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MEMÒRIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 
 

Síntesi 
 

 
RESULTATS.  Propostes (vots) 

 
 
Proposta 

Puntuació 
obtinguda 

Categoria A- Nucli Urbà  

A7. Donem vida a l’Era d’en Petasques 1.633 

A3. Gaudim del parc de Canyelles 1.405 

A2. Millorem els patis de les escoles bressol municipals 1.280 

A9. Castellar amb la diversitat.  Millorem l’accessibilitat al camp de  
futbol i jocs inclusius a les places 

1.120 

A6. Nou espai obert al poble “ El pati de la casa Massaveu” 1.105 

A1. Canvi de jocs infantils a la plaça d’Europa 1.102 

A4. Abeuradors al medi rural 1.038 

A8. Mirador al riu a la plaça de la Miranda   952 

A5. Primera àrea de serveis per a autocaravanes del Vallès Occidental   529 

 
 
    * De la categoria B – urbanitzacions i Sant Feliu del Racó, no va haver-hi cap proposta acceptada 
    per a votació.  

 
 

RESULTATS.  Anàlisi del vot 
 

Votants 2022: 1698 (7,44% d’un total de 22.823 persones incloses en el cens). 

Vot per franges d’edat: 

Franja d'edat Total cens Votants % 

De 10 a 15 1718 125 7,36% 
De 16 a 25 3019 113 6,65% 
De 26 a 35 2494 272 16,02% 
De 36 a 45 3614 426 25,09% 
De 46 a 55 4442 320 18,84% 
De 56 a 65 3322 231 13,60% 
De 66 a 75 2380 147 8,66% 
Més de 75 1834 64 3,77% 



2 

 

 

 

 

RESULTATS. Comparativa 
 

La participació a Castellar del Vallès als Pressupostos Participatius d’enguany ha 
estat del 7,44% sobre el cens de votants amb dret a vot. Comparant amb les 6 
edicions anteriors, sense comptar la  del 2020, suspesa a causa de la Covid-19,– ha 
estat per sobre respecte a altres experiències municipals del territori. 

Respecte a les edicions anteriors, la participació es pot considerar que s’ha 
mantingut tot i haver fet rècord de vots. 

 
 
 

Edició 2016 Edició 2017 Edició 2018 
Cens total 19.222 Cens total 21.297 Cens total 21.628 

Vots 1.880 
(9’8%) 

Vots 1.958 
(9,2%) 

Vots 2.014 
(9,3%) 

Abstenció 17.339 Abstenció 19.339 Abstenció 19.614 
 

Edició 2019 Edició 2021 Edició 2022 
Cens total 21.823 Cens total 22.575 Cens total 22.823 

Vots 1.725          
(7,90%) 

Vots 2.022 
(8,96%) 

Vots 1.698 
(7,44%) 

Abstenció 20.098 Abstenció 20.553 Abstenció 21.125 
 

 
 
 
 

FASES DEL PROJECTE 
 

1a fase Presentació per part de la ciutadania de les 
propostes 

01/05/2022 - 10/06/2022 

2a fase Estudi de viabilitat de les propostes 01/06/2022 - 30/06/2022 

 

3a fase 

Reunió de la comissió d'impuls per 
proclamar les propostes presentades que 
passen a fase de votació 

 

01/07/2022 
 
4a fase 

Presentació i difusió de les propostes 
seleccionades per la comissió 

 
02/07/2022 - 31/08/2022 

 
5a fase 

Votacions de les propostes seleccionades 
Pressupostos Participatius 2022 

 
01/09/2022 - 12/09/2022 

 
6a fase 

Recompte públic de vots i proclamació dels 
resultats 

 
13/09/2022 
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Dinamització dels Pressupostos Participatius 
 

Com en anys anteriors no hi ha hagut butlleta de votació, tot s’ha fet digitalment a través 
d’un aplicatiu informàtic. 

A més a més, s’han facilitat punts de votació presencial: 
 

 A la recepció del Mirador els dies 1, 2 i del 5 al 9 de setembre, de 8:30 a 20:30 h. 
 Estand a la plaça del Mirador durant la Festa Major, el matí del diumenge del 11 

de setembre de 10.00 a 14.00h. 
 

Millores introduïdes respecte a edicions anteriors 
 

 Vot 100% telemàtic, no hi ha hagut butlleta de votació. 
 Difusió de les propostes a les xarxes en format vídeo. 
 Haver de votar tres propostes per ordre de preferència, i no  només una o 

dues. També l’opció de votar en blanc, sense votar cap proposta. 
 Es manté el cens de votació amb infants a partir d’11 anys. 


