiu s’ha buscat donar compliment de manera or- 

denada i coherent a les indicacions del Reglament 

de Participació Ciutadana que estableix com a 

preceptius la realització de processos participatius 

amb motiu de l’aprovació dels Programes d’actua- 

ció municipals i dels Plans d’inversions municipals. 

 
En aquest sentit, s’ha considerat oportú vincular el 

procés de debat i definició del PAM/PADs amb els 

pressupostos participatius, donat que aquest des- 

envolupament paral·lel pot oferir una imatge més 

general i acotada de la planificació estratègica de 

la ciutat i dels diversos districtes per al mandat. 

A l’hora de desenvolupar les fases i la metodo- 

logia dels pressupostos participatius s`han tingut 

en compte diverses experiències precedents. Per 

una banda, les proves pilot realitzades a la ciutat 

de Barcelona durant el mandat anterior. Concre- 

tament, als districtes de l’Eixample i de Gràcia, 

que entre l’octubre del 2016 i el març del 2017 

van posar a prova dues metodologies diferents de 

pressupost participatiu per a valorar-ne la meto- 

dologia, el funcionament i els resultats. A través 

de l’avaluació d’aquestes experiències s’han po- 

 
gut extreure conclusions que han estat aplicades 

en el plantejament dels actuals pressupostos par- 

ticipatius, que per primera vegada es duran a ter- 

me al conjunt de la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, s’ha analitzat l’experiència de 

diverses ciutats del nostre entorn i del món que, 

per diversos motius, han esdevingut referents en 

matèria de pressupostos participatius. De manera 

concreta, s’han tingut en compte els models de les 

ciutats de Nova York, París, Madrid, Sevilla i Cas- 

cais. A través d’aquest exercici comparatiu s’han 

definit característiques i bones pràctiques que són 

comunes en les diverses experiències observades. 

A la vegada, també s’han pogut definir aquelles 

metodologies específiques de cadascun dels ca- 

sos, fet que ha permès obtenir una visió àmplia 

dels diferents models, determinant els aspectes 

que poden ser aplicables a la ciutat de Barcelona. 

 
S’adjunta, seguidament, una taula comparativa on 

es determinen els principals aspectes que s’han 

tingut en compte. A la mateixa taula, es pot apre- 

ciar també el plantejament del procés de pressu- 

post participatiu actual de Barcelona. 
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Taula 1. Pressupostos participatius: experiències i comparativa amb el plantejament de Barcelona 

Per a desenvolupar el model de Barcelona s’han tingut en compte altres muni- 

cipis catalans de la província que han desenvolupat pressupostos participatius 

entre els anys 2015 i 2019. Aquestes experiències evidencien la implantació 

territorial d’aquest instrument de participació ciutadana sobre la definició de la 

inversió municipal i dels pressupostos anuals en els entorns geogràfics propers 

a la ciutat de Barcelona. 
 
 

Ciutats Població Reserva 
Pressup. 

Tipus 
Pressup. 

Àmbit 
territoriaL 

ParticipantS Canals participació Projecte (m/M) 

Nova York 8.600.000 32 M/€ Inversió Districte Propo.oberta,vot veïnat Presencial/virtual Min: 35.000€ 

Paris 2.100.000 426 M/€ en al període 2014-2020 Inversió Distr./Ciutat Propo. i vot obert Presencial/virtual No especif. 

Madrid 3.223.334 100 M/€ Inversió/Desp.corrent Distr./Ciutat Propo.oberta,vot veïnat Presencial/virtual No especif. 

Sevilla 690.000 No especif. Inversió/Desp.corrent Distr./Ciutat No especif. Presencial No especif. 

Cascais 200.000 6 M/€ Inversió/Desp.corrent Distr./Ciutat Propo.oberta,vot veïnat Presencial/virtual Màx: 300.000€ / 33% pressup. 

Barcelona 1.620.000 Total: 75M/€ Inversió Districte Propo.oberta,vot veïnat Presencial/virtual m/50.000€ M/ 30% del pressupost 
assignat al districte i fins a un màxim 
de 2 milions d’euros. 

Taula 2. Comparativa d’experiències d’àmbit català 

Els pressupostos participatius de Barcelona s’han desenvolupat en clau de dis- 

tricte, entenent que d’aquesta manera es pot incidir de manera més clara en 

aquelles aportacions que poden contribuir a millorar la realitat concreta dels 

veïns i de les veïnes. La perspectiva de districte ens permet, per tant, desen- 

 

Taula 3. Característiques dels projectes dels pressupostos participatius 

En la taula 3 s’han recollit les principals característiques que han de presentar 

els projectes presentats en el marc dels pressupostos participatius. 

volupar  un debat més pròxim  i centrat  en les necessitats  específiques  de la 
comunitat. 

 
 

  217.210 

14 M/€ - Inversió 
 

  207.44 4 

1 M/ € - Inversió/Desp. 

 

 
87.118 

2 M/ € - Inversió 

 
 

  46.326 

500.000 € - Inversió 

 

 
11 .963 

500.000 € - Inversió 
 

  75.29 7 

320.000 € - Inversió 

 
  

  25 .152 

250.000 € - Inversió 
 

  41.956 

150.000 € - Desp. corre nt 
 

  20 .185 

92.000 € - Inversió 

Descripció de la 

tipolofia de projectes 

de districte 

 
Núm.màxim de 

projectes en fase de 

coproducció 

 

 

Import mínim per 

projectes 

 

Import màxim per 

projectes 

 

Projectes que tinguin el seu àmbit d’incidència en un sol 

dels districtes de la ciutat, sigui el conjunt del dis- tricte o 

un o diversos barris d’aquest. 

 
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. 

 

 50.000€ 
 

30% del pressupost assignat al districte i fins a un màxim de 2 

milions d’euros. 
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 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. 

• Despesa corrent. 

 
Tot i ser inversions, no es consideren projectes 

d’inversió objecte del procés de pressupostos 

participatius els següents: 

• Compra d’habitatge. 

• Compra de vehicles o mitjans de transport de 

qualsevol tipus. 

• Instal•lació de noves parades d’autobús o 

estacions de Bicing. 

 

Per altra banda, existeixen altres requisits  de 

caràcter tècnic que els projectes han de complir 

per a poder-se incorporar al procés de pressupos- 

tos participatius: 

• 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 tenir l’àmbit d’incidència en un districte 

de la ciutat, tant en el conjunt del districte o en 

un o diversos barris d’un districte  

• Han de ser un projecte finalista que inici la 

seva execució en l’actual mandat municipal. 

• Ha de ser sostenible des d’un punt de vista 

ambiental i no entrar en contradicció amb les 

mesures de la Declaració d’emergència climàtica 

de Barcelona. 

• 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 indivi-

duals i col·lectius ni contrari als valors 

democràtics i els drets humans. 

• No pot vincular la seva execució a un proveïdor 

concret. 

Els projectes d’inversió presentats no podran 

generar un increment significatiu de despesa 

corrent pel seu funcionament posterior. 

A través d’aquesta tasca d’anàlisi prèvia, s’ha cer- 

cat el desenvolupament d’uns pressupostos par- 

ticipatius que siguin rellevants (útils per a trans- 

formar la realitat dels veïns i veïnes de la ciutat) i 

oberts (canals de participació transparents i acces- 

sibles per a persones de perfils diversos). 

Per altra banda, els pressupostos participatius 

s’encaren com un nou repte i com una millora 

qualitativa del ventall de canals i espais de parti- 

cipació ciutadana a disposició dels veïns i veïnes, 

entenent que aquest ha de ser un pas més que 

permeti avançar cap a un increment de la partici- 

pació en tots els aspectes de la gestió municipal i 

les polítiques públiques. 

Les persones majors de 14 anys empadronades a 

Barcelona podran donar suport i votar els 

projectes de dos districtes, el seu i un altre segons 

la seva elecció.  

Els pressupostos participatius volen esdevenir un 

exercici de democràcia directa, en la mesura  en la 

qual serà la ciutadania la que escollirà els pro- 

jectes que han de desenvolupar-se amb els 75 

milions reservats al procés, sense que hi hagi cap 

filtratge polític en la presa final de la decisió. 

Sí que s’han establert un seguit de criteris tècnics 

que cal tenir en compte, i que emmarquen el lí- mit 

de possibilitats en el qual es poden  plante-  jar els 

projectes. En un primer moment, cal des- tacar el fet 

que, donat que el pressupost prové  del PIM, els 

projectes proposats per la ciutadania s’han d’ajustar 

a les inversions, que són definides com tot allò que 

l’Ajuntament de Barcelona pot construir o 

adquirir i que és perdurable en el temps. Per 

tant, 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 o de mobiliari 

d’equipaments públics o infraestructures públiques 

existents (centres cívics, casals de barri, centres 

educatius, biblioteques, ludoteques, instal·lacions 

esportives, etc.). 

• Construcció d’equipaments de dimensions re- 

duïdes (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 mo- 

biliari urbà, escales mecàniques, ascensors, etc.en 

espais públics). 

• Aplicacions o infraestructura tecnològica. 
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6.Calendari i esquema del procés participatiu 
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7.Dinamització 
del procés 

 
Per a desplegar el procés participatiu és ne- 

cessària la implicació del conjunt d’àrees i distric- 

tes de l’Ajuntament de Barcelona. 

La Direcció de Democràcia Activa és l’equip muni- 

cipal responsable de l’organització i desenvolupa- 

ment del procés, en col·laboració amb la Direcció 

d’Innovació Democràtica, i sempre en coordinació 

amb la Gerència Municipal, responsable de l’ela- 

boració del PAM. 

Per a la realització dels debats presencials i gestio- 

nar les propostes realitzades en la plataforma digi- 

tal es comptarà amb equips de dinamització, tant 

territorials com sectorials, contractats a partir de 

l’Acord Marc per a la contractació dels serveis de 

dinamització de processos participatius de l’Ajun- 

tament de Barcelona. 
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8.Pressupost inicial del procés 
 

 

El pressupost inicial associat a les tasques de suport a la 

dinamització del procés participatiu detallat en aquesta 

mesura és el següent: 

 

Taula 4. Pressupost inicial per a la dinamització del 

procés participatiu 

 

En la relació de despeses no s’inclouen el cost del 

personal municipal implicat en la coordinació i la 

gestió del procés; ni tampoc aquelles despeses 

vinculades a la comunicació i publicitat del procés 

participatiu. Tampoc s'incorporen les despeses 

associades a la Fase de votació dels Pressupostos 

participatius. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horta - Guinardó 

35.080,29€ 

 

 
Sarrià - Sant Gervasi 

22.535,60€ 

Nou Barris 

37.747,91€ 

 
Sant Andreu 

28.929,77€ 

 

 
Àrees municipal i actes de ciutat 

47.227,22€ 

 

Diversitat funcional 

23.744,91€ 

 

 
Millores funcionalitats plataforma 

Decidim.Barcelona 

105.697,38€ 

Serveis d’accessibilitat 

i acollida d’infants 

14.762,00€ 

Gràcia 

24.269,13€ 

 
Les Corts 

17.946,85€   

 

Eixample 

29.451,01€ 

Sant Martí    

28.507,61€ 

 

 
Ciutat Vella 

28.507,61€ 

 
 
 
 
 
 
 

Sants - Montjuïc 

28.889,60€ 

Infància 

21.075,67€ 

 

Joventut 

17.270,50€ 

 

Suport a la participació i coordinació 

del procés participatiu 

23.865,64€ 

 
Dispositius  mòbils activitats de 

participació a l’espai públic 

18.150,00€ 

Participació personal municipal 

8.433,70 € 

 
 

 

 

 

TOTAL 

562.092,40 € 
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