
 
 
 
 

CAMPANYA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
 

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?  

Els pressupostos participatius són uns processos democràtics en els quals la ciutadania 
decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Les 
persones que participen plantegen propostes, aquestes propostes passen diverses fases 
de baremació, avaluació i votació, i l'ajuntament duu a terme els projectes més votats per 
la ciutadania a partir de l'any següent. 

 

PER A QUÈ SERVEIXEN? 

L’objectiu principal és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els 
pressupostos participatius, s'estableix una priorització de les demandes i necessitats de 
les veïnes i veïns de Vila-real sobre les inversions de l'Ajuntament. L'obertura d'una part de 
la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la 
transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, 
potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el 
diàleg entre veïnes i veïns. 

 

QUI POT PARTICIPAR? 

Totes les persones empadronades a Vila-real i majors de 16 anys podran proposar i votar 
les propostes d'inversió per al municipi presentades de manera individual. 

 

QUÈ PUC PROPOSAR ?  

Les propostes han de ser de competència municipal i han d’encaixar com a inversions o 
despeses que resulten viable tècnica i jurídicament. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR UNA PROPOSTA AL PROJECTE DE 
PRESSUPOST MUNICIPAL? 

1- Ser competència de l’Ajuntament de Vila-real. Hi ha una sèrie d'actuacions que 
depenen d'altres administracions. 

2- Ser legal. S'estudiarà si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la 
proposta, o si atempta contra el bé comú o té algun contingut difamatori o 
discriminatori. 

3- Ser rellevant i d'interès general. La proposta ha de cercar el bé de tota la ciutat, 
Districte o d'un col·lectiu ampli i no perseguir interessos particulars. 

4- Ser viable. S'estudiarà si la proposta és viable tècnicament i no es preveu algun 
impediment per a dur-la a terme. 

 

EXEMPLES DE PROPOSTES VIABLES  

- Creació de noves infraestructures com parcs, senyalització per als vianants, banys 
públics, senyalització inclusiva, carrils bici, mobiliari urbà, il·luminació, zones 
enjardinades, arbres i jardineres, fonts, clavegueram, il·luminació pública, etc. 

- Reposició d'infraestructures com l’adequació de solars, remodelació de vials i de 
la seua senyalització, reforma d'il·luminació, remodelació de parcs, zones verdes, 
reposició de fonts, reposició de mobiliari urbà, d'equipaments esportius, etc. 

- Reforma i dotació d’equipaments per a edificis, instal·lacions públiques i 
infraestructures socials, a més de la millora del patrimoni històric cultural i natural, 
com per exemple: espais infantils adaptats o nous usos d’espais existents. 

- Activitats culturals com concerts. 

- Campanyes educatives. 

- Contractació d’estudis i treballs tècnics. 

 

EXEMPLES DE PROPOSTES NO VIABLES  

- Construcció de col·legis, centres de salut, instituts... 

- Construcció d’infraestructures de carreteres d'accés a Vila-real. 

- Inversions en solars o terrenys no municipals. 

- Contractació de personal. 

- Manteniment, conservació o neteja d'edificis i parts. 



 
 
 

- Subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, 
empreses privades, concessió de beques, premis, assistència benèfica… 

- Ampliació de l'horari del servei d'autobusos o modificació de rutes. 

 

QUANTES PROPOSTES POT PRESENTAR CADA PERSONA? 

No hi ha un nombre límit de propostes que pot realitzar, de manera individual, qualsevol 
ciutadà o ciutadana de Vila-real. 

 

COM FAIG LA MEUA PROPOSTA? 

Online a través del formulari publicat a la web municipal: 

https://forms.gle/DziFcvEzG7jQgg4g8 

 

QUINA INFORMACIÓ HE DE PROPORCIONAR EN LA PROPOSTA? 

No és necessari realitzar una descripció tècnica complexa, pots fer la proposta descrivint-
la amb les teues pròpies paraules. Encara que quan millor ho expliques, més fàcil serà per 
a l'Ajuntament avaluar-la: 

- Títol. Ha de portar les dades més representatives de la teua proposta, ja que serà 
el que la ciutadania reba inicialment. 

- Descripció. Com més detallada siga la teua descripció (què proposes, quantes 
unitats, on se situaria...), més fàcil serà per a l'Ajuntament avaluar la teua proposta 
i per a la ciutadania decidir votar-la. 

- Motius pels quals es presenta. 

També podràs, si així ho desitges, adjuntar documents. 

 

PERÍODE DE RECOLLIDA DE PROPOSTES 

Del 25 d’octubre a l’1 de novembre 

 

PERÍODE DE VOTACIÓ DE LES PROPOSTES 

De 14 al 18 de novembre 

 

 



 
 
 
POSSIBLES CRITERIS DE BAREMACIÓ DE LES PROPOSTES 

Les propostes rebudes es validaran tècnicament i passaran per una fase de baremació, 
prèvia a la votació, en la qual es tindran en compte aspectes com: 

1. Proposta concreta, de fàcil execució i que genere oportunitats en la zona per a 
millorar-la i potenciar-la. 

2. Inclusiva, és a dir, que promoga la igualtat de gènere i que arribe al major nombre 
de col·lectius amb diversitat funcional (accessibilitat). 

3. Representativitat, beneficiant al major nombre de ciutadans/ciutadanes però que 
no provoque desequilibris entre barris.  

4. Caràcter innovador, amb una idea novedosa i original. 

5. Sostenibilitat amb una continuïtat a llarg termini en àmbits socials, econòmics i 
territorials. 


