
 

 

 

 

 

 

Guia ciutadana per a la Fase de priorització dels projectes 
d'inversió mitjançant la recollida de suports 
Pressupostos participatius 2020-2023 
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1. Informació general de la fase de priorització dels projectes mitjançant la recollida de suports 
2. Instruccions per registrar-se a decidim.barcelona 

3. Instruccions per donar suport als projectes d'inversió 

4. Consultes, ajuda i suport tècnic 
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1. Informació de la fase de priorització dels projectes d'inversió          

mitjançant la recollida de suports 

Entre el 22 de març i el 5 d’abril, les veïnes i veïns de Barcelona podran escollir quins dels projectes                    
d'inversió presentats als Pressupostos participatius i que hagin superat la validació tècnica prèvia- volen              

prioritzar perquè passin a la fase de concreció i a la votació final. 

Aquesta priorització es realitzarà a través de la recollida de suports. Totes les persones de 14 anys o                  
més, empadronades a la ciutat podran donar suport a entre 2 i 10 projectes de qualsevol districte o barri                   

de Barcelona.  

Condicions de la fase de suports 

De cadascun dels districtes, només passaran a la fase de concreció de projectes, els 20 projectes amb                 

més suports de cada districte. 

A fi de garantir l’equilibri territorial entre els barris de cada districte dels projectes d’inversió que se                 
sotmetin a votació, una vegada finalitzada la fase de suports o priorització, en primer lloc, se                
seleccionarà el projecte amb més suports en el nombre de barris que s’indica en la taula inferior (de més                   

a menys suports per barri), sempre que hi hagi projectes presentats en el nombre de barris indicats. Els                  
projectes assignats al conjunt del districte, atès que tenen com a àmbit d’actuació tots o més d’un barri                  
del districte, a efectes d’aquest còmput tindran la consideració d’un barri addicional en el qual es poden                 
prioritzar projectes. 

  
En segon lloc, se seleccionaran els projectes per ordre de més a menys suports fins a seleccionar els 20                   
projectes amb més suports de cada districte. En cas que els 20 primers projectes amb més suports no                  

sumin 1,5 vegades el pressupost disponible al districte, s’ampliaran els projectes, per ordre de suports               
rebuts, fins a assolir aquesta quantitat. 

  

 

Els suports són personals i intransferibles. Es prohibeix recollir dades personals per donar suport en nom                

d’altres persones. 
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Districte 
Nombre de 

barris 
Nombre mínim de barris on s’han de 

prioritzar projectes 

Ciutat Vella 4 3 

L’Eixample 6 4 

Sants-Montjuïc 8 6 

Les Corts 3 2 

Sarrià - Sant Gervasi 6 4 

Gràcia 5 4 

Horta-Guinardó 11 7 

Nou Barris 13 7 

Sant Andreu 7 6 

Sant Martí 10 7 



 
 

 
En cas d’empat en el nombre de suports de l’últim projecte que hagi de passar a la fase de concreció de                     

projectes, passaran a la següent fase tots els projectes amb el mateix nombre de suports. En cap cas                  

passarà a la fase 4 de concreció un projecte que no hagi obtingut suports. 

Com puc donar suport als projectes presentats? 

Per a poder donar suport als projectes presentats, és necessari: 

a) Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona. 
b) Tenir 14 anys o més. 
c) Estar registrat/da a la plataforma decidim.barcelona. 

 

El suport als projectes es realitza exclusivament de forma digital a través de decidim.barcelona.  

2. Instruccions per registrar-se al decidim.barcelona 
 

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 la pestanya ‘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. Llegir i acceptar els Termes del servei. També és recomanable seleccionar ‘Vull rebre un butlletí               
ocasional amb informació rellevant’, per a rebre al correu electrònic el butlletí d'actualitat de              

decidim.barcelona. 
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5. Una vegada fetes aquestes accions, caldrà prémer la pestanya ‘Registra't’. 

 
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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3. Instruccions per donar suport als projectes d'inversió 

Com s’ha mencionat, es pot donar suport a entre 2 i 10 projectes de qualsevol districte o barri de la                    

ciutat. Per a fer-ho, cal seguir els següents passos:  

1. Accedir a la pàgina dels Pressupostos participatius. 
 

2. Clicar a la pestanya ‘Projectes’, des de la qual s'accedeix a tots els projectes presentats als                

pressupostos participatius. 

 

3. Al desplegable de l’esquerra, es poden filtrar els projectes segons àmbit temàtic i àmbit              

territorial, entre d'altres criteris. Amb aquests filtres, es podran visualitzar només aquells            
projectes relacionats amb temes, districtes o barris concrets. També es pot utilitzar el cercador              

de projectes per paraula clau. 
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4. Per a donar suport a una proposta, únicament cal seleccionar la pestanya ‘Dona suport’, situada                

a la zona inferior de la targeta de cada projecte. 

 

5. També es pot donar suport accedint al projecte (clicant al seu títol) i clicant a la pestanya ‘Dona                  

suport’, situada a la dreta de la pàgina.  

6. En els projectes als quals s'hagi donat suport, la pestanya indicará que el suport ja ha estat                 

donat. 
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En donar suports als projectes cal tenir en compte les següents particularitats: 

● Es pot donar suport a un mínim de 2 projectes i a un màxim de 10 projectes de qualsevol                   

districte o barri de Barcelona. 
● Els suports són personals i intransferibles. Es prohibeix recollir dades personals per donar suport              

en nom d’altres persones. 

● Només es validaran i comptabilitzaran els Suports que s’hagin donat. Els comentaris positius o              
favorables a un determinat projecte així com el fet de seguir un projecte no tenen la                
consideració de suports. 

● Es pot donar suport als projectes fins a la finalització del termini de la fase de priorització                 
mitjançant la recollida de suports. No cal donar suport a tots els projectes en un únic moment 

● Els suports donats es poden modificar fins a la finalització del termini de la fase de priorització                 

mitjançant la recollida de suports. 

 

4. Consultes, ajuda i suport tècnic 
 

● Resposta a preguntes freqüents 

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

● 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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