Si...

Si...

És un projecte d'inversió que pot
fer l'Ajuntament

És un objectiu o una idea general pel
districte o de la ciutat

És un projecte que s'ha de realitzar
en equipaments, infraestructures o
espais públics

Posa de manifest propostes o
necessitats no recollides al
document inicial del PAM/PAD
o el complementen

S'ajusta als límits del pressupost
participatiu (recursos disponibles
i criteris tècnics)
No inclou altres despeses, més enllà de
la inversió (contractació de personal i
serveis, realització d'estudis, concessió
de subvecions, etc.)

... es pot incorporar
com a projecte al
pressupost participatiu!
Els projectes que compleixin els requisits
establerts i siguin escollits per la ciutadania
són els que s'executaran

Implica inversions que superen el límit
del pressupost participatiu, és una
proposta sense despesa associada o
requereix despesa corrent

... es pot incorporar
com a proposta del
PAM/PAD!
Les propostes hauran de superar una validació
tècnica i política per a ser incorporades al
document final del PAM o del PAD corresponent

Pressupostos participatius
Tipus de projectes i exemples
Rehabilitació, reforma, millora o dotació tecnològica o de mobiliari d’equipaments públics
o infraestructures públiques existents
Millora d’espais en centres cívics

Millora d’espais en biblioteques

Dotació d’una aula d’informàtica en
casals de barri

Dotació d’uns vestidors en unes instal·lacions esportives

Adequació d’espais en un casal de gent gran

Compra d’equipament informàtic per a un equipament

Reforma dels entorns escolars dels
centres educatius

Construcció d’equipaments de
dimensions reduïdes
Construcció d’equipaments esportius a
l’espai públic (pista de bàsquet, pista de
petanca, zona de calistènia)
Creació de punts verds

Reurbanització i millora d’espais
públics
Accions de reurbanització i millora de
carrers, places, parcs i zones verdes
Creació horts urbans i d’àrees d'esbarjo
de gossos

Infraestructures i mobiliari urbà.

Aplicacions o infraestructura
tecnològica.

Instal·lació de mobiliari urbà (bancs, fonts,
papereres)

Desenvolupament d’aplicacions, programari
i webs d’àmbit de districte

Instal·lació o millora de l’enllumenat

Adquisició d’una impressora 3D, adquisició
de pissarres digitals

Creació o millora de carrils bici
Creació o millora d’àrees de jocs infantils
Instal·lació d’escales mecàniques o ascensors
en espais públics

Desenvolupament d’aplicacions de mòbils o
d‘una web d’un banc de recursos de districte

Pressupostos participatius
Requisits o criteris dels projectes d’inversió

Comprensible i viable tècnicament
Quantificable econòmicament i complir els llindars econòmics establerts per al procés
Respectar el marc jurídic i legal existent
Ha de ser d’àmbit d’actuació municipal
D’interès general i vincular-se, com a mínim, a un eix del Programa 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
Projecte finalista que comenci a executar-se en el mandat municipal actual
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 signats per
l’Ajuntament de Barcelona
No ha de ser contrari als drets i les llibertats individuals i col·lectives ni contrari als valors democràtics i els
drets humans.
No pot vincular o condicionar la seva execució a un proveïdor concret.
Els projectes que facin referència a equipaments han de ser coherents amb l’orientació, el projecte i el programa funcional de l’equipament
Els projectes d’intervenció i millora de l’espai públic han de ser adequats tècnicament pel que fa a l’impacte
sonor que pugui produir el seu ús, especialment si pot afectar el descans del veïnat

