
Pressupost participatiu (Figueres)

Els Pressupostos Participats són un procés obert a través del qual els veïns i les veïnes 
de Figueres poden decidir en què invertir una part del pressupost municipal per millorar 
la ciutat. L'Ajuntament de Figueres va reservar una quantitat de 750.000 euros de la 
partida d'inversions del pressupost municipal de 2017 en concepte de Pressupostos 
Participats. 

Ajuntament de Figueres

Regidoria de Participació Ciutadana
Àrea de Promoció Econòmica

Diverses àrees municipals

Aquesta es tractava de la primera experiència d’un procés participatiu d’aquestes 
característiques a Figueres, que va permetre que la ciutadania decidís el destí de 
750.000 � en millores arreu del municipi. Les propostes s’havien d’incloure’s al capítol 
d’inversions (projectes d’obra pública bàsicament) i s’havien de distribuir de forma 
equitativa entre les 8 zones de treball delimitades, amb una despesa aproximada d’entre 
85.000 i 100.000 � a cadascuna.
En les trobades que van tenir lloc el mes de novembre de 2017, durant la primera fase del 
procés Fes Figueres Pressupostos Participats 2017, es van recollir un centenar de 
projectes proposats per 200 veïns.
El mes desembre 2017, a la fase de votació, de les 51 propostes validades tècnicament 
en van resultar escollides 23.
A la votació es van registrar 494 vots i l’índex de participació va ser de l’1,33% sobre un 
cens de 37.075 persones. 

Fase 1 Presentació, informació i difusió del procés  02/10/2017 - 19/11/2017
Fase 2.Validació tècnica de les propostes 19/11/2017 - 04/12/2017
Fase 3 Càrrega de propostes. 04/12/2017 - 04/12/2017
Fase 4. Consulta de les propostes  05/12/2017 - 24/12/2017
Fase 5. Votació de les propostes  11/12/2017 - 24/12/2017
Fase 6 de 6: Publicació de resultats 01/01/2018 - 31/01/2018 

Pàgina web del procés de participació 
https://www.civiciti.com/es/figueres 

8 reunions  veïnals de presentació del procés  i recollida de propostes.
Van participar en el procés de votació 494 veïns i veïnes de la ciutat, que representen un 
1,95% de l conjunt de la població.
.

1. Origen i objectius

2. Impulsor del procés de 
participació 
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4. Àrees de l’ajuntament implicades

5. Fases i mètodes utilitzats
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9. Hi ha hagut avaluació del procés? 
Principals resultats de l’avaluació

10. Pressupost de l’experiència 
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