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Desenvolupaments 
previstos

➔ Vot Electrònic*

➔ Redisseny UX & Accesibilitat

➔ Aplicació Web Progressiva

➔ Millores de privacitat (GDPR/LOPD)

➔ Suport a participació per infants
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Vot electrònic

                      decidim.org



decidim.orgPer què vot electrònic?

➔ Com que és una plataforma dissenyada per 

a la presa de decisions, és important 

comptar amb les característiques que pugui 

oferir la indústria del programari lliure en 

criptografia de cara a poder guardar el 

millor possible el secret de vot.

➔ Ja s'està fent servir per a processos 

electorals.

➔ La plataforma es diu Decidim!
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/How it works

➔ Cens obert
➔ Tipus de votació: online
➔ Es pot activar a qualsevol procés 

participatiu o assemblea

                       decidim.orgNou component: Elections
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/How it works

➔ Cens tancat
➔ Tipus de votació: online, presencial 

o híbrida
➔ Blocs de contingut per la gestió de la 

landing (Content Blocks)
➔ Gestió de punts de votació 

presencial

                       decidim.orgNou espai: Votings
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Verificabilitat individual, mitjançant la qual 

qualsevol votant pot comprovar que el seu vot ha 

estat inclòs correctament a l’urna electrònica.

Verificabilitat universal, mitjançant la qual 

qualsevol persona pot comprovar que tots els 

vots s’han comptat correctament.

Garanties criptogràfiques
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Redisseny UX i Accessibilitat
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Aplicació web progressiva 
(PWA)
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Millores privacitat GDPR
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➔ Canviar el nom de "Portabilitat de dades" a "Les meves dades"

➔ Millorar la pantalla de consentiment de la Política de privadesa i oferir una visualització 

de resum

➔ Revisar el registre d'administració, amb noves notificacions, filtratge i cerca

➔ Oferir una manera perquè els implementadors millorin la política de contrasenyes als 

usuaris administradors

➔ Millorar el flux de creació de comptes

➔ Permetre que el primer creador d'un grup d'usuaris pugui sortir

➔ Permetre recuperar l'activitat d'un compte verificat

➔ Es desenvoluparà un nou mòdul que permetrà acceptar o rebutjar cookies no essencials
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Suport a participació per 
infants
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Es desenvoluparà un nou mòdul que permetrà als infants tenir comptes (menors de 16 anys).

➔ Poder habilitar aquesta opció en una organització/tenant 

➔ Tenir un compte infantil associat a un compte d'adult

➔ Poder iniciar sessió com a menor

➔ Poder promocionar el compte de menors a un compte d'adult

➔ Tenir un registre d'activitats dels menors

➔ Tenir un registre d'un compte menor associat al meu compte d'adult

➔ Poder gestionar el compte infantil com a adult associat

➔ Tenir espais amb accés només per a nens

➔ Tenir accés només de lectura com a professor

➔ Tenir una verificació del cens municipal com a menor
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