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1. Què són els Pressupostos Participatius? 

 
Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa que han desplegat 
molts municipis, en contextos molt diferenciats, amb objectius i metodologies diverses, 
i amb resultats molt diferents. A través dels pressupostos participatius la ciutadania 
decideix, de forma participativa i vinculant, a què es destinarà una part dels 
pressupostos d’una ciutat, districte o barri.  
 
L’Ajuntament de Barcelona afronta el repte de trobar el seu propi model de 
pressupostos participatius, partint de les experiències existents, però també de l’àmplia 
trajectòria de polítiques de participació a la ciutat.  
 
Per això posa en marxa, per primer cop en la història de la ciutat, un procés de 
pressupostos participatius, a partir d’una prova pilot que es desenvoluparà amb 
metodologies diferents als districtes de Gràcia i l’Eixample.  
 
L’Eixample desplegarà un procés de Pressupostos Participatius que combina la 
participació online i la presencial per proposar, prioritzar i decidir projectes als qui 
destinar una part del pressupost del districte. El districte de Gràcia durà a terme un 
procés participatiu de coproducció de projectes en diferents àmbits estratègics per 
al territori.  

 
2. Perquè l’Ajuntament de Barcelona vol promoure Pressupostos 

Participatius? 
 

Els Pressupostos Participatius tenen coma objectiu principal aprofundir en la 
construcció de la ciutat democràtica, a través de: 
 
§ Millora de la qualitat de la gestió i promoció de processos de coproducció de 

polítiques públiques, obrint l’administració a la participació ciutadana. 
§ Justícia redistributiva, amb una identificació més acurada de les necessitats. 
§ Aprofundiment de la qualitat democràcia i participació política. 
§ Reforçar el teixit ciutadà, a partir de l’apoderament de veïns i veïnes hi que 

participen a través d’entitats o a nivell individual.  
§ Promoure el desenvolupament de projectes innovadors i estratègics per al 

territori. 
 

Comencem amb una prova pilot per poder ampliar a futur a altres districtes i tota la 
ciutat. La prova pilot ha de permetre dissenyar i desenvolupar un procés que desbordi 
un procés clàssic de pressupostos participatius i transitar cap a un marc que impliqui 
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un canvi de paradigma a partir de la transversalització de la participació en els 
pressupostos.  
 

3. Quants diners s’hi destinaran? 
 

El districte d’Eixample hi destinarà 500.000 euros del pressupost de despesa corrent 
i el districte de Gràcia hi destinarà 150.000 euros (50.000 euros aproximadament a 
cada eix) del pressupost de despesa corrent per a aquesta Prova Pilot.  
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4. El procés a Eixample  
 

Aquesta prova pilot ens ha de permetre combinar l’experiència individual i 
col·lectiva/comunitària, la participació digital i analògica, adreçar-nos a tota la població 
però vetllant per a col·lectius tradicionalment exclosos dels processos de decisió, així 
com aprofitar i reforçar els espais de participació existents i avaluar el desenvolupament 
del procés i les propostes d’actuació resultants a nivell de districte. 
 
A l’Eixample decidim! 
 
A partir del Pla d’actuació del Districte, i prenent-lo com a document marc i diagnòstic, 
obrim una part del pressupost a la ciutadania per proposar i decidir quines actuacions 
prioritzem per endegar durant l’any 2017 al districte de l’Eixample. 
 
Els moments clau 
§ Recollida de propostes del 27 d'octubre al 27de novembre de 2016 
§ Priorització de propostes del 28 de novembre al 23 de desembre de 2016 
§ Decisió de propostes de l'1 al 26 de febrer de 2017 

 
Els àmbits d’actuació 
§ Desenvolupar polítiques per a Gent Gran 
§ Millorar la qualitat de l’aire 
§ Cultura als barris: desenvolupar programacions estables i gratuïtes 
§ Campanyes i activitats contra la violència masclista i LGTBI 
§ Impuls a l'Economia cooperativa, social i solidària 
 
Les propostes d’actuació que es decideixin en aquest procés participatiu les executarà el 
Districte de l’Eixample i s’engegaran durant l’any 2017 

 
4.1 Quines són les fases i calendari del procés de coproducció de 

projectes a Eixample? 
 
27 D'OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE DE 2016 - RECOLLIDA DE PROPOSTES 
 

Com a proposta d’actuació entenem: iniciatives, accions, activitats que tinguin com a 
objectiu els àmbits següents i amb cert nivell de concreció per poder-les avaluar. Tothom 
qui s’inscrigui a decidim.barcelona podrà fer propostes d’actuació sobre: 

  
• Desenvolupar polítiques per a Gent Gran 
• Millorar la qualitat de l’aire 
• Cultura als barris: desenvolupar programacions estables i gratuïtes 
• Campanyes i activitats contra la violència masclista i LGTBI 
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• Impuls a l'Economia cooperativa, social i solidària 
(Veure més endavant exemples de proposta d’actuació) 

 
Les propostes que no es corresponguin amb els criteris o àmbits establerts, les que no 
compleixin la legalitat vigent i les que no siguin de competència municipal es descartaran 
a la fase inicial. 
 
Quedaran també excloses les propostes que impliquin despesa d’inversió (veure 
document “Despeses capítol 2”) 
 
Si hi ha propostes similars o iguals, es demanarà als qui les hagin plantejades que 
s’uneixin o es complementin. 
 
Durant aquesta fase s’establiran mecanismes d’avaluació; com que es tracta d'una prova 
pilot entenem que ens hem de dotar d’eines de correcció i millora del procediment. 
 
A escala presencial, s’organitzaran trobades per debatre i fer propostes col·lectives que 
es pujaran a la plataforma. Aquests debats es duran a terme en espais/òrgans de 
participació ordinaris del districte i en altres d'específics per afavorir l’aportació de 
diferents col·lectius i veus del districte. 
 
En tots aquests espais hi haurà un agent per facilitar l'aportació personal a 
decidim.barcelona 

 
28 DE NOVEMBRE AL 23 DE DESEMBRE DE 2016 - PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES 
 

Durant aquesta fase totes les persones registrades a decidim.barcelona i empadronades 
a la ciutat podran prioritzar les propostes, a través d’un sistema de suports. 
 
Es disposarà de deu suports que es repartiran entre les diferents propostes d’actuació. La 
priorització es desenvoluparà exclusivament en línia. 
 
S’obriran espais de deliberació per debatre les propostes presentades i compartir criteris 
per a la valoració personal i la priorització posterior de propostes d’actuació. 
 
Durant aquesta fase s’establiran mecanismes d’avaluació; com que es tracta d'una prova 
pilot entenem que ens hem de dotar d’eines de correcció i millora del procediment. 
 
En tots aquests espais hi haurà un agent per facilitar l'aportació personal a 
decidim.barcelona 

 
DEL 24 DE DESEMBRE AL 31 DE GENER – VALORACIÓ DE VIABILITAT 
 

L’equip d’avaluació estudiarà la viabilitat de les 50 propostes que hagin obtingut més 
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suports i les valorarà sota criteris tècnics, econòmics, de gènere i ambientals. Les 
actuacions que passin el tall de la viabilitat se sotmetran a la votació final a la plataforma 
decidim.barcelona i aniran acompanyades del pressupost d’execució corresponent. 
 
Els criteris de viabilitat i la composició de l’equip o dels equips es decidiran en funció de 
les propostes que s'han d'avaluar. Durant aquesta fase s’establiran mecanismes 
d’avaluació; com que es tracta d'una prova pilot entenem que ens hem de dotar d’eines de 
correcció i millora del procediment.. 
 
El Districte farà públic el resultat de les propostes viables, juntament amb el seu 
pressupost d’execució per a la fase de decisió. 

 
DE L'1 AL 26 DE FEBRER DE 2017 - DECISIÓ DE PROPOSTES 
 

La votació final es farà a decidim.barcelona. 
 
Les persones registrades a decidim.barcelona i empadronades al districte de l’Eixample 
podran consultar el cost de les propostes per tal de triar-ne i decidir-ne les millors. Quan 
triïn no es podran excedir del pressupost total ja que s'utilitzarà el sistema del carretó 
d’anar a comprar. 
 
Durant aquesta fase s’establiran mecanismes d’avaluació; com que es tracta d'una prova 
pilot entenem que ens hem de dotar d’eines de correcció i millora del procediment. 

 
A PARTIR DEL 27 DE FEBRER DE 2017 – EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
 

El Districte farà públic el conjunt d’actuacions i el seu pressupost decidits en el procés de 
pressupostos participatius. Aquestes propostes les executarà el Districte de l’Eixample i 
s’engegaran durant l’any 2017. 
 
La informació arribarà a la ciutadania a partir de la plataforma decidim.barcelona i per 
correu electrònic a qui hagi assistit a alguna trobada o debat i així ho hagi manifestat. 

 
Segons les actuacions decidides es proposaran els espais presencials adequats per fer 
el seguiment de la seva execució. Aquest seguiment tindrà el seu reflex en la plataforma 
com a trobada oberta a tothom i l’acta d’aquestes sessions es publicarà a 
decidim.barcelona. 

 
Es proposarà l’espai presencial adequat per a la rendició de comptes en què el Districte 
exposarà quines actuacions s’han dut a terme i quines encara s'estan desplegant, i serà 
el moment de compartir una valoració general de l’impacte del procés en relació amb la 
descentralització i el model de ciutat, la universalitat, l'apoderament per a la inclusió social 
i el reforç dels espais de participació existents. 
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4.2 Quins projectes es poden proposar a Eixample? - Criteris per als 
Projectes 
 

1. És realitzable en un any natural.  
2. Està en línia o és complementari amb l'actuació municipal actual.  
3. Posa en relació programes o projectes existents (desenvolupats pel Districte, 

associacions, col·lectius...).  
4. No supera el 70% dels recursos econòmics disponibles.  
5. No compromet el pressupost més enllà de la realització de la proposta d’actuació.  
6. És una proposta de despesa corrent que inclou despeses en compra de materials o 

béns fungibles (no inventariables) o la contractació de serveis a empreses externes. 
Queden, per tant, excloses les propostes que impliquin despesa d’inversió.  

7. Suposa un canvi o una millora rellevant i útil a favor de resoldre desigualtats o 
mancances en els àmbits proposats.  

8. Introdueix novetats, fa una aproximació diferent, proposa accions innovadores.  
9. Fomenta la participació de col·lectius que normalment no participen i és inclusiu.  
10. Fomenta el treball col·lectiu, associatiu o comunitari.  
11. Fomenta el treball en xarxa.  
12. Lapropostaésd’interèsgeneral 

(no respon a interessos personals o particulars ni d’un col·lectiu o societat concrets).  
13. Preveu aspectos de millora de la salut.  
14. Incorpora la perspectiva de gènere i promou la igualtat entre els homes i les dones.  
15. En el cas que la proposta sigui d’un acte o una activitat, es tindrà en compte 

incorporar-hi mesures per reduir l’impacte en el medi ambient i l’espai públic, pel que 
fa a contaminació lumínica i sonora, gestió de residus, ús de materials sostenibles, 
etcètera.  
 

4.3 Quins projectes es poden proposar a Eixample? - Exemples de 
projectes 
 
1. Impuls a l'economia cooperativa, social i solidària  
(Impulsar projectes de responsabilitat social corporativa en el comerç, economia 
cooperativa, social i solidària Potenciar iniciatives d’emprenedoria que fomentin la 
cooperació) Exemples de proposta d’actuació :  
✓ Campanya de comunicació de Nadal i municipal per aquells comerços que durant el 

2017 incorporin mesures de responsabilitat social corporativa en els seus projectes 
de negoci.   

✓ Programa de suport a la autoocupació cooperativa dels joves de l’eixample.   
✘	Crear una oficina d’assessorament a l’emprenedoria. 	
✘	Creació del servei de suport a la economia solidaria del districte de Eixample 

(sobrepassa la data de finalització, implicaria almenys un any).  
 

2. Desenvolupar polítiques per a Gent Gran  
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(Envelliment actiu, prevenció de situacions de risc per aïllament social de la gent gran, 
promoure el treball en xarxa...). Exemples de proposta d’actuació:  
✓ Prospecció de la necessitat de bancs a la via publica. Elaborar una proposta de 

mapa.   
✓ Crear una guia de serveis específica (serveis socials, targeta rosa, equipaments de 

gent  gran,..) que arribi de manera personalitzada a les persones que fan 65 anys. 
(es fa el 2017 i  després la guia queda com a recurs a l’OAC, equipaments,...).   

✘	X Obrir nous casals per a gent gran.  
✘	Jornades anuals sobre la situació de la gent gran (va més enllà del 2017).  

 
3. Cultura als barris: desenvolupar programacions estables i gratuïtes  
(Impulsar la cultura com un bé comú, garantir l’accés de la ciutadania a la cultura als barris, 
revisar i regenerar l’acció democràtica en la manera de gestionar la cultura...). Exemples 
de proposta d’actuació:  
✓ Procés participatiu per a la elaboració d’una exposició sobre la memòria de les 

festes majors del barri de sant Antoni.   
✓ Certamen literari i musical, publicació de treballs (lectures, llibre, concert...)   
✘	L’entitat X proposa ampliar la seva activitat a partir d’una acció cultural.  
✘	Dos nous capgrossos per al barri de Sagrada Família (és una inversió econòmica, 

no una proposta).  
 

4. Millorar la qualitat de l’aire  
(Dur a terme actuacions de millora en jardins, espais peatonals i espais intermedis, reduir 
la contaminació, sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos de la 
contaminació...). Exemples de proposta d’actuació: 
✓ Fer l’estudi de quins projectes s’estan desenvolupant al districte tan privats com 

públics i detectar els buits o mancances (afegiríem un calendari de l’estudi amb la 
presentació de les conclusions i propostes sobre els buits detectats).   

✓ Projecte de sensibilització a les escoles de primària del districte sobre la qualitat de 
aire i els factors implicats.   

✘	Rebaixar l’impost de X als comerços que incorporin mesures de responsabilitat 
social 

✘	Construcció d’estació de mesura de la qualitat del aire al carrer X (és una inversió).  
 

5. Campanyes i activitats contra la violència masclista i LGTBIfòbia  
(Vetllar perquè la igualtat de gènere estigui present de manera transversal en les 
polítiques, els serveis i els projectes del districte, eradicar de la violència contra les dones, 
garantir la participació de les dones, vetllar per un districte sense homofòbia i transfòbia i 
garantir els drets de les persones LGTBI). Exemples de proposta d’actuació :  
✓ Campanya de comunicació a les escoles de primària contra la violència masclista i 

LGTBIfòbia  
✓ Campanya adreçada al col·lectiu masculí per trencar estereotips de gènere, treballar 

les noves masculinitats i implicar-los en la lluita contra la violència masclista.  
✘	Campanya de sensibilització contra la invisibilitat i discriminació del col·lectiu 

Bisexual a Barcelona (va més enllà de l’àmbit d’actuació del districte).  
✘	Crear una casa d’acollida per a dones que fugen de la violència masclista 

(Compromet el pressupost més enllà de la seva execució).  
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5. El procés a Gràcia - Què és la Coproducció de projectes? 
 

El procés de coproducció de projectes que es desenvolupa a Gràcia consisteix en 
posar a disposició del teixit veïnal i associatiu del districte una quantitat de 
recursos econòmics per desenvolupar un seguit de projectes estratègics 3 àmbits: 
§ Foment de la cultura al Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut. 
§ Dones, feminisme i diversitat sexual 
§ Economia social i solidària 
 
Aquests eixos van ser prioritzats a través del procés participatiu realitzat en motiu del 
Pla d’Acció de Districte (PAD) i el procés de coproducció de projectes ha de permetre 
aterrar-los en iniciatives concretes.  
 
Cada eix tindrà assignat un pressupost determinat, la suma total dels quals serà de 
150.000 euros (50.000 euros aproximadament a cada eix).  
 
Aquests recursos corresponen al capítol 2 de “Despeses corrents en compra de béns i 
serveis” (veure més endavant “Què és despesa corrent?”).  
 
En cada eix es convoca una taula de treball oberta a la participació del teixit associatiu 
i als veïns i veïnes del territori interessades en proposar i definir els projectes 
estratègics que finalment s’executaran des del Districte.  
 
De cada una d’aquestes taules de co-producció de projectes sortiran un mínim de 3 
propostes per eix. Des de l’ajuntament es vetllarà per a que les propostes compleixen 
un seguit de criteris de viabilitat tècnica, econòmica, de gènere i ambiental (veure més 
endavant “Criteris per als projectes”), i s’assignarà a cada proposta un pressupost 
d’execució.  
 
Aquestes propostes es sotmetran a votació oberta a tots els veïns i veïnes del barri, 
a través del portal Decidim.Barcelona. Serà el veïnat el qui decidirà quins projectes 
s’executen en cada eix.  
 
Tota la informació sobre el procés es trobarà en tot moment al portal 
Decidim.Barcelona, per que tot el veïnat del districte/ciutat pugui seguir-ho, 
comentar, … i finalment votar! La votació de la ciutadania serà vinculant.  
 

 
5.1 Quines són les fases i calendari del procés de coproducció de 

projectes a Gràcia? 
 
9 DE NOVEMBRE A 16 DE DESEMBRE – COPRODUCCIÓ DE PROJECTES  
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Es convoca a les entitats i veïnat a formar part de les taules obertes per la co-
producció de projectes. Aquestes taules seran espais presencials convocats 
explícitament on els veïns, veïnes i entitats que ho vulguin podran presentar 
propostes, discutir-les i participar en la construcció col·lectiva dels projectes.  
 
Hi haurà una taula per eix, que es convocarà setmanalment (cinc sessions), per 
treballar les propostes que sorgeixin i convertir-les en projectes viables i 
estratègics per al territori. Les taules seran dinamitzades per un equip professional 
de facilitadors.   
 
Les convocatòries de les taules estan prefixades (mateix dia de la setmana i espai) i 
seguiran el següent calendari i localització: 
§ Economia social i Solidària. Associació Catalana d'integració i desenvolupament 

Humà - ACIDH (C. Siracusa, 53) -> Dimarts 8, 15, 22, 29 de novembre, i 13 de 
desembre.   

§ Dones, feminismes i diversitat sexual. Centre Cívic “La Sedeta” (C. Sicilia, 32) 
-> Dimecres 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre. 

§ Foment de la cultura al Coll, Vallcarca, els Penitents i la Salut. Centre Cívic el 
Coll (Pl. Lesseps, 20-22) -> Dijous 10, 17, 24 novembre i 1 i 15 de desembre. 

 
Amb l’ajuda dels facilitadors, les taules prioritzaran les propostes presentades, 
debatran els projectes prioritzats i faran una proposta final, d’un mínim de 3 projectes, 
a sotmetre a votació ciutadana.  
 
Els projectes hauran de complir un seguit de criteris de viabilitat tècnica, econòmica, 
de gènere i ambiental (veure més endavant “Criteris per als projectes”).  
 

19 DE DESEMBRE A 6 DE FEBRER – ANÀLISI DE VIABILITAT 
 
El districte i l’ajuntament, haurà de valorar la viabilitat tècnica, econòmica, de gènere 
i ambiental de les propostes prioritzades per les taules de coproducció de projectes. 
Les consideracions que puguin sorgir d’aquesta valoració de viabilitat es remetran a 
les taules, descartant aquells projectes que no es considerin viables. Les taules de 
coproducció es podran trobar per ajustar la definició de les propostes en funció 
d’aquestes consideracions (entre el 23 de gener i el 6 de febrer). L’equip dinamitzador 
del procés vetllarà per a que les propostes que arribin al procés de valoració de 
viabilitat compleixin amb els criteris prèviament establerts. 
 
El procés de valoració assignarà un pressupost aproximat a cada projecte proposat. 
Aquesta valoració només serà possible si es disposa de prou concreció i detall del 
projecte.  

 
15 A 28 DE FEBRER – VOTACIÓ FINAL  
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Durat dues setmanes la ciutadania del districte serà cridada a votar quins els projectes 
proposats en cada eix vol que s’executin des del Districte. La votació es farà a través 
del portal Decidim.Barcelona, on durant tot el procés s’haurà informat de les cites, les 
propostes en discussió i altres informacions relatives a la coproducció de projectes.  
 
Les propostes més votades fins arribar a la totalitat de recursos disponibles per eix, 
seran les que s’executaran. Les votacions es realitzaran de forma no competitiva 
entre eixos (és a dir, cada eix té un pressupost assignat i els projectes competeixen 
entre si dins d’un mateix eix, però no entre eixos).  
 
S’habilitaran punts d’informació i participació al districte per facilitar que tothom pugui 
participar en la votació.  
 

A PARTIR DEL 1 DE MARÇ – EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
 
Un cop finalitzades les votacions el Districte adquireix l’obligació d’executar els 
projectes més votats fins al límit del pressupost disponible, al llarg de 2017.  
 
Els projectes hauran de traslladar-se a una execució tècnica, facilitada a través de la 
informació que s’elabori durant el procés de co-producció de projectes amb els veïns, 
veïnes i entitats.  
 
S’establiran a més mecanismes per al seguiment de la implementació dels projectes, 
a través del portal Decidim.Barcelona i de sessions presencials de rendició de 
comptes durant i al final de l’execució dels projectes.  

 
5.2 Quins projectes es poden proposar? - Criteris per als Projectes 

 
A l’hora de proposar un projecte a una de les taules obertes de coproducció, us heu 
de fer un seguit de preguntes, si la resposta és positiva, aleshores el projecte 
compleix els criteris de viabilitat! 

 
❏ Es situa al districte de Gràcia? Només es tindran en compte propostes que 

s’hagin de desenvolupar territorialment en el districte de Gràcia.  
❏ És competència municipal? La proposta ha de ser competència del districte o 

d’una de les àrees de l’Ajuntament. Hi ha moltes actuacions que passen a la ciutat 
que son competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de 
Catalunya o de l’Estat espanyol.  

❏ És legal? Les propostes no poden ser contràries a les normatives (locals o 
supramunicipals) existents.  

❏ És realitzable al llarg de 2017? (situant l’inici i final al llarg de 2017)  
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❏ Es correspon a un dels eixos prioritzats des del districte? El districte de Gràcia 
ha triat tres àrees d’actuació prioritzades a través del procés participatiu realitzat 
per elaborar la proposta del PAD, amb l’objectiu de concretar aquesta priorització 
amb propostes detallades. Les propostes que es facin s’han de circumscriure’s a 
aquestes àrees:  
❏ Foment de la cultura al Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut. 
❏ Dones, feminisme i diversitat sexual 
❏ Economia social i solidària 

❏ No supera els recursos disponibles? El cost de la proposta ha de ser inferior al 
total dels recursos disponibles pel procés (50.000€ per eix).  

❏ No compromet el pressupost més enllà de la realització de la proposta 
d’actuació? No implica un manteniment o pressupost de següents anys. 

❏ És una proposta de despesa corrent? Correspon a despesa que es pot fer en el 
capítol 2 de “Despeses corrents en compra de béns i serveis”, que inclou despeses 
en compra de materials o béns fungibles (que no siguin inventariables) o la 
contractació de serveis a empreses externes. Quedaran per tant excloses les 
propostes que impliquin despesa d’inversió (Veure a continuació “Què és 
despesa corrent?”).  

❏ És viable? S’analitzarà si existeixen altres elements objectius i rellevants que 
impedeixin la viabilitat tècnica de la proposta.  

❏ No suposa un impacte negatiu en l’equitat de gènere o la sostenibilitat 
ambiental. 

 
ALTRES CRITERIS DE VALOR 
 

A banda dels criteris de viabilitat, que son excloents (és a dir, s’excloen els projectes 
que no compleixin els criteris anteriors) s’han definit un seguit de criteris de valors, 
que poden ajudar a valorar la idoneïtat de les propostes en el procés de priorització 
en les taules comunitàries: 
  
❏ Posa en relació programes i/o projectes existents?  
❏ La proposta és d’interès general? No respon a interessos personals/particulars ni 

d’un grup o associació en concret. 
❏ Suposa un canvi o una millora rellevant i útil a favor de resoldre desigualtats, 

ajuda a assolir majors nivells de salut i benestar o mancances en els àmbits 
prioritzats?  

❏ És innovador? Introdueix novetats, fa una aproximació diferent, proposa accions 
innovadores (ús de les TIC, models de gestió …). 

❏ Fomenta la participació de col·lectius que normalment no participen? (joves, 
persones nouvingudes, persones en risc d’exclusió social …).  

❏ És inclusiu? No discrimina per raó de gènere, orientació sexual, raça, creença o 
altres.  

❏ Fomenta el treball comunitari/associatiu/en xarxa? 
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❏ Té en compte la dimensió de gènere a través de: 
❏ La definició i gestió de la proposta: si s’ha tingut en compte la igualtat de 

gènere en els objectius i metodologia del projecte, així com en la proposta de 
gestió, seguiment, participació al voltant del procés resultant. 

❏ Beneficiaris/àries i impacte diferenciat: Valorar qui són les persones 
beneficiaries del projecte i si hi ha una orientació específica que faci que hi 
hagi més beneficiaris/àries homes o dones. Determinar si les opcions 
contemplades en la proposta produeixen un impacte diferent entre els homes i 
les dones, que no agreixin situacions de desigualtat.   

❏ Té en compte les dones del territori en tota la seva diversitat i els 
diferents tipus de desigualtat que les afecta? Reconeix la diversitat  de 
dones i la defensa dels seus drets. Aborda les desigualtats múltiples que els hi 
afecten per raó de gènere, diversitat sexual i identitat de gènere,  classes, 
edat, religió, diversitat funciona, origen nacional i/o ètnic, entre altres... 

❏ Fomenta la igualtat o agreuja la desigualtat? Determinar si les opcions 
considerades promouen la igualtat entre els homes i les dones, tant pel que fa 
a l’objecte de la proposta (quines relacions de gènere -igualtat o desigualtat- 
es donen al voltant de la problemàtica, mancança o necessitat del territori 
sobre la que gira la proposta) com pel que fa a l’impacte de la proposta (com 
transforma la proposta aquestes relacions de gènere). Anàlisi de gènere de la 
proposta en la mesura que pugui abordar situacions de desigualtats en:   
❏ el món laboral (treball remunerat) 
❏ el treball de cura i reproducció (treball no remunerat) 
❏ en matèria de drets de ciutadania ( dret de les dones a viure lliures de 

violència masclista, a l’orientació sexual...)  
❏ l’ús de l’espai públic 
❏ els usos del temps (treball, oci, cura …) 
❏ l’accés a recursos i serveis públics 
❏ la mobilitat 
❏ la distribució dels recursos econòmics i materials 

 
❏ Té en compte la dimensió de la sostenibilitat ambiental a través de:  
❏ Gestió general del procés.  
❏ Emissions CO2: si la proposta suposa un increment d’emissions de CO2 o si 

s’ha tingut en compte la possibilitat d’un impacte a nivell de reducció o 
compensació d’aquestes emissions.  

❏ Elements de comunicació, difusió, sensibilització o marxandatge: si la 
proposta suposa l’elaboració de materials de comunicació, difusió, 
sensibilització o marxandatge, que es tingui en compte l’ús de materials 
reciclats, compostables o sostenibles, la priorització d’elements electrònics 
sobre els impresos, etc …  

❏ Neteja i recollida de residus: en cas de propostes que generin residus (per 
exemple, festes o trobades comunitàries) minimitzar al màxim la producció 
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dels mateixos i garantir que es compleixi amb la retirada selectiva de residus; 
o l’ús de productes de neteja no contaminants.   

❏ Serveis de càtering: productes de proximitat (Km0) i ecològics, vaixella, 
coberts i parament.  

5.3 Què ho diferencia d’una convocatòria de subvencions? 
 
El procés de coproducció de projectes a Gràcia es diferencia d’una convocatòria en 
concurrència de subvencions en 3 elements fonamentals 

§ Cada espai consensuarà un número de projectes (mínim 3) a partir de dinàmiques de 
deliberació conjunta i facilitació per arribar a un o diversos projectes comuns 
(no es tracta de triar competitivament entre diferents propostes de projectes de 
diferents entitats, sinó de la definició de projectes comuns).  

§ Es fomentarà que els projectes a proposar siguin projectes que no pugui desenvolupar 
una entitat tota sola, que requereixi una escala superior (suport del districte o bé un 
conjunt d’entitats o actors del territori).  

§ La responsabilitat de l’execució del projecte és del districte, no de les entitats o la 
ciutadania.  

 
6. Què és despesa corrent? 
 

Les propostes que s’acceptaran en el procés participatiu de coproducció de projectes 
estratègics a Gràcia hauran de poder ser finançades a través de l’apartat del 
pressupost destinat a despesa corrent (capítol2). En aquest capítol de la despesa entra 
la compra de béns o la contractació de serveis que no signifiquin un increment de 
capital o del patrimoni públic. No podran suposar l’ampliació del capítol de despesa de 
personal (és a dir, no poden suposar la contractació de nou personal municipal) ni en 
inversió pública. Això vol dir que fonamentalment seran despeses en: 
§ Béns fungibles (que es consumeixin en l’any en curs i no ser susceptibles 

d’inventariar).  
§ Serveis a contractar i executar dins de l’any en curs 

 
No seran susceptibles de finançar despeses del capítol d’inversions. Una inversió és allò 
que l’Ajuntament o el districte pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és 
superior a un any. Els projectes a presentar per tant no poden significar la construcció, 
adequació o reforma d’equipaments, espais o infraestructures urbanes, ni l’adquisició 
d’immobles, terrenys o altres béns “durables”. 

 
SÓN EXEMPLES DE DESPESA CORRENT: 
✓ Organització d’esdeveniments concrets (festes populars, jornades, fires, debats, 

processos participatius, …) 
✓ Projectes o campanyes educatives, de sensibilització, … (educació no formal o informal 

- no educació formal/reglada) 
✓ Projectes de salut comunitària 
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✓ Processos d’apoderament de col·lectius determinats (gent gran, joves, dones, 
migrants, …) 

✓ Exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres (no inventariables, 
d’acord amb la normativa existent – senyalització no vial, decoració de mitjaneres, 
persianes, murs, zones verdes, il·luminacions efímeres o puntuals, camins escolars… 
) 

✓ Dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu …  
✓ Enquestes o estudis  
✓ Serveis a realitzar per entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o 

autònoms  
✓ Planificació d’una possible futura inversió (només la part de planificació - que pot ser a 

través d’un procés participatiu) 

NO ÉS DESPESA CORRENT I PER TANT QUEDEN EXCLOSOS: 
✘ Creació de noves infraestructures o reposició d’existents (urbanització, mobiliari urbà, 

enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de 
voreres o asfaltat, senyalització vial, passos a nivell …) 

✘ Compra, construcció o reforma d’edificis  
✘ Construcció o adequació d’equipaments (escoles, centres de salut, centres de dia, 

centres cívics, casals de barri, biblioteques …) 
✘ Adquisició o reposició d’elements de transport 
✘ Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual 
✘ Serveis de competència o abast de ciutat o superior (xarxa de transport públic, formació 

reglada, serveis bàsics de salut, guardia urbana, serveis de neteja i recollida de residus, 
serveis d’adequació de parcs i jardins,  

✘ Subvencions i ajudes a associacions, institucions, fundacions i empreses amb o sense 
ànim de lucre 

✘ Subvencions i ajudes a famílies i individus 
✘ Concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència econòmica 

 
7. Perquè participar en el procés de coproducció de projectes si ja vam 
participar al procés del PAD? 
 

El procés de pressupostos participatius a Barcelona dóna continuïtat al procés 
participatiu realitzat per definir la proposta del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i 
dels Plans de Districte (PAD), i en reforça els resultats a través de la concreció de les 
línies estratègiques dibuixades amb la ciutadania en aquest procés participatiu.  
 
El procés participatiu d’elaboració del Pla municipal, en el qual han participat 39.000 
persones amb més de 9.000 propostes (el 70% de les quals han estat incorporades en 
el PAM/PIM/PAD definitius), és ja en sí mateix un procés de participació en els 
pressupostos, ja que té un impacte evident sobre la priorització de polítiques públiques 
i, per tant, sobre la definició del pressupost de tota la legislatura.  
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Els pressupostos participatius s’emmarquen en una política de participació més àmplia 
amb la qual volem innovar i anar més enllà en el procés de construir una ciutat 
democràtica i transitar cap a un canvi de paradigma del que, fins ara, han estat els 
pressupostos participatius a ciutats del nostre entorn o similars.  

 
 
8. Principis que regeixen la proposta de Pressupostos Participatius 
 

§ Universal: obert a tota la població del districte, sigui de forma individual o des de 
d’entitats, sense exclusió.  

§ Inclusiu: fomenta la participació de sectors exclosos, apoderant a través de la 
inclusió social. 

§ Redistributiu: possibilita invertir la prioritat en el pressupost en favor dels col·lectius 
discriminats per la seva posició de classe, la seva condició de gènere o pel seu 
orígen ètnic.  

§ Deliberatiu: permet el trànsit d’una situació de conflicte inicial (competència entre 
diferents propostes / interessos) cap a la cerca el consens a través del diàleg.  

§ Vinculant: la decisió final és de la ciutadania, sense possibilitat de veto de 
l’administració o tècnics (dins dels criteris fixats prèviament)  

§ Corresponsabilitat: facilita processos de coproducció de polítiques públiques, 
fomentant la corresponsabilitat per part de la ciutadania en la gestió pública.  

§ Transparència i control ciutadà: posa a disposició eines de transparència, i per a 
un control i seguiment del procés per part de la ciutadania, facilitant una major/millor 
transparència, control i seguiment ciutadà de la gestió econòmica.  

§ Educatiu: en tant que procés pedagògic sobre la gestió econòmica de la 
ciutat/ajuntament i escola de participació (via d’entrada a la ciutadania no 
organitzada a espais de participació política - politització per a una ciutadania activa) 

§ Solidaritat: foment de la solidaritat al prioritzar projectes d’interès general, amb 
impacte positiu de gènere o mediambiental, per davant de l’interès particular - 
solidaritat de la ciutadania amb el conjunt de la ciutat.  

§ Partint de l’existent: es parteix dels processos de participació existents (PAD) 
§ Articulació territorial i sectorial: afavoreix compartir una visió global del districte 

entre la ciutadania, a l’hora que fomenta processos territorials (barri) i sectorials.   
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