QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AUTONÒMICS?
És un projecte pilot de la Generalitat Valenciana que es decideix per Acord del Consell del
09/04/2021. Pretén desenvolupar un procés participatiu per a decidir les actuacions a què es
dedicarà una part del pressupost de la Generalitat. Es tracta d'una potent eina per a caminar cap a
un govern obert que gire entorn de la participació ciutadana, un dels eixos de l’Acord del Botànic.
Així, obrim el Botànic als 5 milions de valencians i valencianes, comptant amb tots els territoris i
invertint en aquells que més ho necessiten.

ELS PRINCIPIS EN QUÈ ES BASA
Empoderament de la ciutadania, informació pública, transparència, igualtat, inclusió, perspectiva
de gènere, solidaritat territorial i rendició de comptes.
A més, també es basen en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (Annex I):
1. Fi de la pobresa
2. Fam zero
3. Salut i benestar
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
6. Aigua neta i sanejament
7. Energia assequible i no contaminant
8. Treball decent i creixement econòmic
9. Indústria, innovació i infraestructures
10. Reducció de les desigualtats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Acció pel clima
13. Producció i consums responsables
14. Protegir la vida submarina
15. Protegir els ecosistemes terrestres
16. Pau, justícia i institucions sòlides
17. Aliances per a aconseguir els objectius

COM PUC PARTICIPAR?
Pots PROPOSAR projectes, DEBATRE, DONAR SUPORT als projectes presentats i VOTAR-LOS
(telemàticament, registrant-te en GVA Participa).
A més, podràs participar en diferents espais:
•

Tallers de treball i debats públics organitzats expressament per aquest procés.

•

Processos participatius i jornades organitzades pel Consell Valencià de la Joventut.
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•

Òrgans de participació de la Generalitat (pots consultar-los en la Guia de Participació
Ciutadana de la Generalitat i el seu sector públic).

•

La pestanya de Pressupostos Participatius de GVA Participa.

•

Qualsevol altre fòrum de base participativa creat en les administracions públiques de la
Comunitat Valenciana.

EL PRESSUPOST
Es dedicaran 125 milions d'euros per a l'exercici 2022.
Es distribuirà entre:
•

projectes d'àrea comarcal → el 70% del pressupost (87,5 milions d'euros) distribuït
mitjançant un índex basat en criteris de població (70%), pobresa (25%) i despoblament
(5%).
◦ Comarques Costaneres del Nord: 9.348.500 €
▪ Inclou el Baix Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa.
◦ Comarques d'Interior del Nord: 5.418.400 €
▪ Inclou els Ports, l’Alt Maestrat, l'Alcalatén, l’Alt Millars i l’Alt Palància.
◦ Comarques d'Interior: 6.105.400 €
▪ Inclou el Racó d’Ademús, els Serrans, la Plana d'Utiel-Requena, la Canal de Navarrés
i la Vall de Cofrents-Aiora.
◦ Comarques de l'Horta: 22.040.800 €
▪ Inclou València ciutat, l'Horta Nord i l'Horta Sud.
◦ Comarques del Xúquer-Túria: 10.167.300 €
▪ Inclou el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta i la
Ribera Baixa.
◦ Comarques Centrals: 13.763.500 €
▪ Inclou la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat, l'Alcoià, la Marina Alta i la
Marina Baixa.
◦ Comarques del Sud: 20.656.100 €
▪ Inclou l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó, l'Alacantí i el Baix Segura.

•

projectes d'abast autonòmic (o que impliquen diverses àrees comarcals) → el 30% del
pressupost (37,5 milions d'euros).

* Es garanteix que com a mínim s'executarà un projecte per cada àrea comarcal (sempre que haja
superat la fase de suports).
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QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES?
•

Ser competència de la Generalitat.

•

Ser legals.

•

No anar en contra de l'interés general (no ser discriminatòries).

•

No atemptar contra els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

•

Estar emmarcades en els capítols pressupostaris II (Compra de béns comuns i despeses de
funcionament), IV (Transferències corrents en concurrència competitiva) i VI (Inversions
reals).

•

No tractar-se de transferències a persones o entitats concretes.

•

No ser excessivament abstractes o d'una amplitud tal que impedisca la seua viabilitat.

*Pots trobar exemples de possibles propostes en l’Annex II.

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?
•

Totes les persones majors de 16 anys empadronades en un municipi de la Comunitat
Valenciana.

•

Les persones menors de 16 anys i majors de 12 empadronades en la Comunitat Valenciana,
amb l'autorització dels seus tutors/es.

•

Els valencians i les valencianes residents en l'exterior.

*Les propostes han de presentar-se a títol individual. Les associacions també hauran de fer-ho
d'aquesta manera, encara que podran indicar que es fa en representació d’un col·lectiu.

LES FASES DEL PROCÉS
•

•

Fase 1: Informació i debats (6 de maig a 30 de maig)
◦ S'informarà la ciutadania de la metodologia a seguir per a participar. Es realitzaran
jornades, debats i tallers de forma online i presencial per a informar del procés.
Fase 2: Presentació de propostes (11 de maig a 30 de maig)
◦ Podràs presentar totes les propostes que consideres (podran estar dirigides a qualsevol
de les àrees territorials, independentment de la teua localitat de residència).
◦ Has de presentar-les exclusivament de manera telemàtica a través de GVA Participa.
◦ Les propostes poden referir-se als següents capítols pressupostaris:
▪ Capítol II, de reparacions, manteniment, arrendament i conservació d'edificis i
instal·lacions i material de transport, neteja, compra de material no inventariable,
subministraments i, en general, treballs realitzats per empreses.
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▪ Capítol IV, de transferències corrents a administracions públiques, a institucions
sense fi de lucre, a empreses i a famílies. No s'acceptaran transferències a persones
o entitats concretes.
▪ Capítol VI, d'inversions reals en noves infraestructures i béns d'ús general, béns de
patrimoni històric artístic i cultural, edificis i altres construccions, material de
transport, mobiliari i estris o béns de caràcter immaterial com les despeses de
recerca i desenvolupament.
• Fase 3: Revisió interna de les propostes (31 de maig a 8 de juny)
◦ Les propostes es revisaran i ordenaran per conselleries.
◦ Es retornarà un informe amb les propostes admeses i les no admeses (amb la indicació
del motiu d'exclusió) que serà validat per la Comissió de Seguiment.
◦ Les propostes admeses passaran a la fase de suports en GVA Participa i les descartades
a una pestanya secundària del mateix portal.
• Fase 4: Fase de suports (9 de juny a 27 de juny)
◦ Qualsevol persona podrà donar suport a un màxim de 10 propostes.
◦ Els suports requerits són:
▪ 300 per a propostes d'àmbit autonòmic.
▪ 200 per a propostes de les Comarques de l'Horta i de les Comarques del Sud.
▪ 150 per a les Comarques Centrals.
▪ 100 per a les Comarques del Xúquer-Túria i les Comarques Costaneres del Nord.
▪ 50 per a les Comarques de l'Interior i de l'Interior del Nord.
*Podrà reduir-se el nombre de suports requerits si el nombre de propostes resulta inferior al
previst.
• Fase 5: Avaluació de propostes (28 de juny a 12 de setembre)
◦ S'avaluaran les propostes a partir d'aquests criteris:
▪ Ser finançables dins dels capítols pressupostaris II, IV i VI.
▪ No superar l'import global dels pressupostos participatius.
▪ Ser executables en els anys 2022 i 2023.
▪ No tractar-se d'un projecte ja assumit prèviament fora dels pressupostos
participatius.
▪ Altres criteris d'inviabilitat considerats per les persones avaluadores.

•

◦ Una vegada descartades les propostes inviables, les persones avaluadores definiran més
els projectes viables i els atorgaran una valoració econòmica.
◦ S'enviarà un informe a les persones autores de les propostes i aquelles viables passaran
a votació.
Fase 6: Publicació de preus (13 de setembre)
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◦ Es publicaran els informes dels projectes i els preus assignats en l'avaluació.
• Fase 7: Votació de projectes (14 de setembre a 30 de setembre)
◦ Qui pot votar? Totes les persones registrades en GVA Participa i amb l'usuari verificat.
◦ On puc votar? En la pestanya de Pressupostos Participatius de GVA Participa.
◦ Com vote?
▪ Disposaràs de dos escenaris de votació: autonòmic i d'àrea comarcal (has de triar
una àrea comarcal, no és necessari que siga en la qual estàs empadronat/a).
▪ Tindràs un crèdit individual disponible en tots dos.
▪ Podràs distribuir-lo entre els projectes que vulgues votar (no és necessari esgotarlo).
• Fase 8: Resultats (28 d’octubre)
◦ El resultat de la votació s'obtindrà ordenant els projectes per nombre de vots.
◦ Per a incorporar un projecte al llistat, aquest no haurà de superar el pressupost restant
en eixe àmbit (si el supera, se seleccionarà el següent amb major nombre de vots).
◦ En cas d'empat en nombre de vots, s'optarà pels projectes registrats primer.
◦ En cas d'incompatibilitat entre projectes, s'optarà pel que tinga més vots.
* S'aplicarà un límit del 20% del crèdit dels pressupostos participatius a cada Conselleria per a
evitar una sobrecàrrega i assegurar el seu correcte funcionament (encara que es garantirà que
cada unitat territorial tinga un projecte assignat, fins i tot encara que supere eixe 20%).
• Fase 9: Seguiment i Control (a partir del 2022 fins a l'execució dels projectes)
◦ S'incorporaran els projectes més votats a la Llei de Pressupostos de la Generalitat
Valenciana de 2022.
◦ En GVA Participa s'actualitzarà la informació sobre el desenvolupament dels projectes.

¿TENS ALGUN DUBTE?
Pots fer les teues consultes enviant un correu a gvaparticipa@gva.es
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ANNEX I: PROCÉS PARTICIPATIU VINCULAT ALS ODS
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ANNEX II: EXEMPLES DE PROPOSTES
Propostes que compleixen els requisits
Capítol II, de reparacions, manteniment, arrendament i conservació d'edificis i instal·lacions i
material de transport, neteja, compra de material no inventariable, subministraments i, en
general, treballs realitzats per empreses.
• Execució de campanyes de difusió dels Objectius de l'Agenda 2030.
• Realització d'un projecte cultural i d'oci educatiu per a combatre el despoblament.
• Desenvolupament d'un projecte de turisme rural sostenible per a les zones en risc de
despoblament.
• Restauració d'un edifici de titularitat de la Generalitat.
• Contractació d'un servei de transport per a un centre educatiu.
• Compra de productes sanitaris consumibles per a un centre de salut.
• Lloguer d'un edifici per a crear un centre d'oci juvenil sa.
• Neteja de muntanyes públiques de titularitat de la Generalitat.
• Implantació de cursos d’informàtica per a persones majors.
• Contractació d'un servei de cafeteria i restauració per a un institut.
• Neteja de la façana de l’estació de tren.
• Fer pública la gestió del transport públic sanitari.
•
•
•

Servei de salut mental per a estudiants a les universitats públiques.
Xarrades a IES sobre salut sexual, alimentació saludable, etc.
Ficar més contenidors a les zones de muntanya públiques.

Capítol IV, de transferències corrents a administracions públiques, a institucions sense fins de
lucre, a empreses i a famílies.
• Millores en la gestió de les ajudes a la dependència.
• Noves ajudes per al lloguer d'habitatges.
• Millora de les ajudes a empreses per a la contractació de persones amb diversitat funcional.
• Ajudes a empreses que fomenten la igualtat entre dones i homes o la contractació de
col·lectius amb dificultats d'inserció laboral.
• Ajudes a empreses per a la retirada de l'amiant de les seues instal·lacions.
• Ajudes als hotels que fomenten el turisme rural sostenible.
• Ajudes a entitats d’educació no formal.
• Augmentar el pressupost per a beques a estudiants.
Capítol VI, d'inversions reals en noves infraestructures i béns d'ús general, béns de patrimoni
històric artístic i cultural, edificis i altres construccions, material de transport, mobiliari i estris o
béns de caràcter immaterial com les despeses de recerca i desenvolupament.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar un tram de la xarxa ferroviària de la Generalitat.
Compra d'habitatges per a destinar-les a habitatge social.
Compra d'un edifici per a crear una residència pública de persones majors.
Compra d'ordinadors per als col·legis públics.
Compra d'un equip de radiodiagnòstic per a un hospital.
Crear una xarxa de carrils bici entre comarques.
Compra de mobiliari per a un hospital públic.
Construir una carretera que faça més accessible la meua comarca.
Ampliació d'un institut públic de la meua ciutat.
Compra d'una obra d'art per a un museu de la Generalitat.
Creació de refugis públics per a animals abandonats.
Compra i re-condicionament de pisos per a oferir en lloguer assequible a joves.

Propostes que no compleixen els requisits
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Contractació de més personal sanitari, educatiu, administratiu o de policia autonòmica
(forma part del capítol I de la classificació econòmica de la despesa dels Pressupostos de la
Generalitat – despeses de personal).
Potenciar la cultura valenciana (proposta general i poc definida).
Millora de l'atenció sanitària primària en els centres de salut de la Comunitat Valenciana
(proposta general i sense definir els mitjans).
Creació d'un portal de transparència de la Generalitat (ja es troba creat, desenvolupat i en
funcionament).
Reducció del deute públic de la Generalitat (forma part del capítol IX de la classificació
econòmica de la despesa dels Pressupostos de la Generalitat – passius financers).
Subvenció d'un projecte concret d'una entitat ciutadana determinada (no s'accepten
transferències directes o de caràcter nominatiu).
Inversió en la construcció d'una obra el termini d'execució de la qual siga superior a 2
exercicis econòmics (supera el termini d'execució en els anys 2022-2023).
Subvenció a Ajuntaments per a inversions de renovació del paviment dels vials (forma part
del capítol VII de la classificació econòmica de la despesa dels Pressupostos de la
Generalitat – transferències de capital).
Creació d'un nou impost (es tracta d'un ingrés públic, no d'una despesa).
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