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decidim

democràcia participativa de codi obert per a 
ciutats i organitzacions

decidim és una plataforma digital
de participació ciutadana

decidim ajuda a la ciutadania, organitzacions i institucions públiques a autoorganitzar-se 
democràticament a tots els nivells
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Innovació democràtica 
en l’era digital



decidim.orgDiner públic, codi públic



decidim.orgDiner públic, codi públic
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● Tenir unes administracions públiques locals 
més eficaces, eficients, transparents.

● Mecanisme de rendició de comptes.
● Implicar a la ciutadania en la definició de 

polítiques públiques.
● Escoltar i opinar, deliberar, proposar, 

coproduir i decidir polítiques públiques.
● Iniciatives de participació online inclusives.
● Incidir en la política pública.
● Repensar els espais polítics i el seu impacte
● Espais de participació híbrids.

Una plataforma per

Innovació democràtica
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Decidim fa possible que les persones 
s’organitzin democràticament fent propos- 
tes, participant en reunions públiques, 
creant debats deliberatius, decidint a 
través de diferents formes de “votació” i 
monitorejant la implementació de les 
decisions.

Proposar, reunir-se, deliberar, decidir, supervisar

Innovació democràtica
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Què és decidim?
3 capes del projecte
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Decidim

                      decidim.org

Programari lliure i desenvolupament col·laboratiu
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Per què no es publica 
programari creat amb els 
diners dels contribuents 
com a programari lliure?

Si es tracta de diners 
públics, també hauria de 

ser un codi públic.
Diner públic
Codi públic
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Programari lliure

                       decidim.org

● Codi obert
● Obert a la col·laboració
● Modular
● Flexible
● Multi-tenant

Programari lliure
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/free software

github.com/decidim
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Com funciona?
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Decidim no vol ser només una plataforma digital, 
sinó una aplicació per a persones de totes les edats 
i orígens. 

Des de Decidim treballem per ajudar a resoldre la 
bretxa digital i per crear noves formes de 
participació augmentada de múltiples capes. 

La plataforma inclou trucades per a reunions, 
actes, comentaris, etc.

Integració presencial 
i digital

                       decidim.orgCom funciona
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Propostes i debats

● Idees, aportacions, reflexions, propostes, 
projectes

● Múltiples maneres d'interactuar
● Múltiples maneres de navegar
● Diverses funcions associades.

 

Per a articular la participació flexible:

Com funciona
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Trobades

● Mapa/ Ubicació de reunions
● Públiques/ privades
● Sistema de registre
● Integració de videoconferències
● Adjunts, acta/informe, metadades, propostes 

relacionades
● Reunions generades pels participants

Per a articular la participació presencial

Com funciona
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Debats

➔ Comptadors
➔ Adhesions
➔ Darrera aportació
➔ Grups d'usuaris
➔ Comentaris

 

Com funciona
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Pressupostos 
Participatius
● Projectes
● Sistema de votació gràfica
● Imatge
● Descripció
● Valor (cost)

 

Com funciona
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Altres funcionalitats

● Blogs
● Enquestes
● Pàgines (contingut estàtic)
● Sortejos
● Resultats (seguiment)

 

Com funciona
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Tot organitzat en espais 
participatius

● Processos participatius
● Òrgans de participació (assemblees)
● Iniciatives ciutadanes
● Consultes, eleccions i votacions*
● Xarxa de participació*

 

Com funciona
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Una història real...
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Una història real...

➔ En Tomas va accedir a l’espai 
del procés participatiu del Pla 
d’Acutació Muncipal 2016-2019 
(PAM) habilitat a 
decidim.barcelona

                         decidim.barcelona
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Una història real...

➔ En Tomas va crear una nova 
proposta
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Una història real...

➔ En Tomas va proposar tenir 
“Terrats verds - cobertes 
verdes” als edificis de la ciutat 
per raons: ecològiques, 
estètiques, econòmiques i de 
salut pública.

➔ La proposta va rebre 614 
suports

➔ Aquesta proposta va ser 
debatuda en una trobada 
presencial...
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Una història real...

➔ ... i va rebre 15 comentaris (a 
favor, en contra i/o neutrals)

                         decidim.barcelona
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Una història real...

➔ ... a la trobada hi van participar 
21 estudiants de 3r d’ESO d’una 
escola

➔ En aquesta trobada també es 
va debatre al voltant de 12 
propostes més
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Una història real...

➔ Adjunta a la trobada 
presencial també podeu trobar 
imatges de la sessió i del que 
es va debatre fent servir l’
última tecnologia en 
participació ciutadana: els  
Post-Its
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Una història real...

➔ La proposta d’en Tomas va ser 
acceptada

➔ Categoritzada dins de l’àmbit 
de "Verd urbà i biodiversitat”

➔ I va ser incorporada com una 
de les accions a dur a terme 
dins del PAM

                         decidim.barcelona
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Una història real...

➔ En Tomas (i qualsevol altre) 
pot revisar el resultat i el 
progrés d’execució d’aquest.

➔ També pot veure d’altres 
projectes relacionats
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Una història real...

➔ En Tomas pot revisar totes les 
actualitzacions i els canvis 
realitzats en aquest resultat.

                         decidim.barcelona
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Una història real...

➔ L’Ajuntament va impulsar un 
concurs de cobertes verdes. A 
l que es van presentar un total 
de 45 projectes. Finalment es 
van triar 10 propostes que van 
rebre una subvenció del 75% 
del cost del projecte.
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Una història real...

➔ Avui tenim a Barcelona deu 
projectes de terrats verds 
executats i just l'Ajuntament 
llança la segona edició 
d'aquest programa.

                         decidim.barcelona
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Extensió
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+300
institucions democràtiques

fan servir decidim a dia d’avui  
20 països 

130 ciutats
30 organitzacions governamentals

40 organitzacions socials

Extensió
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Equip Suport Decidim Barcelona

Direcció d’Innovació Democràtica 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Ajuntament de Barcelona - juny 2021

contacta’ns:
suport@decidim.barcelonaGràcies!
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Reconeixement - Compartir igual (CC BY-SA)
El contingut d’aquest presentació està subjecta a una llicència 

Creative Commons By-SA. Ets lliure de fer servir, copiar, modificar 
i redistribuir aquest treball sota la mateixa llicència.
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Direcció d’Innovació democràtica
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