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Mecanismes per a limitar la participació

Per defecte

Tota acció de participació és oberta a tothom.

Mecanismes per limitar la participació

Padró municipal

És el mecanisme estàndard per limitar la participació. Integrat al decidim

1. Cal comprovar que el padró municipal estigui sincronitzat (via API o manualment amb 
csv)

2. Cal configurar el component per limitar la acció concreta al padró. Per defecte és a partir 
de 18 anys, podent-ne personalitzar l'edat mínima i edat màxima de participació

3. Un cop configurat, el ciutadà haurà d'introduir les seves dades de padró per realitzar la 
acció desitjada. 

4. Un cop autenticat amb el padró per primera vegada, aquest usuari ja restarà validat i no 
haurà de tornar a introduir les dades les properes vegades

Pros Contres

Un cop un usuari s'ha verificat no ha de tornar a 
introduir-les

Com que només valida amb el padró la primera 
vegada, si una persona s'empadrona a un nou 
municipi podrà continuar participant.

Sub censos del padró

Funcionalitat desenvolupada per la Diputació de Barcelona. Permet limitar la participació a part 
del padró municipal (a un barri, a dones, etc)

1. Cal tenir sincronitzat el padró via API o pujat manualment via csv

2. Cal elaborar un nou fitxer csv amb el fragment de cens que es vulgui permetre la 
participació
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3. Taulell d'administració  Subcensos  Nou subcens. Anomenar la vinculació, seleccionar → →
el procés que es vol limitar i pujar el nou procés.

4. En el procés, limitar la acció de participació seleccionant la clau (limit permisos) 
seleccionar la limitació per cens.

Pros Contres

Permet segmentar la participació a mida Cal realitzar la segmentació manualment.

Cal pujar dues vegades les dades de la 
ciutadania.

Ampliar la participació a persones no empadronades

Sub censos

Aquesta funcionalitat desenvolupada per la Diputació ens permet ampliar la participació per 
defecte i limitar puntualment a les persones censades.

1. Crear un cens ampliat segons el nostre criteri (cens + segones residències, per exemple)

1. si fem servir el cens via api, només crear la ampliació

2. Pujar el fitxer ampliat fent servir la funció Pujar cens

3. Limitar la participació en les accions concretes.

4. En els processos que només es vulgui permetre la participació del cens real, tornar a pujar
el cens (sense ampliació) fent servir la funcionalitat subcensos.

Pros Contres

Els usuaris censats i els usuaris no censats 
però afegits manualment integrats al 
funcionament de decidim

Cal ser conscient que al ampliar el cens, les 
persones incloses en aquest cens ampliat que 
s'hagin verificat podran continuar participant 
encara que les treiem del nostre fitxer.

Caldrà tornar a pujar un cens real fent servir els 
subcensos cada vegada que es vulgui fer un 
procés centrat al cens real.

Caldrà actualitzar les dades del cens i les dades
del subcens cada procés.

* No recomanem fer servir aquesta opció per ampliar la participació pels potencials riscos 
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Processos privats

Quan creem un procés privat (només visible a la gent amb invitació) hem de seleccionar les 
persones que podran participar. En la versió actual podem fer una càrrega manual d'aquestes 
persones.

1. A l'apartat d'informació del procés, seleccionar la casella Private Space

2. A la secció Participants privades, seleccionar Importar via csv

3. Elaborar un llistat amb correu electrònic, nom sense capçaleres i desar en format csv

4. Pujar-lo per generar les invitacions

5. Si no tenen usuari a la plataforma, reben una invitació per crear-se'l

6. Si tenen usuari a la plataforma, visualitzen directament aquest nou procés participatiu.

Pros Contres

Recomanat per realitzar un procés participatiu 
amb un grup no molt gran de persones.

Tothom pot comentar (participar en debats) 
però només les persones invitades podran fer 
propostes o votacions

No permet barrejar llistat d'invitacions amb 
cens.

Necessitem el correu electrònic de les persones
a participar

En la versió actual de Decidim no es permet 
elaborar processos privats i transparents 
(visibles a tothom)
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