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.
▪ 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)
◦ 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.
Torna a GVA Participa

