Il·lustríssims
veïns i veïnes
Pressupostos
participatius

Districte

Import

Ciutat Vella

8,5 M €

Eixample

7,5 M €

Sants-Montjuïc

9M€

Les Corts

5M€

Sarrià Sant Gervasi

5,5 M €

Gràcia

6M€

Horta-Guinardó

8M€

Nou Barris

9M€

Sant Andreu

7,5 M €

Sant Martí

9M€

Què són:
Per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona promou uns pressupostos participatius per al conjunt de
la ciutat. S’han reservat 75 milions d’euros del pressupost municipal perquè els veïns i veïnes decideixin
com volen invertir-los.

La dotació econòmica es distribueix de la següent
manera:

Als pressupostos participatius es poden presentar
projectes d’inversió, que abordin necessitats concretes d’un barri/districte i que tinguin un import d’entre
50.000 € i el 30% del pressupost assignat al districte (fins a un màxim de 2M €).
Si vols presentar un projecte, consulta a decidim.barcelona
quins requisits han de complir els projectes.

3 de febrer - 27 de març

Presenta el
teu projecte

1

Fases

Fes la teva proposta de projecte d'inversió a les trobades
presencials, als punts mòbils situats a l'espai públic o a través
de decidim.barcelona.
Consulta els requisits dels projectes
d'inversió a decidim.barcelona.

— Qualsevol persona o entitat pot presentar un projecte.
— Es poden presentar fins a un màxim de 3 per persona o
entitat.

Priorització
mitjançant la
recollida de suports

20 - 30 d’abril
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Si el teu projecte ha estat validat, durant aquests dies podrà recollir suports a través de decidim.barcelona i dels
punts mòbils.

— Totes les persones majors de 14 anys que estiguin empadronades a Barcelona podran donar suports.
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Fins el 17 d’abril

El teu projecte haurà de passar una valoració tècnica per garantir que compleix
tots els criteris i requisits i que és viable
tècnicament.
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— Cada persona podrà donar suport a un mínim de 2 i a un
màxim de 10 projectes de qualsevol districte de la ciutat.
— Els 30 projectes amb més suports de cada districte
passaran a la fase de concreció.

26 de maig - 7 de juny

Votació
final

La votació final dels projectes es farà
a través de decidim.barcelona.
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— Totes les persones majors de 14 anys que estiguin empadronades a Barcelona podran votar.
— Cada persona podrà votar els projectes de com a màxim
2 districtes de la ciutat: un serà el del seu empadronament i l'altre el podrà triar. Si només vol votar a un districte, pot escollir a quin.
— S'han de votar un mínim de 3 projectes per districte, i,
com a màxim, tants com es pugui fins exhaurir la cistella
del pressupost del districte.

Seguiment i impuls
dels projectes
A partir del juliol
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Si el teu projecte és un dels que ha estat seleccionat, podràs formar part de la Comissió d'impuls que es crearà a cada districte, per tal de fer el seguiment de la seva execució.

Valoració
tècnica

Concreta
el teu projecte
4 - 22 de maig

Si el teu projecte és un dels 30 que ha rebut
més suports del districte, et convocarem
per tal de treballar-lo amb el personal
municipal.
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Retorn i
informació dels
projectes que
s’executaran
8 - 30 de juny

S’informarà dels projectes seleccionats a
cada districte.

— Per garantir un equilibri territorial entre
els barris d’un districte, un cop finalitzada la votació, se seleccionarà el projecte més votat en un mínim de 2 barris
per cada districte (excepte en el cas de
Sants-Montjuic, Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Martí, que seran com a mínim 3 barris).
— En segon lloc, se seleccionaran els
projectes per ordre de més a menys
vots, fins a exhaurir l’import assignat
al districte.

