DRETS
Dret a la vida, la
llibertat i la seva
seguretat

ESPECIFICACIONS

L’Art 4 de la DUDH especifica l’abolició de
l’esclavitud. El 5, el dret a no ser torturat o
maltractat.
La CE (Art. 15) assumeix aquests drets i
aboleix la pena de mort.
La UE especifica (Art.2) que ningú pot ser
condemnat a pena de mort. Requereix (Art. 3)
el consentiment del pacient, la prohibició de les
pràctiques eugenèsiques, del lucre amb el cos
humà i la clonació humana.
Dret a la protecció de la Els Arts. 6-11 especifiquen els drets davant de
Llei
la Llei i la Justícia, com la igualtat, la
presumpció d’innocència, el dret a presentar
recurs...
L’Art. 17 de la CE especifica les condicions de
detenció de les persones.
L’Art. 24 desenvolupa el dret a la tutela
judicial, l’Art. 25 les condicions de la privació
de llibertat, l’Art. 26 prohibeix els “tribunals
d’honor” en l’àmbit civil.
L’Art. 53 garanteix la protecció judicial dels
drets i llibertats reconeguts. Adverteix que
informaran la legislació positiva i que
només podran ser reclamats en els termes fixats
per aquesta.
L’Art. 16 especifica el Dret a fundar una
Dret a la vida privada,
la família, el domicili, la família lliurement, al marge de raça,
nacionalitat o religió.
correspondència i
l’honor i la reputació
L’Art. 22 de la CE recull el Dret a contraure

TEXTOS CONCRECIONS A L’ÀMBIT
ADMINISTRATIU LOCAL

TEXTOS

DUDH
3/4/5
CE, 15
UE, 1-5
EC, 4, 15

Les autoritats municipals fomenten el respecte de la dignitat de tots i la
qualitat de vida dels seus habitants (CESDHC, Art. 1).

CESDHC, 1

DUDH 611
CE, 17, 2426, 53
UE, 20. 4750
EC, 4

Per fer efectius els drets establerts a l’Art. 43 s’estableixen procediments
administratius i jurisdiccionals o es pot demanar l’actuació del Síndic de
Greuges. Per exigir l’establiment de serveis obligatoris es pot impugnar
l’aprovació inicial del pressupost, si no en preveu les partides (LMRLC,
Art. 44).

LMRLC, 44

DUDH
12/16
CE, 18, 22
UE, 6-9. 22.

CESDHC, Art. 3 es compromet a reconèixer el Dret a la llibertat
cultural, lingüística i religiosa.
En l’Art. 10, la CESDHC es compromet a protegir la família i la vida
privada, en particular la dels infants, adoptant polítiques actives amb
aquesta finalitat.

CESDHC, 3,
10

matrimoni lliurement i en igualtat de condicions 23
EC, 31, 32
per a home i dona.
La UE (Art. 8) especifica el Dret a la
protecció de les dades personals.
L’Art. 22 especifica el respecte a la diversitat
cultural, religiosa i lingüística. Defensa la
igualtat entre homes i dones (Art. 23).
També l’EC especifica el Dret a la protecció de
dades personals (Art. 31) i el Dret i Deure de
conèixer les dues llengües oficials perquè cap
persona pugui ésser discriminada per raons
lingüístiques (Art.32)
Dret a circular
DUDH 13
lliurement pel seu país i
CE, 19
a fixar residència. A
UE, 45-46
sortir del País i a tornarEC, 4
hi.
Dret a cercar asil en cas L’Art. 14 especifica que la persecució que dona DUDH 14
de persecució
dret a l’asil no ha de tenir com a causa la
CE, 13
comissió de delictes comuns o d’actes oposats als UE, 18, 19
principis de l’ONU.
EC, 4
La UE (Art. 19) limita les expulsions.
Dret a una nacionalitat Especifica el dret a canviar de nacionalitat.
DUDH 15
La CE (Arts. 11-13) estableix els termes en CE, 11-13
que es reconeix la nacionalitat espanyola.
EC, 4
Dret a la propietat
DUDH 17
privada
CE, 33
UE, 17
EC, 4
Dret a la llibertat de
Especifica el dret a manifestar-ho.
DUDH 18
pensament, de
CE, 16

La LMRLC (Arts. 39-42) defineix l’obligació i el dret d’empadronar-se LMRLC, 39en el municipi de residència, així com la gestió del Padró. Aquest dona lloc 42
a la condició administrativa de veïnatge i de català.

consciència i de religió
Dret a la llibertat
d’opinió i d’expressió,
així com a la lliure
informació

Inclou el Dret a no ser molestat per aquest
motiu.

Dret a la llibertat de
reunió i d’associació.

L’Art. 34 de la CE recull específicament el
Dret a crear fundacions.
L’Art. 52 regula les organitzacions
professionals de defensa d’interessos econòmics.

Dret a la participació en
la governació del seu
país

UE, 10
EC, 4
DUDH 19
CE, 20
UE, 11
EC, 4

DUDH 20
CE, 21, 22,
34, 52
UE, 12
EC, 4
DUDH 21
CE, 23
UE, 39-40
EC, 29

La LMRLC (Art. 154) estableix l’obligació dels Ajuntaments a
proporcionar la més ampla informació als ciutadans sobre llur activitat.
Els ciutadans tenen dret a obtenir còpies dels acords i dels seus antecedents,
a consultar la documentació i els arxius, així com les ordenances i
reglaments, d’acord amb els procediments establerts (Art. 155).
Les sessions del ple i les dels òrgans de participació son públiques (Art.
156).
Els alcaldes poden, amb acord per majoria absoluta del ple, convocar
consultes populars sobre afers de competència local (Arts. 159-161).
El ROM (Art.172) estableix un conjunt de mitjans per canalitzar la
informació als ciutadans.
Veure LMRLC, Art. 158
La CESDHC, Art. 9, assumeix el compromís de fomentar
l’associacionisme i de cedir espais per reunions i trobades.

El municipi és l’element primari de participació ciutadana en els assumptes
públics (LMRLC, Art. 46)
El veïnatge dona Dret a ser elector i elegit i a participar en la gestió
municipal, a rebre informació sobre la gestió i els expedients municipals i a
sol·licitar la consulta popular (LMRLC, Art. 43).
L’Ajuntament pot complementar l’organització municipal amb òrgans de
participació ciutadana, amb el Síndic municipal de greuges, etc.
(LMRLC, Arts. 48-49)).
El ROM de l’Aj. de Cornellà preveu la creació de Consells sectorials de
participació i l’elecció d’un Síndic/a Municipal de Greuges (Arts. 102104, 105-109)
Els ciutadans poden exercir el dret de petició (Art.157).
Les Associacions de Veïns, per acord del ple, tenen dret a: Rebre
informació directa de llur interès, elevar propostes d’actuació municipal,
formar part dels òrgans de participació i intervenir en les sessions del ple o
de les comissions informatives (Art. 158).
El ROM de l’Aj. de Cornellà no preveu la participació ciutadana en els
plens i, excepcionalment, en les Comissions informatives (Art. 76).

LMRLC, 154156, 159-161
ROM, 172
CESDHC, 11

CESDHC, 9

LMRLC, 43,
46, 48-49, 157,
158, 244, 248
ROM, 76,
102-104, 105109, 173,
176-179, 180186
CESDHC, 8

Dret a la seguretat
social i a la satisfacció
dels drets econòmics,
socials i culturals
indispensables.

En l’Art. 23 s’especifiquen el Dret al treball a
la, protecció contra l’atur, a la igualtat de
salari a igual treball, a constituir sindicats.
En l’Art. 24 s’especifica el Dret al descans.
En l’Art. 25 s’especifica el Dret a poder
satisfer les necessitats familiars, especialment en
cas de malaltia, maternitat i infantesa.
En l’Art. 26 s’especifica el Dret a l’educació i
el dels pares d’escollir-ne les característiques.
En l’Art. 27 es consagren el Dret a participar
en la vida cultural de la comunitat i al respecte
de les creacions científiques o artístiques de que
es sigui autor.

DUDH
22-27
CE, 27, 28,
35, 37, 38,
39-51
UE, 13-16,
24-26, 2738.
EC, 16-28

Els usuaris de serveis municipals poden participar en el seu
desenvolupament, per garantir el seu funcionament adequat i la seva
millora (LMRLC, Art. 248).
Una representació dels usuaris ha de participar en la comissió d’estudi
prèvia a l’establiment d’un servei econòmic municipal de caràcter essencial
(LMRLC, Art. 244)
El ROM (Art. 173), reconeix el Dret de petició, de demanat
aclariments, d’accedir a documentació i informació, a sol·licitar consulta
popular, a utilitzar els serveis municipals i a exigir l’establiment de serveis
públics obligatoris, a exercir els drets reconeguts a l’Art 35 de la LPA, a
presentar queixes al Síndic de Greuges i a sol·licitar audiències públiques
(Arts. 173, 176-179)
El ROM (Art. 180-186) reconeix a les Entitats ciutadanes el Dret a
rebre subvencions, a utilitzar bens i espais públics, a rebre informació, a
proposar actuacions, a formar part de Consells sectorials, a rebre el
“Cornellà Informa” i altres publicacions municipals del seu interès i a
col·laborar en la gestió d’assumptes públics.
El ROM (Arts. 30-46) recull els Drets que assisteixen els membres de la
Corporació municipal.
La CESDHC, Art. 8, es compromet a fomentar la participació política i
a treballar pel dret de vot de tots els veïns que portin més de 2 anys de
residència.
El veïnatge dona dret a utilitzar els serveis públics municipals, d’acord
amb llur naturalesa i amb les normes vigents i, fins i tot, a exigir
l’establiment d’un servei públic, si és competència obligatòria (LMRLC,
Art. 43).
La CESDHC, Art. 4, es compromet a protegir els col·lectius i els
ciutadans més vulnerables.
Art. 12, garanteix el Dret general als serveis públics de protecció social.
Art. 13 garanteix el dret a l’educació i contribueix a la lluita contra el
sexisme, la xenofòbia i la discriminació.
L’Art. 14 assumeix compromisos per garantir el treball a tothom.
L’Art. 15 reconeix el Dret a la Cultura, en la seva diversitat.
L’Art. 16 assumeix compromisos per garantir el Dret a l’habitatge.
Els Arts. 17-18 assumeixen el compromís de fomentar la salut de tots i
un medi ambient sa.
Igualment recull el Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible (Art. 19),

LMRLC, 43
CESDHC, 4,
12, 13, 14, 15,
16, 17-18, 1922

L’art. 27 de CE, articula el Dret a l’educació
i reconeix l’autonomia de les Universitats.
L’Art. 28 de CE, recull el dret a crear
sindicats i a la vaga.
L’Art. 35 estableix el Dret i Deure de
treballar.
L’Art. 37 de la CE especifica el dret a la
negociació col·lectiva, i l’Art. 38 la llibertat
d’empresa.
L’Art. 39 especifica la protecció a la família i,
especialment, als infants. El 40 la promoció de
condicions favorables pel progrés social i
econòmic, el reciclatge professional, la seguretat i
higiene en el treball i el descans dels
treballadors. El 41 garanteix el sistema de
Seguretat Social. El 42 els drets socials i
econòmics dels treballadors espanyols a
l’estranger. El 43 la prevenció de la salut.
L’Art. 44 promou l’accés a la cultura i el
foment de la investigació. El 45 el medi
ambient i la qualitat de vida. El 46 la
conservació del Patrimoni artístic.
L’Art. 47 defineix el Dret a l’habitatge i l’ús
social del sol.
L’Art. 48 promou la participació dels joves.
L’Art. 49 garanteix atenció a les persones
amb discapacitats,. El 50 garanteix el sistema
de pensions i atencions a la gent gran.
L’Art. 51 planteja la protecció del consum i
dels consumidors.
La UE especifica (Art. 32) la prohibició del

a un transport públic, una circulació fluida i a la tranquil·litat (Art. 20),
al lleure (Art. 21) i a un consum just i garantitzat (Art. 22).

treball infantil.
L’EC especifica (Art.19) el dret de les dones a
desenvolupar-se plenament en llibertat. Planteja
el Dret a les atencions socials (Art.24) I
especifica el deure de col·laborar en la
conservació del patrimoni natural i contra la
contaminació (Art. 27.
Dret a un ordre social i
internacional que
protegeixi els Drets
proclamats en la
DUDH

Dret i obligació de
defensar Espanya

Dret a viure amb
dignitat el procés de la
mort

Obligació de contribuir
a la despesa pública i
Dret a l’eficàcia i
eficiència d’aquesta.
Dret a una bona
Administració

L’Art. 29 especifica que tot hom té deures
envers la comunitat i les altres persones. I que
els drets especificats mai poden justificar actes
individuals o estatals contra els principis de
l’DUDH.
L’Art. 30 de la CE defineix els drets i deures
dels espanyols respecte a la defensa militar i
civil d’Espanya, especialment en casos de
catàstrofe o risc públic.
L’EC contempla específicament aquest Dret
(Art. 20)

DUDH 28- La CESDH, Art. 6, assumeix el compromís de cooperar amb col·lectius CESDHC, 6
d’altres països.
30

CE, 30

EC, 20
CE, 31

La UE introdueix explícitament aquest Dret, UE, 41-44
cada vegada més important pels ciutadans
EC, 30
(Art. 41-44).
També l’EC insisteix en aquest concepte
(Art. 30))

La condició de veí comporta l’obligació de contribuir econòmicament a les
competències municipals (LMRLC, Art. 41)
El ROM recull aquest Dret i Deure de contribuir a la despesa pública
municipal (Art 173).

LMRLC,43
ROM, 173

La LPA, en l’Art. 35, defineix el Dret a conèixer l’estat de tramitació
d’expedients en els que es sigui interessat(Art. 31), obtenir còpia dels
documents, identificar els instructors i a obtenir còpia segellada dels
documents que es presentin.
Estableix també el dret a formular al·legacions i a que siguin considerades
en la redacció de la resolució, a no presentar documents no exigits per les
normes, a obtenir informació sobre els requisits jurídics i tècnics de les
tramitacions i a ser informat prèviament a la tramitació d’un expedient.

LPA, 31, 35
ROM, 158,
173, 174
CESDHC, 2324, 25-28
CBPA, 6, 10,
11,16

Dret i Deure de
solidaritat, en el marc
de la ciutat

L’Art. 35 estableix també el Dret a emprar qualsevol de les llengües
oficials en el territori.
L’Art. 35 estableix també el Dret a accedir als arxius i registres de les
Administracions públiques, d’acord amb uns requisits.
L’Art. 35 de la LPA també estableix el Dret a exigir responsabilitats a
les Administracions públiques i al personal al seu servei, quan
correspongui.
El ROM (Art.174) crea una Oficina d’Atenció al Ciutadà.
La CESDHC (Arts. 23-24) garanteix el Dret a l’eficàcia de
l’Administració, l’adopció de mitjans d’avaluació i de compromisos de
transparència.
Els Arts. 25-28 de la CESDHC estableix diversos mecanismes de
garantia dels Drets Humans de proximitat a nivell de la ciutat: Justícia
local, policia de proximitat, mediadors socials, síndics de greuges,
pressupost participatiu.
El CBPA, en els Principis 6,10, 11 i 16 especifica el dret dels
administrats a rebre un tracte diligent i correcte per part de
l’Administració, a ser escoltat, a ser atès en un termini raonable i a ser
indemnitzats per l’Administració, quan s’escau.
La CESDHC, en l’Art. 5, es compromet a afavorir la creació de xarxes
i associacions de solidaritat entre ciutadans/nes.

CESDHC, 5
CESDHC, 5

