
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Participa 
i decideix 
sobre el teu 
barri!
Consulta 
ciutadana 
d’inversions 
en barris

26 Novembre 2015 - 11 Desembre 2015
Presentació de propostes de projectes d’inversió en 
barris via telemàtica.

14 Desembre 2015 - 4 Gener 2016
Validació de les propostes presentades pel Servei 
de Descentralització i Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de València.

11 Gener 2016 - 15 Gener 2016
Deliberació i priorització de les propostes de projectes 
presentats en els grups de treball d’urbanisme i inver-
sió en barris de cada Junta Municipal de Districte.

18 Gener 2016 - 10 Febrer 2016
Estudi de viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària 
pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de València.

15 Febrer 2016 - 19 Febrer 2016
Debat sobre els projectes validats i viables 
en els grups de treball d’urbanisme i 
inversió en barris.

22 Febrer 2016 - 4 Març 2016
Votació ciutadana de les propostes vali-
dades.

6 Març de 2016
Presentació dels resultats de la votació 
ciutadana.

Calendari 

i fases de treball

Tots els tràmits telemàtics es 
realitzaran a través dels formularis 
corresponents en la pàgina web de 
l’Ajuntament de València: 
http://www.valencia.es/consultaciu-
tadanainversions

Amb la finalitat de recolzar aquelles persones 
que necessiten ajuda per a realitzar els tràmits en 
internet, es disposaran horaris d’atenció persona-
litzada específics en cada Junta de Districte



La Consulta ciutadana és un mecanisme de participa-
ció ciutadana. Contribueix al fet que les veïnes i veïns 
de la ciutat de València s’involucren en la presa de 
decisions respecte a l’execució del pressupost muni-
cipal destinat a realitzar inversions en barris. 

El procés consultiu combina la presentació de propostes 
i la votació a través d’internet amb el paper fonamental 
que desenvoluparan les Juntes Municipals de Districte, 
òrgans municipals de descentralització i promoció de la 
participació. En les mateixes, s’han activat els Grups de 
treball sobre Urbanisme i inversió en barri, en els quals 
tindran lloc els debats i deliberacions sobre les propos-
tes presentades. 

La inversió en barris principalment es dirigeix a cobrir 
objectius de millora del barri en diferents àrees te-
màtiques: benestar social, cultura, esports, educació, 
infraestructures, neteja, medi ambient, mobilitat, parcs 
i jardins, seguretat i convivència, entre unes altres. 

En aquesta línia, les inversions abasten les infraestruc-
tures - “obres” - tant noves com de rehabilitació de les 
ja existents (per exemple la construcció d’un jardí o 
l’asfaltat d’un carrer). També contemplen les adquisi-
cions de béns permanents de l’Ajuntament, com poden 
ser els contenidors de residus o la compra d’un vehicle.

Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats 
(programes culturals, festejos...) ni a serveis locals com 
podria ser la petició de més servei de neteja o personal 
en Serveis Socials.

En la Consulta Ciutadana poden participar totes les veï-
nes i veïns de València majors de 16 anys empadro-
nats/as en la ciutat. També totes aquelles entitats 
ciutadanes que tinguen el seu domicili social i àmbit 
d’actuació territorial en la ciutat de València. 

 
PROPOSANT PROJECTES 
D’INVERSIONS EN BARRIS
26 Novembre 2015 - 11 Desembre 2015

Per a realitzar propostes de projectes d’inversió és 
necessari acreditar-se com a proponent de projectes 
de forma telemàtica, a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament (http://www.valencia.es/consultaciuda-
danainversiones). Feta l’acreditació, i amb el DNI/NIE 
o passaport, es podrà emplenar el formulari correspo-
nent per a efectuar la proposta de projecte d’inversió 
en el districte en el qual la persona està empadronada.
 

Què és? 

 Sobre què decidim?

  Com participem? 

  Qui pot participar? 

1

2
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PARTICIPANT EN ELS GRUPS DE 
TREBALL DE DELIBERACIÓ I PRIORITZACIÓ
De l’11 al 15 de Gener i del 15 Febrer 

al 19 Febrer del 2016
En els grups de treball específics de cada Junta Municipal 
de Districte es durà a terme un debat sobre les propos-
tes presentades així com una priorització col·lectiva 
de les iniciatives existents. Per a participar en els 
mateixos s’obrirà un període que orientativament anirà 
del 26 d’Octubre al 6 de novembre de 2015, en les Juntes 
Municipals de Districte.
 

 
VOTANT LES PROPOSTES DE PROJECTES 
D’INVERSIÓ EN BARRIS.
Del 22 de Febrer al 4 de Març de 2016

Aquelles persones que vulguen participar en la votació de 
la consulta ciutadana hauran d’inscriure’s prèviament en 
la web, emplenant les seues dades personals. Posterior-
ment es podrà realitzar el vot de forma telemàtica, 
escollint diverses propostes a executar en el districte en el 
qual la persona està empadronada.
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