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1.- ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Els pressupostos participatius són un mecanisme de democràcia directa que permet als 

ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics mitjançant un procés de 

participació ciutadana. 

Es considera que el pressupost participatiu és una de les polítiques participació ciutadana de 

major compromís (atès que es posa a deliberació i decisió l'assignació dels recursos públics). 

Un pressupost participatiu pot dur-se a terme amb una gran varietat de metodologies i 

models, des de la simple consulta ciutadana sobre propostes fetes per l'administració, fins al 

procés vinculant sobre propostes elaborades per la mateixa ciutadania. 

Per això, a l’hora de plantejar un pressupost participatiu, s’han de tenir en compte molts 

aspectes: qui participa, si és vinculant o consultiu, si es fa sobre propostes o sobre un topall de 

pressupost (o combinació d’ambdues), etc. 

A l’hora d’executar un pressupost participatiu, cal tenir en compte:  

 

Fase pedagogia  

L’objectiu en aquesta fase és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables 

sobre la destinació d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema de participació.  

Es tracta d’una fase inicial on, a més de donar a conèixer el pressupost participatiu (objectius, 

propostes i canals de participació), es fa pedagogia per fomentar la participació, però també 

permet conèixer les necessitats de la població i planificar part de la despesa departamental.  
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És el moment de, si es contempla en el disseny del procés participatiu, obrir espais per tal que 

la ciutadania, a títol individual o col·lectiu, presenti propostes o actuacions. Per això, s’ha de 

tenir en compte també, no només com es presenten, sinó com es recullen aquestes 

propostes. 

 Punts crítics: dificultat tècnica per donar a conèixer tots els objectius i implicar a la 

ciutadania, tant pel que fa al coneixement del procés participatiu, com pel que fa a 

l’elaboració de propostes.  

 Participa.gencat.cat: possibilitat d’obrir un espai on depositar tota la informació. Espai 

limitat en tant que és un suport on line. Possibilitat de què la ciutadania faci propostes 

on line i que aquestes puguin ser valorades (en vot) i comentades. Aquesta recollida de 

propostes on line s’hauria de complementar amb la recollida de propostes presencial.    

 

Fase deliberativa 

L’objectiu d’aquesta fase es generar debat col·lectiu en torn a les propostes que han de ser 

votades en els pressupostos participatius. 

Abans, però, de deliberar sobre les propostes, cal avaluar si totes són susceptibles de poder 

formar part dels pressupostos. Per això, el primer que s’ha de tenir en compte és poder filtrar 

totes les propostes presentades. Elaborar uns criteris definits (econòmics, polítics, etc.) i que 

siguin compartits és el més recomanable. 

L’aplicació d’aquests criteris donarà pas a l’estimació o desestimació de propostes, així com la 

identificació de propostes similars. Les que finalment passin a la fase de deliberació han de ser 

comunicades i recomanem fer una explicació a la ciutadania de quines són les que finalment 

continuen a la fase de votació. 

S’han de donar a conèixer les propostes i fer filtratge de les que finalment passen a la fase de 

vot:  

 Punts crítics: trobar espais de deliberació i convocatòria de la ciutadania que facilitin el 

debat. Elaborar criteris objectius de filtratge de les propostes i comunicar-los.  

 Participa.gencat.cat: espai on line on resulta difícil generar deliberació. Tot i així, 

permet informar sobre sessions presencials de debat que s’organitzin, fer i gestionar 

les inscripcions de les persones interessades. Permet també informar sobre què es 

debatrà a cada sessió i penjar documents dels temes a tractar. Permet l’opció de 

comentar què s’ha tractat a les trobades o fer propostes, entenent que és més un 

exercici individual que no pas col·lectiu. Permet també donar resposta proposta per 

proposta i indicar si s’accepta, si no, o si està en estudi.  
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Fase votació 

Fase en la que la ciutadania exerceix el vot sobre les propostes presentades. En base a això, cal 

prioritzar les propostes que es duran a terme.  

 Punts crítics: identificar quines són les persones que poden exercir el vot. Identificar 

un sistema de priorització. Identificar quin és el nombre màxim i mínim de propostes 

que es poden votar i quin serà l’import màxim per persona. 

 Participa.gencat.cat: impossibilitat tècnica d’acotar qui pot votar. Actualment tothom 

que estigui registrat a la plataforma podria exercir el dret a vot. Una persona es pot 

donar d’alta tantes vegades com es generi un usuari (que requereix només d’un 

nickname i un correu electrònic). La plataforma permet establir un quantes propostes 

pot votar, així com l’import màxim total.  

 

El portal participa.gencat.cat, mitjançant l’eina de pressupostos participatius, permet adaptar-

se a aquesta metodologia i dissenyar la conceptualització, priorització i el vot de propostes que 

es puguin sotmetre posteriorment a decisió ciutadana, així com explicitar les fases del procés i 

dissenyar un pressupost participatiu on poder atribuir una dotació econòmica a cada concepte 

dissenyat en la fase d’anàlisi. Així mateix, permet oferir un seguiment i avaluació de les 

propostes rebudes per explicar i retre comptes a la ciutadania de l’opció escollida.  

Combinat amb altres funcionalitats (a més a més de la de pressupostos participatius), a través 

del portal es poden completar les fases de deliberació, filtratge i priorització de propostes que 

finalment es sotmetran a vot. 
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2.- FUNCIONALITAT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - FRONTOFFICE 

La funcionalitat de processos participatius s’emmarca en la creació d’un procés participatiu. 

Per tant, abans s’ha de crear el procés i la pàgina d’inici (EL PROCÉS) i, a continuació, afegir 

tants pressupostos com es requereixi (aquí exemple demo) 

 

La funcionalitat de pressupostos participatius permet assignar el pressupost a debatre i 

tants conceptes com calgui. A aquests conceptes (a l’exemple: Recuperació vies 

verdes, camins saludables, etc.) se’ls hi ha d’afegir també un pressupost. 

Les persones cridades a participar podran votar les propostes. En cas de sobrepassar 

el pressupost màxim, se’ls avisarà de què han de replantejar el seu vot per tal que 

s’emmarqui dins del pressupost. 

El fet que es visualitzin els suports queda a decisió de l’administrador i, en qualsevol 

cas, els suports sempre es visualitzaran des del backoffice amb la compta 

d’administrador. 

Per tal d’ajudar a entendre en quin marc es desenvolupen els processos, el web també 

ofereix la possibilitat de situar el ciutadà en quina fase del procés es troba. Per això, en 

el marge superior dret, es troba les FASES del PROCÉS, on es pot explicar què es 

farà amb els pressupostos. 
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Destacar també que abans de la fase de pressupostos, l’eina permetria, en cas d’estar 

interessats, la possibilitat de sotmetre a votació quines propostes es volen sotmetre a 

pressupostos participatius. 
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Exemple Pressupostos 1

 

Exemple Pressupostos 2 
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3.- FUNCIONALITAT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - BACKOFFICE 

El mòdul específic per desplegar un procés de pressupostos participatius permet 

determinar el percentatge mínim sobre el total del pressupost per donar suport als 

projectes presentats. 

Per a configurar la funcionalitat de pressupostos participatius, en el submenú del 

PROCÉS, clicar Funcionalitats, clicar Afegir funcionalitat en la part superior dreta de la 

finestra i seleccionar PRESSUPOSTOS. S’obre la finestra AFEGIR FUNCIONALITAT: 

PRESSUPOSTOS. S’han d’omplir els camps: 

 Nom: nom de la funcionalitat.  

 Pes: Correspon a l’ordre en què volem que es mostri el component en el menú 

de procés. 

 A Configuració global  

o Pressuposttotal: seleccionar la xifra en el desplegable.  

o Percentatge del pressupost mínim per fer el vot: seleccionar el 

percentatge en el desplegable.  

o Comentaris habilitats: marcar per a que es puguin fer comentaris.  

o Avís: escriure si es vol mostrar un avís.  

 A Configuració de fase, per cada fase marcar les opcions oportunes:  

o Comentaris bloquejats: marcar si no s’han de poder fer comentaris. 

o Suports habilitats: Es permeten recollir suports (vots) als projectes.  

o Mostra vots: Es mostra el nombre de vegades que un projecte ha estat 

seleccionat. Administració del Decidim  
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o Avís: escriure si es vol mostrar un avís en alguna fase. 

Per finalitzar, clicar Afegir funcionalitat. 
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Un cop configurada la funcionalitat pressupostos, s’han de crear els projectes que 

aniran a votació. En el submenú del procés participatiu, a Funcionalitats seleccionar 

Nompressupostos (e l nom que s’hagi donat a la funcionalitat), i clicar Nou. S’obre la 

finestra NOU RESULTAT. Els camps que surten a la fitxa són els següents:  

 Títol  

 Descripció  

 Pressupost  

 Àmbit: seleccionar l’àmbit en el menú desplegable.  

 Categoria: si s’escau, seleccionar la categoria del menú desplegable (que 

prèviament s’ha hagut de crear en crear el procés participatiu).  

 Propostes relacionades: seleccionar les propostes que tenen relació amb el 

projecte. 
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Per editar el projectes a votació, en el submenú del procés participatiu, a 

Funcionalitats seleccionar Nompressupostos (el nom que s’ha donat a la funcionalitat). 

S’obre la finestra PROJECTES. Clicar les icones corresponents: Previsualitzar per 

veure com quedarà, Editar, Adjunts per afegir documents o Esborrar. Des d’aquesta 

finestra també es poden veure els suports que han rebut els diferents projectes. 

(Nombre de vots) i els vots totals (Vots finalitzats i Vots en procés, és a dir, que el 

participant ha començat a votar però encara no ha emès el vot). 
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A més de crear els projectes cal especificar qui podrà donar suport als projectes. En el 

submenú del PROCÉS, clicar Funcionalitats i clicar la icona Permisos de 

Nompressupostos.  

 


