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Quins projectes es poden proposar? 

 

El procés de coproducció de projectes a Gràcia, en el marc dels Pressupostos 

participatius 2017, obren la possibilitat que els veïns, veïnes i entitats que ho vulguin 

puguin proposar, discutir i definir un seguit de projectes estratègics per al territori. 

Aquests projectes els construirà i decidirà la ciutadania, i els executarà el Districte. 

Perquè sigui així, els projectes hauran de complir un seguit de criteris de viabilitat 

tècnica, econòmica, de gènere i ambiental, i hauran de correspondre al capítol de 

despesa corrent (compra de béns i serveis).  

 

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! 

 

❏ Se 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 són 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.  

❏ Es pot dur a terme al llarg del 2017? (Situant l’inici i final al llarg del 2017)  

❏ Correspon a algun dels eixos que prioritza el Districte? El Districte de Gràcia 

ha triat tres àrees d’actuació que es van prioritzar a través del procés participatiu 

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 a 

les àrees següents:  

❏ 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 per al 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 d’anys posteriors. 

❏ És una proposta de despesa corrent? Correspon a despesa que es pot fer en 

el capítol 2, “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, 
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per tant, excloses les propostes que impliquin despesa d’inversió (vegeu 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 són excloents (és a dir, s’exclouen 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 o projectes existents?  

❏ La proposta és d’interès general? No respon a interessos personals o particulars 

d’un grup ni d’una associació en concret. 

❏ Suposa un canvi o una millora rellevant i útil a favor de resoldre desigualtats, 

ajuda a assolir nivells més alts 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 o en xarxa? 

 

❏ 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 i participació al voltant del procés resultant. 

❏ Beneficiaris/àries i impacte diferenciat: valorar qui són les persones 

beneficiàries del projecte i si hi ha una orientació específica que faci que hi 

hagi més beneficiaris/àries homes o dones. Determinar si les opcions 

previstes en la proposta produeixen un impacte diferent entre els homes i les 

dones, per no causar situacions de desigualtat.   

❏ Té en compte les dones del territori en tota la seva diversitat i els 

diferents tipus de desigualtat que els afecten? Reconeix la diversitat de 

dones i la defensa dels seus drets. Aborda les desigualtats múltiples que els 

afecten per raó de gènere, diversitat sexual i identitat de gènere, classes, 

edat, religió, diversitat funcional, origen nacional o ètnic, entre d’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 
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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 qual gira la proposta) com pel que fa a l’impacte de la 

proposta (com transforma la proposta aquestes relacions de gènere). Fer una 

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:  

❏ La gestió general del procés  

❏ Les emissions de CO2: si la proposta suposa un increment d’emissions de 

CO2 o si s’ha tingut en compte la possibilitat d’un impacte en l’àmbit de la 

reducció o compensació d’aquestes emissions.  

❏ Els 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, etcètera.  

❏ La neteja i recollida de residus: en cas de propostes que generin residus 

(per exemple, festes o trobades comunitàries), minimitzar-ne al màxim la 

producció i garantir que es compleixi la retirada selectiva de residus, o l’ús de 

productes de neteja no contaminants.   

❏ Els serveis d’àpats: productes de proximitat (km 0) i ecològics, vaixella, 

coberts i parament.  

 

Què és despesa corrent? 

 

Les propostes que s’acceptaran en el procés participatiu de coproducció de projectes 

estratègics a Gràcia s’hauran de poder finançar a través de l’apartat del pressupost 

destinat a despesa corrent (capítol 2). En aquest capítol de la despesa hi 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 personal municipal nou) ni 

en inversió pública. Això vol dir que, fonamentalment, seran despeses en: 
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 Béns fungibles (que es consumeixin en l’any en curs i no siguin susceptibles 

d’inventariar).  

 Serveis per 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 té una duració prevista 

superior a un any. Els projectes per 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 

✓ 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 mitjanes, 

persianes, murs, zones verdes, il·luminacions efímeres o puntuals, camins 

escolars…) 

✓ Dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…  

✓ Enquestes o estudis  

✓ Serveis que han de realitzar 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, en queden exclosos: 

✘ La creació d’infraestructures noves o la 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…) 

✘ La compra, construcció o reforma d’edificis  

✘ La construcció o adequació d’equipaments (escoles, centres de salut, centres de dia, 

centres cívics, casals de barri, biblioteques…) 

✘ L’adquisició o reposició d’elements de transport 

✘ Les aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual 

✘ Els serveis de competència o abast de ciutat o superior (xarxa de transport públic, 

formació reglada, serveis bàsics de salut, guàrdia urbana, serveis de neteja i recollida 

de residus, serveis d’adequació de parcs i jardins  

✘ Les subvencions i ajudes a associacions, institucions, fundacions i empreses amb o 

sense ànim de lucre 
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✘ Les subvencions i ajudes a famílies i individus 

✘ La concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència econòmica 



 

Regidoria de Participació i Districtes – Districte de Gràcia 
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