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Título limiar

A participación cidadá é un eixe central  
da planificación municipal

 O contexto da situación económica actual, ligada aos graves problemas 
financeiros que as administracións locais veñen arrastrando desde hai tempo, fai 
máis necesaria a asignación eficiente de recursos públicos e a satisfacción das 
necesidades reais e prioritarias para a poboación. A posta en marcha dun proceso 
de Orzamentos Participativos (OP) pretende dar saída a estas demandas.

 O principio sustentador dos Orzamentos Participativos é a Democracia Participativa, a 
través da cal a cidadanía ten dereito a participar no deseño, implementación e avaliación 
das políticas municipais de forma directa. Non se trata de actuar só en base a criterios 
técnicos ou ritmos administrativos senón de adecuarse ás necesidades e obxectivos 
da cidadanía en base ao diálogo permanente. O Orzamento, como o instrumento por 
excelencia de calquera planificación das políticas locais, pode integrar a participación 
cidadá. Deste xeito promóvese a activación das capacidades colectivas para a xestión 
do desenvolvemento local. O proceso de Orzamentos Participativos constrúe unha 
cidadanía máis activa e responsable respecto dos acontecementos do seu concello.

 Os OP supoñen, ao tempo, un mecanismo útil para a promoción das condicións 
económicas, sociais, ambientais e culturais para a mellora das condicións de 
vida da poboación e o fortalecemento das bases do seu desenvolvemento.

Regulamento  
dos orzamentos  
participativos  
Compostela Decide
Proceso para decidir os orzamentos de 2018
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Principios fundamentais dos OP

 Participación: promoción da participación cidadá no deseño  
e seguimento do proceso dos OP.

 Transparencia: deseño das canles de comunicación e información necesarias 
sobre os asuntos públicos e  colectivos que se deciden e que se executan.

 Igualdade de oportunidades: fomento da participación cidadá de todos os grupos 
sociais, con especial referencia ás mulleres, menores e grupos en risco de exclusión.

 Tolerancia: recoñecemento e respecto da diversidade de opinións e visións, 
como elemento para a construción de acordos a partir do diálogo.

 Eficacia e eficiencia: optimización dos recursos orzamentarios.

 Corresponsabilidade: entre axentes públicos, privados e sociais na 
identificación de potencialidades e na solución dos problemas.

 Solidariedade: disposición para asumir os problemas das outras persoas como 
propios, construíndo un proxecto común en beneficio do conxunto da cidadanía.

 Respecto aos acordos: a participación cidadá fundaméntase no compromiso de 
levar adiante, por parte de todas as persoas implicadas, as decisións acordadas.

Título I. Articulación dos OP

Capítulo 1: obxectivo do regulamento  
do proceso de OP

1.1. O presente regulamento será a norma que rexerá o proceso de 
participación nos OP do Concello de Santiago de Compostela, onde se 
decidirá sobre o destino dunha parte do orzamento do ano 2018.

1.2. O regulamento do proceso dos OP permite contar cunha 
ordenación das pautas e criterios de actuación do proceso, para 
que sexan coñecidos por todas as persoas participantes.

1.3. O carácter gradual da experiencia implica que o dito proceso, e o propio 
regulamento, serán sometidos a avaliación ao seu remate, de cara a aproveitar 
as aprendizaxes nos procesos de OP para exercicios posteriores.
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Capítulo 2: o alcance dos Orzamentos Participativos

2.1. Existen dous tipos de procesos:

 ö Procesos territoriais, deciden sobre investimento ou gasto de capital:

Asemblea Municipal: todo o concello de Santiago de Compostela.

Asemblea Norte: Basquiños, Pastoriza, Xoán XXIII, Vite, Guadalupe, 
Vilares, San Caetano, Salgueiriños, Meixonfrío, Mallou.

Asemblea Sur: Vidán, Santa Marta, Conxo, Choupana, A Rocha.

Asemblea Rural Norte: Parroquias de Santa Cristina de Fecha, San Xoán 
de Fecha, A Peregrina, San Caetano, Grixoa, Verdía, Busto, Nemenzo, 
Marantes, A Barciela, Cesar, Enfesta, Carballal, Sabugueira e Bando.

Asemblea rural sur: Parroquias de Figueiras, Villestro, Laraño, Aríns, O Eixo e Marrozos

 ö Procesos temáticos, deciden sobre actividades ou gasto corrente:

Actividades de Mocidade

Actividades das Festas do Apóstolo

Capítulo 3: a dotación orzamentaria

3.1. O orzamento que se destina a cada proceso é o seguinte:

 ö Municipal: 400.000 €

 ö Zona Norte: 225.000 €

 ö Zona Sur: 225.000 €

 ö Zona Rural Norte: 225.000 €

 ö Zona Rural Sur: 225.000 €

 ö Mocidade: 100.000 €

 ö Festas do Apóstolo: 100.000 €
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Título II. Participación social

Capítulo 4: a participación

4.1. Existen dous tipos de participantes no proceso: as persoas con dereito a decidir 
e as persoas que teñen dereito a facer propostas, pero non a apoialas nin votalas.

4.2. Pode participar realizando propostas toda a cidadanía de 
forma xeral, e en particular as asociacións e entidades.

4.3. Poden participar apoiando e votando propostas as persoas a título individual 
e de forma directa, non sendo válida a representación ou delegación do voto.

4.4. As persoas poderán apoiar e votar nun ou varios procesos, en 
función das condicións que se establecen no Capítulo 5.

4.5. Para promover unha maior seguridade do proceso de 
participación nos diferentes espazos de traballo, o equipo técnico 
requirirá a identificación das persoas participantes.

4.6. No caso do proceso de mocidade, limitarase a idade máxima de 
participación no proceso de votación e apoios aos 35 anos.

4.7. Para favorecer a participación e evitar o impacto da fenda dixital, a comunicación 
por internet será complementada con canles de comunicación analóxicas, como 
taboleiros na rúa con información sobre o proceso. Primarase a información con 
contidos (por exemplo, dando a coñecer as propostas), así como os recursos que xa ten 
o Concello, como os paneis publicitarios que se usan nas eleccións, ou semellantes.

Capítulo 5: o censo dos OP

5.1. Co obxectivo de garantir o correcto desenvolvemento dos procesos de OP, 
confeccionarase un Censo de participantes e un Censo de votantes. As persoas que 
teñan condición de votante, poderán dar apoios e votar as propostas cidadás.

5.2. A inscrición nos Censos requirirá que as persoas participantes cubran un 
formulario, achegando o consentimento para a utilización dos seus datos persoais. 
O dito formulario estará accesible na páxina web habilitada para o proceso e nos 
espazos presencias que se determinen. No caso das asociacións, a súa condición 
de participantes verificarase de oficio contra o Rexistro Municipal de Asociacións 
e os directorios que obran nos diferentes departamentos municipais.

5.3. Pasarán a formar parte do Censo de participantes todas 
as persoas que participen nas reunións presenciais ou fagan 
propostas, sen por iso adquirir a condición de votantes. 

5.4. Poderán integrar o Censo de votantes as persoas 
empadroadas no municipio de 16 ou máis anos de idade.
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5.5. Poderán integrar tamén o Censo de votantes as persoas entre 16-35 anos non 
empadroadas que cursen estudos estudos nalgún centro de ensino do concello de 
Santiago, pero só poderán apoiar e votar nos orzamentos participativos de mocidade.

5.6. Poderase delegar a inscrición no Censo de participantes, co seu consentimento 
expreso, en segundas persoas e/ou entidades, pero non a inscrición no Censo 
de votantes nin o exercicio do dereito ao voto ou a dar apoios a propostas.

5.7. Poderán rexistrarse as persoas durante a celebración 
das reunións presenciais que se celebren.

5.8. O prazo para a inscrición nos Censos de participantes e votantes estará 
aberto desde o inicio da fase de realización de diagnóstico e propostas ata 
o último día das fases de deliberación e de votación, respectivamente.

5.9. As persoas inscritas no Censo de votantes en anos anteriores 
formarán parte de dito censo sen necesidade de volver a inscribirse, 
sempre que sigan mantendo a condición de persoas empadroadas ou non 
solicitaran de forma fidedigna a súa baixa no ficheiro de datos.

Título III. Órganos de participación

Capítulo 6: os órganos de participación

6.1. Os órganos de impulso e participación no proceso  
de orzamentos participativos son:

 ö Equipo Técnico

 ö Grupo Motor

 ö Asembleas de OP

 ö Mesa de Propostas

 ö Oficina Técnica

 ö Comisión de Seguimento

Sección 1ª: Equipo Técnico 

Capítulo 7: o Equipo Técnico 

7.1. O Equipo Técnico estará composto por aquel persoal municipal e das empresas 
que presten asistencia técnica ao proceso de OP que designe o Concello.

7.2. O Equipo Técnico ten a misión de coordinar e desenvolver todo o proceso dos 
OP durante o exercicio en curso, velando polo correcto funcionamento das fases 
en que se divide cada proceso dos que compoñen un ciclo orzamentario activo.



decide.santiagodecompostela.gal

Regulamento dos Orzamentos Participativos Compostela Decide 2018

Sección 2ª: Grupo Motor

Capítulo 8: as funcións do Grupo Motor  

8.1. Son funcións do Grupo Motor:

 ö Aprobar e ratificar o Regulamento do proceso de OP naqueles 
aspectos non regulamentados polo Concello e polos contratos 
de asistencia técnica necesarios para o proceso.

 ö Dinamizar e promover a participación da cidadanía e colectivos 
sociais. Apoiar a difusión das convocatorias.

 ö Canalizar suxestións e necesidades do municipio e dos ámbitos 
territoriais, así como de sectores específicos da cidadanía.

 ö Apoiar a preparación e o desenvolvemento das asembleas.

 ö Manter os contactos necesarios co tecido social e a cidadanía.

 ö Participar na coordinación das asembleas e na Mesa de propostas.

Capítulo 9: a composición do Grupo Motor

9.1. O Grupo Motor conformarase ao inicio do proceso. A 
convocatoria para facer parte do Grupo Motor será aberta, pero 
dirixirase especialmente ao tecido asociativo do municipio.

9.2. As persoas e entidades que fan parte dos Consellos municipais 
de participación cidadá serán membros natos do Grupo Motor.

9.3. Poderá sumarse calquera outra persoa baixo os principios 
de responsabilidade, participación e implicación activa.

9.4. A composición do Grupo Motor baséase no interese e a motivación persoal e 
na capacidade e posibilidade de dinamizar os espazos de participación e de animar 
ao conxunto da cidadanía e colectivos sociais a implicarse no proceso dos OP.

9.5. A fin de garantir a validez e estabilidade das decisións adoptadas, a composición 
do Grupo Motor quedará fixada trala celebración da primeira reunión de cada ciclo 
orzamentario. Integrarán o Grupo Motor as persoas asistentes á primeira reunión 
e aquelas que previamente o comuniquen achegando os seus datos persoais. 

Capítulo 10: as sesións de traballo do Grupo Motor

10.1. Co obxectivo de axudar a desenvolver o traballo de dinamización 
dos orzamentos participativos, as reunións de traballo incorporan un 
proceso de formación, facilitado polo Equipo Técnico dos OP.
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Capítulo 11: a convocatoria e o funcionamento do Grupo Motor

11.1. O Grupo Motor auto-organízase en relación a todas as actividades 
necesarias para o cumprimento das súas funcións, debéndose reunir 
periodicamente e contando co apoio do Equipo Técnico do OP.

11.3. O Grupo Motor disporá de asesoramento permanente para o 
desempeño das súas funcións por parte do Equipo Técnico dos OP.

11.4. O Grupo Motor disporá de toda a información e formación 
precisa durante o proceso de elaboración dos OP.

Sección 3ª: Asembleas de OP

Capítulo 12: a participación nas Asembleas de OP

12.1. As asembleas son abertas. As persoas participantes en cada Asemblea 
deberán ser identificadas ao seu comezo e constar ou incorporarse 
ao Censo de participantes ou ao Censo de votantes dos OP.

Capítulo 13: as funcións das Asembleas de OP

13.1. Os principais cometidos da Asemblea de OP serán 
presentar, defender, debater e votar as propostas.

13.2. Establécense tres tipos de asembleas que se corresponden coas sucesivas fases 
de OP: Asembleas de Diagnose, Asembleas de Deliberación e Asembleas de Decisión.

13.3. As Asembleas de Diagnose teñen como finalidade a elaboración dun diagnóstico e 
a realización de propostas en materia de investimento para os procesos de participación  
territoriais, e propostas de actividades nos procesos de participación temáticos. As 
propostas e o seu proceso de presentación descríbense nos Capítulos 24 e 25.

13.4. As Asembleas de Deliberación teñen como finalidade dar un debate 
colectivo sobre as propostas presentadas e pechar a recollida de apoios ás 
mesmas, a fin de establecer a súa relevancia e ordenar o seu posterior estudo 
pola Oficina Técnica. O proceso de apoios descríbese no Capítulo 26.

13.5. As Asembleas de Decisión terán como finalidade a elección de 
propostas. O proceso de escolla descríbese no Capítulo 28.

Capítulo 14: a convocatoria das Asembleas de OP

14.1.  As convocatorias serán públicas e indicarán as datas, horas e lugares 
de reunión e expresarán, con claridade, precisión e suficiente detalle, 
os asuntos que compoñen a orde do día, facilitando, en cada caso polos 
medios máis razoables e efectivos, a documentación complementaria que 
contribúa a axilizar a reunión. Nas ditas convocatorias debe especificarse 
o sistema de identificación para poder participar nas asembleas.
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Sección 4ª: Mesa de propostas

Capítulo 15: as funcións da Mesa de Propostas

15.1. Estudar as propostas que se formulan para os OP, de forma que 
reúnan os requisitos establecidos no presente Regulamento.

15.2. Recibir e analizar os informes técnicos elaborados pola Oficina Técnica dos OP.

15.3. Establecer as puntuacións derivadas da aplicación dos criterios 
de ponderación das propostas. As ditas puntuacións será facilitadas 
ás persoas participantes nas Asembleas de decisión.

15.4. Elevar ás Asembleas de decisión a relación definitiva 
de propostas, cos seus criterios de ponderación.

Capítulo 16: a elección e composición da Mesa de Propostas

16.1. As persoas do Grupo Motor que así o manifesten poderán 
formar parte das Mesas de propostas. A composición das Mesas 
promoverá a representación paritaria por razón de sexo.

16.2. A maiores, aquelas entidades e persoas que desexen formar parte das 
Mesas de Propostas e que teñan a condición de participantes no proceso poderán 
inscribirse nas Asembleas ou a través das fórmulas habilitadas dende o Concello. 

16.3. De cara a unha mellor operatividade do traballo das Mesas poderase 
limitar o número de participantes a un máximo de dúas persoas por barrio ou 
parroquia. No seu caso, o Grupo Motor acordará o procedemento de selección.

16.4. Nas Mesas estarán presentes con voz, pero sen voto, os membros do Equipo 
Técnico. Circunstancialmente, pode estar presente persoal técnico municipal que 
forme parte da Oficina Técnica e persoas que pola súa traxectoria, experiencia 
ou coñecemento poidan asesorar para a mellora da toma de decisións.

Capítulo 17: o funcionamento da Mesa de Propostas

17.1. As sesións das Mesas serán públicas, podendo asistir 
todas as persoas interesadas, sen voz nin voto.

17.2. A Mesa levantará acta de cada sesión de traballo, reflectindo 
os acordos e, no seu caso, todas aquelas cuestións que se queiran 
recoller a proposta de calquera dos seus membros.

17.3. Co obxectivo de axilizar e facer máis operativas as xuntanzas da 
Mesa de Propostas, poderanse constituír espazos de traballo específicos 
ou temáticos, denominados submesas. Pode constituírse unha submesa 
para estudar as propostas de mocidade, submesas por áreas territoriais, 
submesa municipal e outras que se consideren máis operativas.
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Sección 5ª: Oficina Técnica

Capítulo 18: as funcións da Oficina Técnica

18.1. A Oficina Técnica terá como función principal elaborar os informes técnicos que 
xustifiquen a viabilidade das propostas cidadás en base aos seguintes criterios:

 ö viabilidade técnica: certificar que non existen impedimentos técnicos para a 
realización da proposta. Tamén se informará de calquera outro requisito técnico que 
sexa necesario para a súa viabilidade futura, e que non se contemplara na proposta.

 ö viabilidade xurídica: certificar que a proposta se axusta á normativa xurídica vixente.

 ö valoración económica das propostas, incluíndo unha estimación 
dos custos de mantemento e funcionamento.

18.2. A Oficina Técnica analizará as propostas por orde de apoios recibidos, ata 
completar, como máximo, 20 propostas viables por cada un dos procesos. Para 
garantir a diversidade de territorios, nos procesos de investimentos territoriais, 
a Oficina Técnica estudará e elevará a votación a proposta máis apoiada de cada 
barrio ou parroquia, ata completar as 20 propostas. As propostas que atinxen ao 
conxunto dos barrios e parroquias, ou a máis dun ou dunha, serán incluídas por 
orde de apoios, sen tomar en conta o anterior criterio. Unha vez recollidos todos 
os barrios e parroquias con propostas, se non se completaron as 20, completará a 
lista coas propostas máis apoiadas, sexan do barrio ou da parroquia que sexan.

18.3. Ao tempo, desenvolverá aquelas actividades dirixidas ao asesoramento 
e apoio ao  conxunto dos participantes do proceso respecto de calquera 
cuestión técnica relacionada coas diferentes propostas.

18.4. No seu caso, asistirá a aquelas reunións das Mesas de Propostas onde 
sexa demandada a súa presenza para informar e asesorar sobre cuestións 
relativas ás partidas ou propostas suxeitas a debate orzamentario.

Capítulo 19: a composición da Oficina Técnica

19.1. O Concello, a través dunha resolución da alcaldía, designará 
entre o seu persoal ás persoas que participarán na Oficina Técnica, 
motivando a elección e describindo os cometidos de cada unha.

19.2. Circunstancialmente, poderá formar parte persoal non dependente 
do Concello, se na área ou departamento sometido a debate non 
existe persoal cualificado ou non ten dispoñibilidade.
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Capítulo 20: o funcionamento da Oficina Técnica

20.1. A Oficina Técnica estará coordinada polo Concello, 
que poderá trasladar as seguintes demandas:

 ö Requirimento de información e asesoramento técnico 
relativo ás partidas suxeitas a debate público.

 ö Asistencia aos espazos de participación definidos no proceso.

20.2. O Concello facilitará á Oficina Técnica os poderes pertinentes para 
requirir apoio de persoal técnico municipal no cumprimento dos seus fins, 
a través da implicación dos e das responsables políticas de cada área.

Sección 6ª: Comisión de Seguimento

Capítulo 21: as funcións da Comisión de Seguimento

21.1. A Comisión de Seguimento realiza a avaliación e seguimento da execución das 
propostas cidadás naqueles aspectos relacionados coa execución orzamentaria nas 
cuestións que teñen que ver co gasto, o tempo de execución, a calidade das obras, 
programas ou actividades realizadas, en relación aos criterios establecidos no proceso.

21.2. Fai un seguimento do proceso e participa na avaliación da experiencia.

21.3. Realiza os informes e memorias do estado de execución das propostas.

21.4. A Comisión de Seguimento exerce as súas funcións ata que conclúe a execución 
das propostas aprobadas no Orzamento Participativo sometido a debate.

Capítulo 22: a composición da Comisión de Seguimento

22.1.  A Comisión de Seguimento estará composta, cando 
menos, polas seguintes persoas e representantes:

 ö Alcaldía ou persoa en quen delegue.

 ö Partidos políticos: unha persoa por cada grupo municipal.

 ö Representantes cidadás: unha persoa por cada proceso territorial ou temático.

 ö Tres persoas expertas.

 ö Persoal técnico municipal: tres representantes da Oficina Técnica.

 ö Equipo Técnico.

 ö Unha persoa representante de FERUSA e outra persoa 
dunha asociación veciñal do ámbito urbano.

22.2. As persoas físicas ou xurídicas que fagan propostas poderán ser 
convocadas pola Comisión de Seguimento naqueles casos nos que sexa 
preciso o contraste de cara á avaliación das súas propostas.
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Capítulo 23: o funcionamento da Comisión de Seguimento

23.1. Para o cumprimento das súas funcións, a Comisión de 
Seguimento establecerá xuntanzas periódicas, nas que contará 
coa asistencia técnica do persoal municipal de OP.

23.2. A Comisión de Seguimento estará informada en todo momento do proceso.

Título IV. Propostas, ponderacións, 
apoios e votacións

Capítulo 24: as propostas

24.1. As propostas deberán referirse exclusivamente aos tipos 
de gasto e ámbitos territoriais sometidos a debate no proceso de 
participación, e consistir en competencias municipais.

24.2. Enténdense como propostas de municipio aquelas que, con 
independencia da súa localización, se dirixen a máis dunha área 
territorial de OP ou á totalidade do termo municipal.

24.3. As propostas dos procesos temáticos deberán ser relativas a 
actividades, servizos ou convocatorias considerados gasto corrente, e ter 
relación inequívoca e primordial co ámbito sectorial de que se trate. 

24.4. Só se someterán ás Asembleas de OP as propostas que 
foran presentadas dentro do prazo establecido.

24.5. As propostas serán ordenadas previamente á súa presentación ás Asembleas 
de OP. Previo consentimento das persoas ou entidades propoñentes, a fin de 
evitar duplicidades e promover a cooperación social e as sinerxías no gasto, 
poderán agruparse aquelas propostas que resulten semellantes, reforzando 
así aquelas propostas de natureza análoga que se presenten de forma 
recorrente. Os apoios de cada proposta orixinal acumularanse para a proposta 
unificada sen contar dúas veces os apoios que veñan da mesma proposta.

24.6. As propostas presentadas que non sexan viables ou non se axusten 
aos requisitos establecidos non se someterán a debate nin serán elevadas ás 
Asembleas de OP. En todo caso, as propostas que queden excluídas deberán estar 
suficientemente motivadas, explicitando as causas polas que foron desestimadas. 
Serán a Mesa de Propostas e a Oficina Técnica quen fagan esta valoración.

24.7. As propostas que a Oficina Técnica considere viables e que vaian 
a ser votadas nas Asembleas de Decisión dos OP seran publicadas 
con antelación suficiente na plataforma web do proceso.
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24.8. En ningún caso as propostas dos procesos temáticos 
poderán consistir en subvencións de carácter nominativo.

24.9. No caso dos Orzamentos Participativos de Mocidade as 
propostas de actividades non poden superar os 15.000 euros.

Capítulo 25: a presentación de propostas

25.1. Poden facer propostas todas as persoas e entidades debidamente 
identificadas que así o desexen. As propostas que carezan da identificación 
da persoa ou entidade propoñentes quedarán desestimadas.

25.2. Poden apoiar ou votar propostas só aquelas persoas que 
cumpran os requisitos establecidos no presente Regulamento.

25.3. As propostas poderán achegar apoios desde o mesmo momento 
da súa presentación, para o cal é imprescindible que as persoas 
que as apoien estean inscritas no censo de votantes.

25.4. A presentación de propostas farase cumprimentando 
unha ficha de propostas, ben de forma presencial nos espazos 
habilitados para iso ben a través do sitio web do proceso.

25.5. As persoas individuais poden presentar un 
máximo de 2 proposta para cada proceso.

25.6. As entidades poden presentar un máximo de 5 propostas para cada proceso. 

25.7. As persoas propoñentes poden rectificar as súas propostas coa finalidade 
de axustalas aos requisitos establecidos para elas. Os prazos, lugares e 
procedementos para corrixir os erros estableceranse en función da data 
da Mesa de Propostas e da Asemblea de Decisión correspondentes.

Capítulo 26: os apoios ás propostas

26.1. Toda persoa coa condición de votante pode dar o seu apoio a 
calquera proposta presentada naqueles procesos de OP nos que pode 
participar. Cada persoa pode apoiar cantas propostas considere.

26.2. Os apoios poderán outorgarse desde o inicio da fase de diagnose e proposta 
até o final da fase de deliberación e apoios. Os apoios poden presentarse tanto 
nas asembleas presenciais como no sitio web do proceso. Os apoios recibidos polas 
propostas non se farán públicos até o comezo da fase de Deliberación e apoios

26.3. Os criterios de ponderación recollidos no capítulo 27 serán divulgados na fase 
de apoios, para facilitar que sexan tomados en conta á hora de apoiar propostas.
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Capítulo 27: os criterios de ponderación das propostas

27.1. Para poñer en valor a solidariedade, a inclusión ou a sustentabilidade no 
proceso de orzamentos participativos Compostela Decide, o Grupo Motor, a través do 
presente regulamento, fixa uns valores de ponderación que se aplican ás propostas 
que cumpran determinados criterios. Estas ponderacións non serán de aplicación 
no proceso temático de OP das Festas do Apóstolo. As propostas para o proceso de 
festas serán libres coas únicas condicións de non contravir os principios fundamentais 
dos OP relacionados no Título Limiar deste Regulamento, de que sexan de balde 
para a xente e de que non acaparen máis do 50% do orzamento dispoñible.

27.2. A ponderación dunha proposta incrementará os puntos recibidos na votación 
cidadá na porcentaxe que se determine en cada caso. A fórmula a aplicar é:

 ö Número de puntos obtidos na votación  
x ( 1 + P puntos porcentuais de ponderación / 100)

 ö Por exemplo, se unha proposta suma 150 puntos na votación e ten recoñecidos 
10 puntos porcentuais de ponderación, o resultado final é incrementar nun 
10% os puntos de votación recibidos: 150 x (1 + 10/100) = 150 x 1,1 = 165

27.3. Os criterios e valores de ponderación e os puntos porcentuais  
que se establecen son:

A. Ponderación de propostas nos procesos territoriais de investimento.

Co fin de atender ás necesidades básicas e contribuír a un 
concello socialmente equilibrado e sostible:

 ö Pola natureza da proposta ata 20 puntos porcentuais de 
ponderación atribuídos da forma seguinte:

Puntos porcentuais Natureza da proposta

Entre 11 e 20 Se a proposta supón a atención a necesidades prioritarias non 
cubertas en materia de infraestruturas e equipamentos, tal e 
como veñen definidas na planificación municipal, ben sexa pola 
carencia ou por graves deficiencias das existentes.

Entre 6 e 10 Se, estando cubertas as necesidades básicas na materia á 
que se refire a proposta, esta contribúe á calidade de vida na 
cidade resolvendo problemas de mal estado, perigosidade ou 
inaccesibilidade xeral ou para colectivos concretos (persoas 
maiores, menores de 10 anos e persoas en risco de exclusión).

Entre 0 e 5 Se, non dándose ningunha das circunstancias anteriores, a 
proposta supón unha mellora da sustentabilidade, a utilidade 
social dos bens e espazos públicos e/ou atende á equidade de 
xénero.
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 ö  Polo alcance das propostas de investimento: ata 20 puntos 
porcentuais de ponderación polos seguintes conceptos:

Puntos porcentuais Características

Ata 10 Por tratarse de investimentos comúns que afecten a máis dun 
barrio ou parroquia.

Ata 10 Por localizarse nas parroquias menos poboadas do rural.

Ata 10 Por tratarse de investimentos que non requiren un mantemento 
posterior.

 ö  Por unha proposta presentada desde unha asociación veciñal (dada de alta no 
Rexistro municipal de Entidades) 10 puntos porcentuais de ponderación.

B. Ponderación de propostas nos procesos temáticos.

 ö Polo colectivo a quen van dirixidas as actividades e polos contidos 
que recollen: ata 20 puntos porcentuais de ponderación.

Puntos porcentuais Características

Ata 5

Actividades, servizos ou convocatorias de diferente tipoloxía 
(culturais, deportivas, formativas, de lecer, etc.) que valoren 
a promoción dos dereitos humanos e de principios básicos 
de equidade e xustiza social: diversidade, interculturalidade, 
sustentabilidade, tolerancia, identidade e normalización 
lingüística.

Ata 5 Actividades de diferente tipoloxía (culturais, deportivas, 
formativas, de lecer, etc.) dirixidas a ou que integren a colectivos 
de interese social obxecto de políticas públicas específicas: 
xénero, exclusión, colectivos minorizados, parados ou paradas 
del longa duración, etc. 

Ata 5 Actividades a desenvolver fóra do centro urbano (Centro 
Histórico e Ensanche) dirixidas ao rural e barrios periféricos do 
concello.

Ata 5 Actividades que fomenten a empregabilidade.

27.4. Os puntos que se atribuirán a cada proposta en función dos criterios anteriores 
serán determinados pola Mesa de Propostas tras consultar, se fose preciso, aos 
propoñentes, e unha vez recibida a información pertinente da Oficina Técnica.
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Capítulo 28: o proceso de decisión

28.1. So terán dereito a voto nas Asembleas de Decisión as persoas que 
cumpran os requisitos establecidos no presente Regulamento.

28.2. Co fin de fomentar a participación cidadá o voto nas Asembleas 
de Decisión poderá ser tanto presencial como telemático.

28.3. As propostas que se presenten ás Asembleas de Decisión de OP 
para a súa votación irán acompañadas da información sobre os criterios 
e as porcentaxes de ponderación que serán de aplicación.

28.4. As Asembleas de Decisión seleccionarán propostas de entre aquelas que 
se sometan a votación en cada proceso de OP territorial ou temático. Cada 
persoa debe votar un mínimo de 3 e un máximo de 5 propostas, en orde de 
importancia, asignando 5 puntos á máis valorada, 4 á seguinte, 3 á seguinte e, 
no seu caso, 2 e 1 punto ás que considere cuarta e quinta en importancia.

28.5. Seleccionaranse as propostas que obteñan unha maior puntuación. 
A puntuación será o resultado de aplicar aos puntos obtidos na votación 
a ponderación adicional que corresponda, se for o caso.

28.6. Con independencia da puntuación obtida e a fin de evitar a 
concentración xeográfica dos recursos dispoñibles nos OP establécese 
o seguinte mecanismo final de selección das propostas:

 ö Investimentos que atinxen a máis dun barrio ou dunha parroquia: serán seleccionados 
tal como se recolle neste regulamento, en función da súa puntuación.

 ö Investimentos que atinxen a un só barrio ou parroquia: seleccionarase só 
aquel investimento que teña maior puntuación, debendo corresponder os 
seguintes investimentos seleccionados a barrios ou parroquias diferentes.
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Responsabilidades  
das persoas participantes

Capítulo 29: as responsabilidades das 
persoas participantes no proceso

29.1. Todas as persoas participantes no Grupo Motor, Comisión de Seguimento, 
Oficina Técnica e Mesa de Propostas deberán capacitarse para comprender a 
lóxica do proceso de OP e das tarefas vinculadas ao seu espazo de traballo.

29.2. Todas as persoas deberán participar nas deliberacións con 
actitudes propositivas e de respecto ás diferencias.

29.3. Os lugares de celebración das xuntanzas de participación deben gardar as 
mínimas condicións que aseguren a habitabilidade e a accesibilidade e deben dispoñer, 
se fose necesario, dos medios de audio, visuais e multimedia que garantan un correcto 
intercambio e contraste de opinións, propostas, etc., así como ter un aforo adecuado.

Disposicións adicionais
Primeira. O Goberno municipal comprométese a elevar a proposta 
xurdida do proceso de OP ao Pleno Municipal no que se sometan 
a debate e aprobación os Orzamentos de 2018.

Segunda. O Concello comprométese, unha vez rematado o proceso, a divulgar o 
traballo desenvolto e os resultados acadados ou propostas finais de actuación.

Terceira. O Concello recollerá todas as propostas xurdidas no debate coa 
cidadanía e que non formen parte das propostas finais, a través dun Banco 
de Proxectos que estará dispoñible para a súa consulta pública.


