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1. Informació de la Fase de votació

Els primers Pressupostos participatius de Barcelona finalitzen amb la Fase de votació, que es realitza

entre el 10 i el 20 de juny. La votació dels projectes d'inversió té lloc entre el 10 de juny a les 10.00

hores i el 20 de juny a les 23.59 hores mitjançant la plataforma decidim.barcelona i en els punts

presencials de suport a la votació.

En aquesta fase les veïnes i veïns de la ciutat poden escollir els projectes que finalment s'executaran

en cadascun dels 10 districtes de Barcelona en el període 2021-2023.

Per a participar en la votació dels Pressupostos participatius, és necessari:

a) Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

b) Tenir 14 anys o més.

c) Votar a través de la plataforma decidim.barcelona o en un dels punts presencials de suport a

la votació habilitats en tots els districtes de la ciutat.

Cada persona pot votar els projectes de, com a màxim, 2 districtes de la ciutat: el districte en el qual

està empadronada i un altre districte a escollir lliurement. En cas de votar només a un districte, la

persona pot escollir si opta pel districte d'empadronament o per un districte a la seva elecció.

En cada districte, es poden votar tants projectes com es consideri oportú, a partir d'un mínim de 2

projectes, i fins a exhaurir el total del pressupost assignat al districte. Tot i això, per emetre el vot no

és necessari esgotar tota la dotació pressupostària assignada.
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2. La votació. Com es pot emetre el vot?

Es pot votar a través de decidim.barcelona des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet

(ordinador, telèfon, tauleta, etc.).

La votació requereix la comprovació de la identitat a través d'un sistema de doble verificació

mitjançant comprovació al Padró municipal i amb un codi SMS que s'envia al telèfon mòbil. Les dades

necessàries per a la verificació amb el Padró municipal són les següents:

- Nom i cognoms
- Número de DNI/NIE/Passaport (el document que consti al padró municipal)
- Data de naixement
- Codi Postal (el que figura al padró municipal)
- Districte (al que correspon el codi postal que figura al padró municipal)
- Telèfon mòbil

També es pot votar des dels punts presencials de suport a la votació, on hi haurà un equip per

acompanyar a la ciutadania en el procés de votació. Aquesta votació acompanyada també és digital i

es realitza a través de decidim.barcelona.

Per a votar en els punts de suport a la votació, caldrà mostrar el DNI, NIE o Passaport que consti en

el Padró municipal per a acreditar la identitat així com el compliment de les condicions de

participació.

El vot és anònim. El sistema de votació comprova inicialment la inscripció al Padró municipal i

després en l'emissió del vot no emmagatzema ni desa cap mena d'informació personal, garantint el

secret i l'anonimat del vot.

Els vots són personals i intransferibles. Es prohibeix recollir dades personals per emetre el vot en

nom d'altres persones. Es prohibeix la suplantació d'identitat.

Únicament poden votar les persones de 14 anys o més empadronades a Barcelona a títol individual.

Les entitats o persones jurídiques, per tant, no poden participar en aquesta fase del procés.

El vot a projectes pot ser modificat durant tot el període de la fase votació. Per canviar el vot cal

eliminar el vot i repetir el procés de selecció de projectes de nou. Cal recordar que el vot només es fa

efectiu una vegada s'han seleccionat un mínim de 2 projectes.

En aquesta primera edició dels Pressupostos participatius de Barcelona no es contempla la votació

en paper.

Hi ha dues opcions per votar en els Pressupostos participatius:

1. Registrant-se a decidim.barcelona

La persona participant ha de registrar-se a la plataforma decidim.barcelona (si no s'ha

registrat anteriorment).

Una vegada s'ha accedit amb la usuària de decidim.barcelona, i per a fer efectiu el vot, es

requereix la comprovació de la identitat a través d'un sistema de doble verificació mitjançant

comprovació al Padró municipal i amb un codi SMS que s'envia al telèfon mòbil.
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Feta la verificació es pot votar seleccionant un districte i els projectes que es volen votar

(mínim 2 per districte).

2. Sense registre a decidim.barcelona

La persona participant ha de verificar la identitat a través d'un sistema de doble verificació

mitjançant comprovació al Padró municipal i amb un codi SMS que s'envia al telèfon mòbil.

Feta la verificació es pot votar seleccionant un districte i els projectes que es volen votar

(mínim 2 per districte).
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3. Registre a decidim.barcelona

Qualsevol persona es pot registrar de manera autònoma a la plataforma digital, i totes les veïnes i

veïns de la ciutat que compleixin els requisits establerts en l'apartat 1 d'aquesta guia poden participar

en la votació final dels projectes, també de manera autònoma.

Per a registrar-se a la plataforma decidim.barcelona, és necessari seguir els passos que s'indiquen a

continuació:

1. Accedir a la plataforma decidim.barcelona des de qualsevol dispositiu amb connexió a

internet.

2. Clicar a l’opció ‘Registra’t’, situada a l'extrem superior dret de la pàgina inicial.
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3. Emplenar els camps que apareixen a la pantalla de registre.

4. És obligatori - acceptar els Termes i condicions d'ús de la plataforma (pots llegir-los a:

https://www.decidim.barcelona/pages/terms-and-conditions). En registrar-te també s'ofereix

l'opció de ‘rebre un butlletí ocasional amb informació rellevant’, és recomanable

seleccionar-ho si vols  rebre al correu electrònic el butlletí d'actualitat de decidim.barcelona.

5. Una vegada fetes aquestes accions, caldrà prémer la pestanya ‘Registra't’.
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6. L’últim pas és la confirmació de la persona participant. Per a fer-la, es rep un correu

electrònic a l'adreça d'e-mail que s'hagi facilitat per a fer el registre. En aquest correu caldrà

clicar a ‘Confirma el meu compte’ per a confirmar el registre i accedir a decidim.barcelona.
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4. Sistema de doble verificació de la identitat

La doble verificació de la identitat es podrà realitzar durant el període de votació, del 10 al 20 de
juny.

Per a votar en aquesta primera edició dels Pressupostos participatius de Barcelona no és
imprescindible estar registrat/da a decidim.barcelona.

Per votar cal verificar la identitat amb el procediment que s'indica a continuació

1. Accedir a la pestanya ‘Entra’ –situada a la part superior dreta de la pàgina de decidim.barcelona-.
Una vegada fet, cal seleccionar l'opció que s'indica a la següent imatge per fer la doble verificació de
la identitat.

2. Seguidament, és necessari emplenar un formulari amb les dades necessàries a contrastar de
manera automàtica amb el Padró municipal, validant el dret a vot de la persona participant.

Per poder fer la verificació cal Acceptar els termes i condicions d'ús.
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Si es desconeix el codi postal del domicili d'empadronament per a la verificació amb el Padró
municipal, es pot consultar el codi postal de l'adreça del domicili d'empadronament en el següent
enllaç: https://www.correos.es/es/ca/eines/codis-postals/detall

Pàgina 9 | 21

https://www.correos.es/es/ca/eines/codis-postals/detall


3. Una vegada verificades les dades amb el Padró, s'envia automàticament un SMS al número de
telèfon facilitat. Aquest missatge incorpora un codi que cal introduir a la pàgina que apareix després
d'introduir i verificar correctament les dades del padró.
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5. Emissió del vot als projectes a través de decidim.barcelona

Com s'ha mencionat, es pot votar un mínim de 2 projectes per districte, i tants projectes com la
persona participant vulgui, fins a esgotar el pressupost disponible al districte.

Per a fer-ho, decidim.barcelona compta amb un format de ‘votació cistella de la compra’, on cada
projecte té un cost assignat i la persona participant emet el seu vot distribuint el pressupost total
disponible entre els diversos projectes que vulgui seleccionar.

Per a emetre el vot, cal seguir els següents passos (una vegada validada la identitat amb el sistema de
doble verificació explicat en l'apartat anterior): 

1. Clicar a la pestanya ‘Votació pressupostos', des de la qual s'accedeix a tots els projectes
presentats als Pressupostos participatius.

2. En accedir a la pestanya ‘Votació pressupostos', cal seleccionar en quin/s districte/s es vol
emetre el vot (es poden votar projectes a un màxim de dos districtes, el d'empadronament i
un altre escollit lliurement per la persona participant).
Si només es volen votar els projectes d'un únic districte es podrà seleccionar lliurement a
quin dels 10 districtes de la ciutat. En clicar a la pestanya ‘Vota’, s'accedeix al llistat de
projectes del districte corresponent. Si s'ha fet la validació amb el padró, la casella ‘Vota’ del
districte d'empadronament apareixerà ressaltat amb un altre color.
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3. A la pàgina de votació dels projectes de cada districte, apareix un banner superior on s'indica
el pressupost disponible al districte, el cost total dels projectes que s'han seleccionat i
l’import restant per si es volen seleccionar més projectes.

4. La persona participant pot votar, en aquesta pàgina, els projectes que consideri que cal
executar al districte, des d'un mínim de 2 projectes i fins a esgotar el pressupost disponible al
districte. A mesura que se seleccionen els projectes, la barra del banner es va omplint,
indicant el pressupost que resta disponible per a seleccionar altres projectes.

Pàgina 12 | 21



5. En el cas que se seleccionin projectes amb un cost total superior al pressupost disponible al
districte, un missatge automàtic indicarà que s'ha sobrepassat el pressupost. En aquest cas,
cal desmarcar algun dels projectes seleccionats.

6. Quan s'hagi finalitzat la selecció dels projectes, la persona participant ha de clicar a ‘Vota’,
per tal que el vot quedi registrat. En aquest moment, apareixerà una finestra de resum dels
projectes seleccionats i una pestanya per a confirmar que es vol emetre el vot.
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7. Finalment, es confirma la tramitació del vot emès amb el següent missatge:

8. El vot es pot modificar durant tot el període de votació. Per a fer-ho cal accedir al districte on
s'ha emès el vot i clicar a l'opció ‘eliminar el teu vot i començar de nou’, que apareixerà a la
part superior del banner.
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En el cas de voler votar a dos districtes, el vot en cadascun dels districtes funciona de manera
independent, de tal manera que cada persona participant pot seleccionar els projectes que consideri
oportuns de cadascun dels districtes, havent de seleccionar un mínim de 2 projectes de cada districte
i tants com consideri oportú, sense superar el pressupost total disponible a cada districte.
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6. Votar en els punts presencials de suport a la votació

La votació dels projectes dels Pressupostos participatius s'efectua digitalment mitjançant la

plataforma decidim.barcelona, com es descriu en l'apartat 5 d'aquesta guia. Tanmateix, s'ha habilitat

un servei presencial per a facilitar el suport i l'acompanyament en el procés de votació.

En els punts o espais de suport a la votació es comptarà amb tauletes digitals amb connexió a

internet. En aquests punts hi haurà personal de suport a la votació encarregat de resoldre dubtes de

la ciutadania i fer acompanyament en el procés de registre i votació. Aquesta votació acompanyada

també és digital i es realitza a través de decidim.barcelona.

Aquests punts presencials són, per una banda, dos equipaments per districte que acolliran una

exposició amb tots els projectes objecte de votació i que compten amb equips d'informació i suport a

la votació. Per l'altra, els punts mòbils, que se situaran a l'espai públic, sempre que sigui possible en

ubicacions associades a un o diversos projectes.

Els horaris i ubicacions dels punts de suport presencial es poden consultar a l'apartat 7 d'aquesta guia

Cadascun d'aquests punts presencials de suport compta amb personal de suport a la votació

encarregat d'acompanyar les persones participants, realitzant les tasques següents:

1) Informar i resoldre dubtes de la ciutadania en relació amb el procés de Pressupostos

Participatius, el procediment i les condicions de la votació o el funcionament de

decidim.barcelona

2) Acompanyar a les persones participants en el registre a decidim.barcelona

3) Explicar els projectes que es presenten al districte i acompanyar en la revisió d'aquests per

part de la persona participant.

4) Acompanyar a les persones participants en el procés de votació a decidim.barcelona

Per a votar en els punts de suport a la votació, caldrà mostrar el DNI, NIE o Passaport que consti en

el Padró municipal per a acreditar la identitat així com el compliment de les condicions de

participació.

La votació requereix la comprovació de la identitat a través d'un sistema de doble verificació

mitjançant comprovació al Padró municipal i amb un codi SMS que s'envia al telèfon mòbil. Les dades

necessàries per a la verificació amb el Padró municipal són les següents:

- Nom i cognoms
- Número de DNI/NIE/Passaport (el document que consti al padró municipal)
- Data de naixement
- Codi Postal (el que figura al padró municipal)
- Districte (al que correspon el codi postal que figura al padró municipal)
- Telèfon mòbil
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7. Punts presencials de suport a la votació

Cada districte compta amb dos equipaments amb una exposició del conjunt de projectes del districte

que han passat a la votació final, i on s'oferirà informació i suport al vot. L’exposició està oberta al

públic en el mateix horari d'obertura habitual de l'equipament.

Els punts de suport a la votació presencials en aquests equipaments es realitzen en el següent horari:

- De dilluns 14 a divendres 18 de juny, de 17 a 20 hores.

- Dissabte 19 de juny, de 10 a 14 hores.

- Diumenge 20 de juny,  de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

En aquest horari també es podran visitar les exposicions dels projectes del districte.

Les exposicions i els punts de suport a la votació presencials s'ubiquen als següents equipaments:

Districte Equipament Adreça

Ciutat Vella
Centre Cívic Convent Sant Agustí Carrer del Comerç, 36

Casal de Barri del Raval Carrer de la Reina Amàlia, 31

Eixample
Centre Cívic Sagrada Família Carrer de Viladomat, 2-8

Centre Cívic Cotxeres Borrell Carrer de Provença, 480

Sants-Montjuïc
Seu del Districte de Sants-Montjuïc Carrer de la Creu Coberta, 104

Centre Cívic el Sortidor Plaça del Sortidor, 12

Les Corts Biblioteca Montserrat Abelló Comtes de Bell-lloc, 192

Sarrià-Sant
Gervasi

Centre Cívic Vil·la Urània Carrer Saragossa, 29

Casal de Gent Gran de Can Fàbregas Plaça de Pere Figuera i Serra, 1

Gràcia
Centre Cívic la Sedeta Carrer de Sicília, 321

Centre Cívic El Coll – La Bruguera Carrer de Duran i Borrell, 24

Horta-Guinardó
Casal de barri del Mas Guinardó Plaça de Salvador Riera, 2

Centre Cívic Casa Groga Avinguda del Jordà, 27

Nou Barris
Centre Cívic Can Verdaguer Carrer de Piferrer, 94-100

Casal de Barri Torre Baró Avinguda d'Escolapi Càncer, 5

Sant Andreu

Fàbrica de Creació – Recinte de
Fabra i Coats

Carrer de Sant Adrià, 20

Canòdrom Carrer de Concepció Arenal, 165

Sant Martí
Centre Cultural La Farinera del Clot Gran Via de les Corts Catalanes, 837

Centre Cívic Besòs Rambla de Prim, 87
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Del 10 al 20 de juny, en diversos espais públics de tots els districtes de la ciutat s'ubiquen punts

mòbils de suport a la votació en franges de dues hores, que poden ser en horari de matí o tarda. Es

podrà consultar la informació relacionada amb els punts mòbils de suport a la votació a través del

següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/pages/faqspuntsmobils
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8. Resultats de la votació

Una vegada finalitzat el període de votació, se seleccionen els projectes per ordre de més a menys

vots fins a exhaurir la dotació econòmica assignada al districte.

A mesura que avanci la selecció a partir dels resultats de la votació, si un projecte supera l'import

disponible, se segueixen seleccionant els projectes següents per ordre de més a menys vots fins a

exhaurir la dotació econòmica assignada al districte.

Exemple 1

Posició segons
nombre de vots

Projecte Cost

1 Projecte 1 1.000.000 €
2 Projecte 2 1.000.000 €
3 Projecte 3 1.000.000 €
4 Projecte 4 600.000 €
5 Projecte 5 200.000 €
6 Projecte 6 500.000 €

Aquest primer exemple amb un pressupost total assignat al districte de 3.600.000 € ens mostra un cas on s'han

seleccionat els quatre primers projectes més votats, donat que el cost d'aquests és equivalent al pressupost total

del districte. Per contra, els projectes a partir del cinquè projecte més votat ja no serien seleccionats, donat que

sobrepassen el pressupost disponible del districte.

En el moment de fer la selecció dels projectes guanyadors segons nombre de vots, en el cas

d'haver-hi un projecte que amb el seu cost sobrepassa el pressupost disponible, aquest no podrà ser

seleccionat.Ses seleccionarà el primer projecte amb més vots i que s'ajusti al pressupost disponible,

tal com es mostra a l'Exemple 2.

Exemple 2

Posició segons
nombre de vots

Projecte Cost

1 Projecte 1 1.000.000 €
2 Projecte 2 1.800.000 €
3 Projecte 3 1.000.000 €
4 Projecte 4 800.000 €
5 Projecte 5 200.000 €
6 Projecte 6 500.000 €

L’exemple 2 amb un pressupost total assignat al districte de 3.600.000 € ens mostra uns resultats en els quals el

primer i el segon projecte més votats han estat seleccionats, però el tercer no, ja que la suma del seu cost

sobrepassaria el pressupost total [Projecte 1 (1.000.000 €) + Projecte 2 (1.800.000 €) + Projecte 3 (1.000.000 €)

= 3.800.000 €].

Per tant, en aquest cas el tercer projecte no seria seleccionat, però sí que ho seria el Projecte 4, donat que, en

tenir un cost inferior, s'ajustaria al pressupost disponible [Projecte 1 (1.000.000€) + Projecte 2 (1.800.000€) +

Projecte 4 (800.000€) = 3.600.000€]
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En cas d'empat de vots entre dos o més projectes, si la selecció de tots els projectes empatats

superés el pressupost disponible, se seleccionaran per ordre de suports rebuts en la fase de

priorització.

Exemple 3

Posició segons
nombre de vots

Projecte Cost
Suports (fase
priorització)

1 Projecte 1 1.000.000 € 256

2 Projecte 2 1.000.000 € 498

3 Projecte 3 1.000.000 € 790

4 (empat) Projecte 4 500.000 € 116

4 (empat) Projecte 5 600.000 € 217

5 Projecte 6 500.000 € 645

Veiem, en l'exemple 3 amb un pressupost total assignat al districte de 3.600.000 €, un cas d'empat en vots en la

quarta posició. Si seleccionem els dos projectes empatats, el cost total seria superior al pressupost disponible

[Projecte 1 (1.000.000 €) + Projecte 2 (1.000.000 €) + Projecte 3 (1.000.000 €) + Projecte 4 (500.000 €) (empat)

+ Projecte 5 (600.000 €) (empat) = 4.100.000 €].

En casos com aquest, s'utilitzaran el nombre de suports rebut durant la fase de priorització per a fer la tria del

projecte seleccionat. Per tant, en l'exemple, seleccionaríem el projecte 5, ja que compta amb més suports en la

fase de priorització que el projecte 4, amb el qual està empatat en nombre de vots de la fase final.

En cas que dos projectes guanyadors estableixin usos contradictoris per a un mateix equipament o

espai públic, atès que seran incompatibles, guanyarà el que hagi aconseguit més vots i l'altre quedarà

descartat.

Els diners sobrers que no sigui possible assignar a un projecte, és a dir, el romanent pressupostari de

cada de districte, quedaran reservats en la dotació pressupostària assignada als pressupostos

participatius per si es produeix alguna desviació pressupostària en algun dels projectes seleccionats.

Els resultats de la votació no es faran públics fins que acabi el període de votació.

L’anunci dels projectes seleccionats per ser executats com a resultat del procés de pressupostos

participatius (el resultat de la votació) es farà a través dels canals de comunicació i participació

municipals a partir del 21 de juny de 2021.
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9. Consultes, ajuda i suport tècnic

● Informació general sobre el procés de Pressupostos participatius

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius

● Resposta a preguntes freqüents

https://www.decidim.barcelona/pages/faqsfasevotaciopim

● Consultes generals sobre el procés participatiu

Mitjançant correu electrònic a participacio@bcn.cat

● Dubtes o incidències d'ús de la plataforma en aquest procés participatiu

Mitjançant correu electrònic a ajuda@decidim.barcelona
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