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CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 

 

ORZAMENTO PARTICIPATIVO 2009 
 

BASES REGULADORAS 
 

 

1. Introdución 

O Orzamento Participativo (en adiante OP) é unha ferramenta de 
participación e xestión mediante a cal a veciñanza propón e decide sobre o 
uso dunha parte dos Orzamentos Municipais. 

Trátase dun espazo de xestión conxunta no que: 

• os veciños e veciñas, a través da súa participación activa, expoñen, 
deciden e comunican as propostas, ao tempo que se forman e 
informan sobre o proceso, exercendo o control sobre o mesmo 

• O persoal técnico asesora sobre a viabilidade legal e técnica 

• os/as representantes políticos electos comprométense a asumir as 
decisións e executalas 

A través deste espazo de reflexión colectiva, que garantirá a transparencia 
do proceso, preténdese conseguir o equilibrio socioeconómico e territorial 
das parroquias de xeito xusto, solidario e sostible. 

O presente documento servirá para establecer as regras do proceso de 
Orzamento Participativo en todos os seus pasos e accións para o ano 2008. 
Trátase, por tanto, dun “documento vivo” que é susceptible de ser 
modificado en anos vindeiros no marco de actuación do Consello de 
Participación Veciñal de San Sadurniño. 

 

2. Coordinación 

Para a coordinación de todo o proceso constituirase un Comité de xestión 
composto polo persoal técnico da consultaría Proxectos, encargada da 
dinamización do proceso, os/as técnicos/as municipais, os cargos políticos 
implicados e un representante da asociación EuroEume, que cofinancia e 
participa na realización deste primeiro OP. 

As súas funcións serán as seguintes: 

• Dinamizar e promover a participación das asociacións veciñais e da 
cidadanía en xeral. 
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• Realizar e participar en actividades formativas e informativas 

• Valorar a viabilidade das propostas 

• Preparar e convocar as Asembleas Parroquiais 

• Participar na Mesa de Orzamentos 

• Avaliar o seu propio traballo e o proceso en xeral 

 

3. Asignación do orzamento 

A porcentaxe que será sometida a debate público non será en ningún caso 
inferior ao 10% do capítulo sexto (Investimentos reais) dos orzamentos 
municipais para o ano 2009. Cada parroquia terá asignada unha parte 
deste orzamento, o cal garantirá a aprobación en todas dalgunha proposta 
presentada polos seus veciños e veciñas. Desta forma lógrase o necesario 
equilibrio territorial ao evitar posibles situacións de acaparamento 
orzamentario por parte dalgunha zona en detrimento doutras. 

Porén, para lograr unha distribución o máis xusta posible do orzamento, 
considerase así mesmo necesario renunciar a un reparto puramente 
equitativo, que se derivaría de dividir o orzamento dispoñible entre as sete 
parroquias. 

Criterios de reparto 

Así, e coa finalidade de reflectir do xeito máis fiel posible a realidade 
sociodemográfica municipal, estableceranse criterios que garantan que as 
parroquias con máis poboación, maior número de núcleos poboacionais e 
maior extensión obteñan unha proporción superior do orzamento. Estes 
criterios quedan operativizados como segue: 

• Poboación: segundo os datos do Padrón Municipal de habitantes a 1 
de xaneiro de 2007 

• Núcleos: número de núcleos de poboación segundo os datos oficiais 
do Nomenclátor 

• Extensión: extensión da parroquia en km2 

Ponderación 

Por outra banda, e desde un punto de vista teórico, parece claro que estes 
tres criterios non deberan ter o mesmo peso á hora de repartir o orzamento. 
Por esta razón, procederase á súa ponderación segundo se especifica a 
continuación. 

• Poboación: 0,5 

• Núcleos: 0,3 

• Extensión: 0,2 

Criterio corrector 



Concello de San Sadurniño  Asociación EuroEume  

 

BASES REGULADORAS DO ORZAMENTO PARTICIPATIVO 2009 3 

Por último, establécese un criterio corrector co fin de evitar a posibilidade 
de que as parroquias con menor poboación, menor extensión e menor 
número de núcleos poboacionais acaden unha cantidade moi pequena do 
orzamento. Deste modo, establécese que: 

• Ningunha parroquia poderá superar en máis do 25% o orzamento 
medio por parroquia, calculado este último como o cociente entre o 
orzamento total e o número de parroquias 

• As parroquias que non cheguen ao 75% do orzamento medio poderán 
ser compensadas ata chegar, como máximo, a dita porcentaxe. En 
todo caso, non se poderá superar o límite máximo orzamentario 
dispoñible para o conxunto do Orzamento Participativo 

A continuación procédese a presentar un exemplo de cálculo de reparto do 
orzamento en función dos criterios expostos na hipótese de que a cantidade 
total dispoñible é de 100.000 €: 

 

Cadro 1. Criterios do reparto: totais municipal, media por parroquia 
e datos parroquiais 

 

  
Poboación 

Extensión 
en km2 

Nº de 
núcleos 

Totais municipais 3.123 99,86 187 
Concello 

Media por parroquia 446,14 14,27 26,71 

Bardaos 280 6,7 10 

Ferreira 321 13,97 32 

Igrexafeita 234 18,7 34 

Lamas 481 12,79 28 

Santa Mariña do Monte 368 14,83 24 

Naraío 577 22,05 36 

Parroquias 

San Sadurniño 862 10,82 23 
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Cadro 2. Ponderación: reparto orzamentario por parroquia 

 

Parroquias 
Por 

poboación 
Por extensión 

en km2 
Por nº de 
núcleos 

Reparto 
ponderado 

Bardaos 8.965,74 € 6.709,39 € 5.347,59 € 7.565,21 € 

Ferreira 10.278,58 € 13.989,59 € 17.112,30 € 12.758,62 € 

Igrexafeita 7.492,80 € 18.726,22 € 18.181,82 € 13.000,63 € 

Lamas 15.401,86 € 12.807,93 € 14.973,26 € 14.537,96 € 

Santa Mariña do Monte 11.783,54 € 14.850,79 € 12.834,22 € 12.913,85 € 

Naraío 18.475,82 € 22.080,91 € 19.251,34 € 19.712,45 € 

San Sadurniño 27.601,67 € 10.835,17 € 12.299,47 € 19.511,28 € 

Media por parroquia 14.285,71 € 

 

O último paso consiste en aplicar os criterios correctores co fin de evitar 
excesivas diferenzas orzamentarias entre as parroquias. Como se dixo, o 
límite superior queda establecido no 125% do orzamento medio por 
parroquia, o que equivale a 17.857,14 €. 

Ademais, serán compensadas aquelas parroquias que non acaden o 75% do 
orzamento medio, é dicir, que non cheguen a 11.428,57 €. 

En caso de que, tras a aplicación dos criterios correctores, a cantidade total 
repartida sexa inferior aos 100.000 €, a diferenza existente será adxudicada 
á proposta que resulte coa maior puntuación na Mesa de Orzamentos. En 
caso de empate entre dúas ou máis propostas, procederase ao reparto 
equitativo entre as propostas empatadas. 

No caso contrario, que tras a aplicación dos criterios correctores a suma 
total supere os 100.000 €, non se farán ulteriores correccións e asumirase 
ese incremento orzamentario. 
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Cadro 3. Criterios correctores: reparto orzamentario final 

 

Parroquias 
Reparto 

ponderado 
inicial 

Diferenzas 
ata 75% 
ou 125% 

Reparto 
ponderado 

final corrixido 

Bardaos 7.565,21 € -3.149,08 € 10.714,29 € 

Ferreira 12.758,62 €  12.758,62 € 

Igrexafeita 13.000,63 €  13.000,63 € 

Lamas 14.537,96 €  14.537,96 € 

Santa Mariña do Monte 12.913,85 €  12.913,85 € 

Naraío 19.712,45 € 1.855,31 € 17.857,14 € 

San Sadurniño 19.511,28 € 1.654,13 € 17.857,14 € 

Total concello 100.000 € - 99.639,63 € 

 

En caso de propostas que abrangan máis dunha parroquia, sumarase o 
orzamento das parroquias implicadas. 

 

4. Requisitos das propostas 

As propostas deberán cumprir os seguintes requisitos: 

• Referirse a un investimento novo, ou ben a obras de mantemento e 
reparación das actuais 

• Ser de competencia municipal 

• Ter carácter concreto, determinado e avaliable economicamente 

• Ter definida a súa localización e ámbito territorial, que será de 
titularidade municipal 

• Poder ser executadas nun só exercicio orzamentario 

Os investimentos son “obras”, tanto novas como de mantemento das que 
xa hai, por exemplo, a construción dunha praza ou a mellora das pistas. 
Ademais das obras, os investimentos tamén poden ser “adquisicións 
permanentes” do Concello, como por exemplo a compra dun tractor, de 
colectores de lixo, dun novo camión para a recollida de residuos, a traída da 
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auga, ou a dotación de material informático para instalacións municipais ou 
de uso público. 

Os investimentos, polo tanto, non se refiren a actividades (obradoiros, 
festexos, programas...), nin a servizos (máis profesorado, máis 
funcionarios...), nin a subvencións. 

Por último, as propostas que non presenten viabilidade técnica ou legal 
serán excluídas ao longo do proceso, previa xustificación por parte do 
Comité de Xestión. 

Aquelas propostas que queden fóra do ámbito das inversións públicas ou 
non resulten viables técnica ou economicamente (e que por tanto queden 
excluídas do Orzamento Participativo) serán recollidas nun informe que será 
enviado ás distintas áreas municipais competentes na materia por se 
puidesen resultar de interese xeral. 

 

5. Criterios de valoración das propostas 

Antes de que cada proposta pase a ser valorada, deberá pasar un filtro 
técnico no cal se determine a súa viabilidade legal, técnica e orzamentaria. 

Asumindo como criterio xeral a mellora da calidade de vida da poboación 
local, os criterios que se terán en conta á hora de valorar as propostas que 
resulten escollidas polos/as participantes son os seguintes: 

• Que abranga a maior porcentaxe de poboación beneficiada posible 

• Que sexa “transparroquial” (referida a máis dunha parroquia) 

• Que prevexa o cofinanciamento dos veciños e veciñas 

• Que prevexa a participación activa da veciñanza na execución da 
proposta 

• Que contribúa a satisfacer necesidades básicas da poboación (auga, 
saneamento, seguridade viaria, educación e convivencia cidadá, 
equipamento deportivo, xestión de residuos, etc.) 

• Que favoreza directamente a colectivos vulnerables ou con 
necesidades especiais 

• Que favoreza o desenvolvemento sostible ou asegure o aforro 
económico e/ou a eficiencia enerxética a medio e longo prazo 

A ordenación das propostas levarase a cabo mediante a seguinte escala 
valorativa que medirá o grao de cumprimento dos criterios en relación ás 
propostas: 
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Por eixes de desenvolvemento e tipo de accións propostas 

CRITERIOS 
Desenvolvemento social e cultural 

Integración territorial, desenvolvemento urbano 
e ambiental 

Cumpre viabilidade técnica, legal e económica Cumpre viabilidade técnica, legal e económica 

Si Non Si Non Viabilidade  

Continúa no proceso de 
priorización 

Exclúese do proceso 
Continúa no proceso de 

priorización 
Exclúese do proceso 

Proporción da poboación que se verá 
beneficiada 

Proporción da poboación que se verá beneficiada 

Menos de 
20% 

Entre 20% 
e 39,99% 

Entre 40% 
e 59,99% 

60% ou 
máis 

Menos de 
20% 

Entre 20% 
e 39,99% 

Entre 40% 
e 59,99% 

60% ou 
máis 

Poboación 
beneficiada 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Número de parroquias implicadas Número de parroquias implicadas 

Unha soa 
parroquia 

Dúas 
parroquias 

Tres ou 
catro 

parroquias 

Cinco ou 
máis 

parroquias 

Unha soa 
parroquia 

Dúas 
parroquias 

Tres ou 
catro 

parroquias 

Cinco ou 
mais 

parroquias 

Transparro-
quialidade 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Prevé o cofinanciamento da poboación Prevé o cofinanciamento da poboación 

Entre 5 e 
9,99% 

Entre 10 e 
14,99% 

Entre 15 e 
19,99% 

20% ou 
máis 

Entre 5 e 
9,99% 

Entre 10 e 
14,99% 

Entre 15 e 
19,99% 

20% ou 
máis 

Cofinancia-
mento 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Prevé a participación activa da veciñanza na 
execución da proposta 

Prevé a participación activa da veciñanza na 
execución da proposta 

Si Non Si Non 
Participación 

3 0 3 0  

  Si Non   Si Non 

Básicas (alumeado, 
sumidoiros, recollida de 

lixo e similares) 
4 0 

Básicas (alumeado, 
sumidoiros, recollida de 

lixo e similares) 
4 0  

Seguridade (beirarrúas, 
varandas e similares) 

3 0 
Seguridade (beirarrúas, 
varandas e similares) 

3 0  

Contribúe a 
satisfacer 

necesidades 
da 

poboación 

Sociais (equipamentos 
deportivos e culturais, 
adquisición de libros ou 
material informático) 

2 0 

Sociais (equipamentos 
deportivos e culturais, 
adquisición de libros ou 
material informático) 

2  0 
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Calidade de vida 
(xardíns, paseos, 

bancos e similares) 
1 0 

Calidade de vida 
(xardíns, paseos, bancos 

e similares) 
1 0  

Favorece directamente a colectivos 
vulnerables ou con necesidades especiais 

(menores, mulleres, anciáns/ás, persoas con 
discapacidade, inmigrantes, etc.) 

Favorece o desenvolvemento sostible ou asegura 
o aforro económico e/ou a eficiencia enerxética a 

medio e longo prazo 

Si Non Si Non 

Outros 
criterios 

3 0 3 0 
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6. Calendario de execución 

 

6.1. Actuacións previas 

Antes da presentación pública do OP terá lugar unha difusión do proceso por 
dúas canles diferentes: 

• Dun lado, a inclusión dunha explicación sobre os mesmos na folla 
informativo “Novas”, que se reparte nos fogares do concello. 

• Doutro, unha reunión inicial co Consello de Participación Veciñal, que 
terá lugar o día 9 de setembro, ás 20:00 horas en primeira 
convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria. 

 

6.2. Presentación pública do OP 

O sábado 13 de setembro ás 12 horas terá lugar un acto público de 
presentación do OP na Casa da Cultura de San Sadurniño. 

Para esa data serán convocada toda veciñanza de San Sadurniño co fin de 
informar das características do proceso, e como punto de partida para 
faceren chegar as súas propostas.  

O acto desenvolverase baixo a seguinte orde do día: 

1. Presentación a cargo do Alcalde de San Sadurniño 

2. Intervención do representante da Asociación Euroeume 

3. Explicación da estrutura dos orzamentos municipais por parte do 
Concelleiro de Facenda 

4. Explicación do proceso de participación por parte do concelleiro de 
Participación Cidadá e dos técnicos da consultora Proxectos 

 

6.3. Período de recepción de propostas (13 de setembro ao 30 de 
setembro) 

Unha vez finalizado o acto público dará comezo o prazo para que todos 
os/as veciños/as de San Sadurniño fagan chegar as súas propostas de 
actuación. 

As propostas poderán ser presentadas por calquera cidadán/á a título 
individual ou polas asociacións de veciños e veciñas de xeito colectivo. 
Poderán presentarse tantas propostas como se desexe. 

O Comité de Xestión proporcionará un formulario de propostas no que se 
fará constar: 

• Asociación (en caso de propostas colectivas) 

• Nome do/a propoñente (proposta individual) ou do/a representante 
(propostas colectivas) 
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• Idade 

• Parroquia 

• Título da proposta 

• Breve descrición da proposta: é recomendable especificar aquí que 
criterios dos expostos no parágrafo 4 destas Bases Reguladoras se 
cumpren e en que medida o fan 

• Custo aproximado 

Só se admitirán as propostas que sexan achegadas mediante o formulario 
oficial deseñado ao efecto. 

Por outra banda, previa a celebración da Asemblea parroquial, poderanse 
achegar as propostas por algún dos seguintes medios establecidos a tal 
efecto: 

• Na Casa do Concello, no Rexistro municipal 

• Fax dirixido ao Concello (fax: 981 490 474) 

• Carta dirixida ao Concello (Enderezo: Avda. Marqués de Figueroa s/n 
15560 San Sadurniño) 

• Correo electrónico dirixido ao Concello 
(orzamentoparticipativo@sansadurnino.es) 

• Depositando o formulario nalgunha das caixas de suxestión situadas 
nos seguinte puntos de interese: 

– Casa do Concello 

– Centro de Saúde 

– Locais sociais 

– Colexio público 

– Outros sitios de interese 

 

6.4. Valoración inicial da viabilidade das propostas  

O Comité de Xestión fará unha valoración inicial das propostas recibidas 
para asegurar a súa viabilidade legal, técnica e orzamentaria. As propostas 
que non se axusten aos requisitos dos orzamentos participativos, ou que 
non sexan viables nalgún dos aspectos valorados serán excluídas do 
proceso, presentándose a xustificación da súa eliminación nas asembleas 
parroquiais. 

 

6.5. Asembleas parroquiais 

Estarán compostas por todos aqueles veciños e veciñas que desexen asistir. 
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As Asembleas Parroquias estarán coordinadas por membros do Comité de 
xestión, que serán os encargados da presentación da orde do día, 
moderación, levantamento de actas e reconto de votos1. Na orde do día 
tamén se incluirá un apartado final de rogos e preguntas, aberto a calquera 
temática de interese. 

Celebrarase unha asemblea en cada unha das parroquias. A continuación 
exponse o día, hora e lugar de celebración para cada parroquia: 

• Bardaos: luns día 6 de outubro ás 20:00 horas no local social 

• Ferreira: martes 7 de outubro ás 20:00 horas no local social 

• Igrexafeita: mércores 8 de outubro ás 20:00 horas no local social 

• Lamas: xoves 9 de outubro ás 20:00 horas no local social 

• Naraío: venres 10 de outubro ás 20:00 horas no local social 

• Santa Mariña do Monte: luns 13 de outubro ás 20:00 horas no local 
social 

• San Sadurniño: martes 14 de outubro ás 20:00 horas na Casa da 
Cultura 

O procedemento a seguir na asemblea de presentación de propostas será o 
seguinte: 

• Presentación da asemblea por parte do coordinador/a 

• Presentación das propostas e debate 

• Votación das propostas 

• Elección das tres propostas que se levarán á Mesa de Orzamentos 

• Rogos e preguntas, para outros temas de interese 

A proposta deberá ser presentada pola persoa propoñente ou por aquela na 
que esta delegue. No caso de non estar presente na asemblea pero ter 
rexistrada algunha proposta por correo postal, electrónico ou algunha das 
outras vías establecidas a tal efecto, serán os membros do Comité de 
xestión os encargados da súa exposición pública. 

Desenvolvemento das votacións 

As persoas asistentes deberán votar as tres propostas que consideran 
deben ser seleccionadas para ir á Mesa de Orzamentos. A votación de 
propostas realizarase de acordo ao principio dunha persoa un voto, sendo 
este de carácter persoal e intransferible. Será nula a papeleta que non teña 
seleccionadas tres propostas. Os electores deberán acudir co seu DNI ou 
documento oficial que acredite a súa identidade para ter dereito ao voto. 
Deberán mostrar tal documento no momento de depositar o voto na urna. 

                                                      
1 A asemblea é soberana para decidir sobre calquera imprevisto non contemplado nestas bases 
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As papeletas de voto serán facilitadas polo Comité de xestión e non se 
admitirá outro formato que o debidamente oficializado. 

As urnas estarán visibles dentro do recinto onde se desenvolva a asemblea. 

Participantes 

Poderán participar, realizar propostas e decidir nas asembleas os veciños e 
veciñas empadroados nas parroquias de cada Asemblea. Aquelas persoas 
que, aínda que non estean empadroadas, desenvolvan nela algún tipo de 
actividade empresarial ou doutra caste, poderán participar e realizar 
propostas, pero non decidir, polo que non poderían votar. 

Non existe límite de idade para a presentación propostas. Ora ben, a idade 
mínima para poder votar é de 16 anos. 

Quórum mínimo 

Tal e como se establece no Regulamento de Participación Cidadá, as 
asembleas consideraranse constituídas sexa cal for o número de persoas 
presentes. Cabe a posibilidade, non obstante, de fusionar aquelas 
parroquias con escasa participación. 

 

6.6. Mesa de orzamentos 

A Mesa de orzamentos é o órgano representativo encargado da valoración 
técnica das propostas cidadás. 

Estará composta polo Comité de xestión, do cal participarán tres técnicos/as 
e políticos do Concello, un da asociación EuroEume e dous da consultora 
Proxectos, e dous representantes do Movemento Veciñal de cada unha das 
parroquias. A elección destes últimos poderá levarse a cabo nas asembleas 
parroquiais. 

A Mesa de orzamentos reunirase na Casa da Cultura en dous días 
consecutivos: 16 e 17 de outubro. 

O procedemento a seguir na Mesa de orzamentos participativos será o 
seguinte:  

• Presentación da asemblea por parte do Comité de xestión 

• Presentación de propostas elixidas nas Asembleas parroquiais 

• Valoración das propostas segundo os criterios definidos no punto 5 
“Criterios de valoración das propostas” 

As persoas representantes do Movemento Veciñal participarán na reunión 
con voz pero sen voto. Así, poderán valorar xunto cos/as técnicos/as as 
propostas que correspondan á súa área, pero non participarán na votación 
final. En caso de empate entre dúas propostas, as persoas implicadas 
(residentes ou que exerzan actividade na parroquia) votarían sobre a súa 
preferencia entre as propostas empatadas. 
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Para facilitar a participación da representación veciñal, esta Mesa de 
orzamentos estruturarase cunha dedicación dunha hora a valorar cada 
parroquia, na seguinte orde: 

• Día 16 de outubro: Bardaos (16:00 h), Ferreira (17:00 h), Igrexafeita 
(18:00 h), Lamas (19:00 h) 

• Día 17 de outubro: Naraío (16:00 h), Santa Mariña do Monte (17:00 
h), San Sadurniño (18:00 h) 

 

6.7. Selección final das propostas 

As propostas serán ordenadas segundo a puntuación outorgada pola 
Comisión de valoración e o número de votos obtidos na Mesa de 
orzamentos. 

O número de propostas que finalmente se inclúan no Documento do 
Orzamento Participativo estará determinado pola cantidade económica 
establecida para cada parroquia, e en todo caso incluirá como mínimo unha 
proposta por parroquia (salvo no caso de que sexan propostas 
transparroquiais, que se sumarán as parroquias beneficiadas). O dito 
documento será publicado o día 24 de outubro. 

A veciñanza poderá presentar as alegacións pertinentes entre o 24 de 
outubro e 5 de novembro, período no que o Documento Final elaborado 
será exposto na Casa do Concello e na páxina web municipal. 

As alegacións poderán ser presentadas polos seguintes medios: 

• Rexistro municipal 

• Fax dirixido ao Concello (fax: 981 490 474) 

• Carta dirixida ao Concello (Enderezo: Avda. Marqués de Figueroa s/n 
15560 San Sadurniño) 

• E-mail dirixido ao Concello 
(orzamentoparticipativo@sansadurnino.es) 

Tanto no concello como na páxina web haberá un modelo de ficha para 
presentar as alegacións, que incluirá os mesmos datos persoais que o 
formulario de propostas, así coma un espazo para expor a alegación. 

 

6.8. Presentación pública do Orzamento participativo 

O 14 de novembro, ás 20:00 horas, terá lugar na Casa da Cultura o acto 
de presentación pública do Documento Final de OP, acto ao que está 
invitada a asistir toda a veciñanza de San Sadurniño. 

 

6.9. Pleno Municipal 
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Finalmente, o Orzamento Participativo será levado a pleno municipal a finais 
de novembro de 2008. 

 

6.10. Avaliación final 

Xa que este é o primeiro ano que se vai desenvolver esta regulamentación e 
maila aplicación do Orzamento participativo en San Sadurniño, e cos 
obxectivos de mellorar de maneira continua e de avanzar cara á verdadeira 
democracia participativa, durante o mes de decembro está previsto que o 
Comité de xestión realice unha avaliación de todo o proceso. 

O resultado desa análise será a elaboración dunha memoria de actuacións 
do proceso de 2008, que irá acompañado dunha relación de propostas coas 
cales se poida mellorar a regulamentación que se aplicará no ano 2009. 

 

 

 

San Sadurniño, 8 de setembro de 2008 


