
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BLOC 3. DRETS I DEURES 

 

TEMA 5. ELS DRETS HUMANS 
 

Alguns dels drets que posseïm les 
persones tenen una importància 
especial, perquè són drets sense 
els quals no podríem tenir-ne 
d’altres i ni tan sols estaríem en 
condicions de complir els nostres 
deures i, per tant, de contribuir a 
la llibertat col·lectiva. Aquestes 
drets essencials són els anome-
nats drets humans, que podem 
definir com llibertats o condicions 
que tot ésser humà té pel simple 
fet de ser-ho.  

 
El respecte a aquests drets ens permet a tots desenvolupar les nostres 
possibilitats personals, tenir un vida plena i dur a terme els nostres projectes 
individuals de vida. Exemples de drets humans serien el dret a la vida, el dret a 
no ser sotmès a esclavatge, el dret a treballar, el dret a l’educació o el dret a la 
llibertat de pensament. Podem dir que els drets humans tenen aquestes tres 
característiques: 
 
 Són universals: pertanyen a tots els homes i dones, sense excepció. 
 
 Són inalienables: no es poden perdre, ni cedir. 
 
 Són innegociables: la seua negació o restricció és sempre injusta. 
 
 



DRETS INDIVIDUALS I DRETS COL·LECTIUS 
 
Val a dir que no tots el drets pertanyen o fan referència als individus en concret, 
sinó que alguns d’ells són drets que posseeixen els individus, però només en 
tant que membres d’una col·lectivitat, de manera que no són drets que a la 
pràctica s’atribueixin als éssers humans individuals, sinó a la comunitat de la 
qual aquests individus formen part. Seria el cas, per exemple, del dret a 
l’autodeterminació, que és el dret que té un poble (és a dir, un conjunt individus 
que formen una col·lectivitat singular i definida) a determinar quina relació 
volen mantenir amb d’altres pobles, o el dret dels pobles a l’ús plenament 
normal de la seua llengua i a la salvaguarda de la seua cultura.  
 
Aquesta mena de drets rep el nom de drets col·lectius, mentre que aquells 
altres que es reconeixen als individus estrictament en tant que subjectes 
concrets, són coneguts com a drets individuals (entre aquests darrers es 
trobarien el dret a la llibertat d’expressió el dret a la participació en la política o 
el dret a la intimitat, per posar alguns exemples). 
 

DRETS SOCIALS 
 

Com un subgrup dels drets individuals, 
podem distingir aquells que fan 
referència a drets que resultarien 
connaturals a la condició humana (és a 
dir, drets la negació dels quals seria 
contradictòria amb el valor i les 
característiques pròpies de l’ésser 
humà: el dret a la llibertat o a la vida, 
per exemple), i aquells altres que cal 
reconèixer perquè aquests primers 
puguin ser realment exercits. Entre 
aquesta darrers hi trobaríem, per 
exemple, el dret al treball, a la 
propietat, a l’educació o a l’assistència 

sanitària, drets sense els quals realment no es poden fer efectius els anteriors. 
Els drets d’aquesta darrera mena són coneguts com a drets socials, perquè la 
seua existència exigeix de la col·laboració solidària de tota la societat i no 
únicament d’una genèrica absència d’impediments (així, per exemple, no hi 
hauria dret a la salut sense garantir l’assistència sanitària en el marc d’un 
sistema sanitari que sols pot existir en un societat organitzada en què tothom 
contribueixi a la seua existència i manteniment). 
 
 
 



L’EVOLUCIÓ DELS DRETS HUMANS 
 
En el transcurs dels tres darrers segles i mig, i amb motiu de revolucions o 
d’altres conflictes que han afectat profundament les societats humanes, s’han 
succeït les declaracions de drets humans, podent-se distingir al llarg de la 
història d’aquest declaracions una evolució en el tipus de drets proclamats. De 
fet, podem parlar de tres generacions diferents de drets humans, promulgats en 
tres onades successives de declaracions: 
 
a.  Primera generació dels drets humans. El primers drets que van promulgar-se 

feien referència a llibertats individuals i a drets, individuals, de participació 
política. Aquest drets són tots ells de caràcter fonamental i es troben 
recollits en documents com: 

 
 La Carta de drets anglesa de 1689 (posterior al Gloriosa Revolució de 

1688, que va acabar definitivament amb la monarquia absoluta a 
Anglaterra).

 

Considerant que els Lords, eclesiàstics i 
temporals, i els Comuns, reunits a 
Westminter, representen legalment, ple-
nament i lliurement, tots els estaments 
del regne  

 

[...]  
 
Considerant que durant els darrers anys 
persones parcials, corruptes i no 
qualificades, han estat escollides i han 
format part de jurats  

 

[...] 

 

I que s'han exigit fiances excessives a persones subjectes a procediments penals, per tal de 
no concedir els beneficis continguts a les lleis relatives a la llibertat de les persones.  

 

I que s'han imposat multes excessives.  

 

I que s'han aplicat càstigs il·legals i cruels 

 

[...] 
 
Coses les quals són total i directament contràries a les lleis, ordenances i llibertats d'aquest 
regne 

 

[...] 
 
1. Que el pretès dret  de suspendre les lleis o la seva execució per l'autoritat reial 

sense el consentiment del Parlament és il·legal.  
 

2. Que el pretès poder de dispensar les lleis o la seva execució en virtut de l'autoritat 
reial, en la forma en què ha estat usurpat en el, passat, és il·legal.  

 

3. Que la comissió per erigir Tribunal de causes eclesiàstiques, i les altres comissions i 
tribunals de la mateixa naturalesa, són il·legals i pernicioses.  

 



4. Que la recaptació d'impostos per o en benefici de la Corona, amb el pretext de la 
prerrogativa reial, sense consentiment del Parlament, per un període més llarg o de 
forma diferent d'aquella que va ser autoritzada, és el il·legal.  

 

5. Que és un dret dels súbdits presentar peticions al rei, i és il·legal qualsevol acció o 
procediment contra els peticionaris.  

 

6. Que el reclutament o manteniment d'un exèrcit a l'interior del regne en temps de 
pau, sense l'autorització del Parlament, és il·legal.  

 

7. Que tots els súbdits protestants han de poder tenir armes per a la seva defensa, 
d'acord amb les condicions i la forma que autoritzin les lleis.  

 

8. Que les eleccions dels membres del Parlament han de ser lliures.  

 

9. Que la llibertat d'expressió, els debats i actuacions al Parlament, no poden ser 
jutjats ni investigats per un altre tribunal diferent del Parlament.  

 

10. Que no s'han d'exigir fiances exagerades, ni imposar multes excessives, ni aplicar 
càstigs cruels o desacostumats.  

 

11. Que les llistes dels jurats s'han de confeccionar, i aquests han de ser escollits, 
correctament i amb la deguda forma, i han de ser notificades, i els jurats que 
decideixin la sort de les persones en processos d'alta traïció, han de ser propietaris 
lliures.  

 

12. Que totes les dispenses i perdons de multes i confiscacions fetes a certes persones, 
abans de la sentència, són il·legals i nul·les. I que per tal de posar remei a tots 
aquests greuges, i per tal d'aconseguir la rectificació, aprovació i manteniment de 
les lleis, el Parlament s'ha de reunir sovint.  

 

13. Reclamen, demanen i insisteixen en totes i cada una de les peticions fetes, en tant 
que llibertats indiscutibles, i sol·liciten que les declaracions, judicis, actes o 
procediments, que han estat enumerats i realitzats en perjudici del poble, no 
puguin, d'ara endavant, servir de precedent o exemple.  

 

[...]

 

 La Declaració de drets del bon poble de Virgínia. 
 

 La Declaració d’independència dels Estats Units d’Amèrica i la seua 
constitució (totes tres fruit de la revolució americana de 1776), 
completada, aquesta darrera per una seguit d’esmenes que, en conjunt, 
reben el nom de “Declaració de drets” (Bill of Rights). 

 
Quan en el curs dels esdeveniments humans es fa necessari per a un poble dissoldre els 
vincles polítics que ho han lligat a un altre i prendre entre les nacions de la terra el lloc 
separat i igual al fet que les lleis de la naturalesa i el Déu d'aquesta naturalesa li donen 
dret, un just respecte al judici de la humanitat exigeix que declari les causes que ho 
impulsen a la separació. 

 

Sostenim com evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats iguals; que són 
dotats pel seu Creador de certs drets inalienables; que entre aquests estan la vida, la 
llibertat i la recerca de la felicitat; que per a garantir aquests drets s'institueixen entre els 
homes els governs, que deriven els seus poders legítims del consentiment dels 
governats; que quan vulgui que una forma de govern es faci destructora d'aquests 
principis, el poble té el dret a reformar-la o abolir-la i instituir un nou govern que es fon 
en dits principis, i a organitzar els seus poders en la forma que al seu judici oferirà les 
majors probabilitats d'aconseguir la seva seguretat i felicitat. La prudència, clar està, 



aconsellarà que no es canviï per motius lleus i transitoris governs d'antic establerts; i, en 
efecte, tota l'experiència ha demostrat que la humanitat està més disposada a patir, 
mentre els mals siguin tolerables, que a fer-se justícia abolint les formes al fet que està 
acostumada. Però quan una llarga sèrie d'abusos i usurpacions, dirigida invariablement al 
mateix objectiu, evidència en designi de sotmetre al poble a un despotisme absolut, és el 
seu dret, és el seu haver de, derrocar aquest govern i proveir de noves salvaguardes per a 
la seva futura seguretat. Tal ha estat el pacient sofriment d'aquestes colònies; i tal és ara 

la necessitat que les compel·leix a alterar el seu antic sistema. La història del l’actual Rei 
de la Gran Bretanya, és una història de repetides injúries i usurpacions, l'objecte 
principal de les quals és i ha estat l'establiment d'una absoluta tirania sobre aquests 
estats. Per a provar això, sotmetem els fets al judici d'un món imparcial.  

 

Ell ha refusat assentir a les lleis més convenients i necessàries al ben públic d'aquestes 
colònies, prohibint als seus governadors sancionar àdhuc aquelles que eren d'immediata 
i urgent necessitat llevat que se suspengués la seva execució fins a obtenir el seu 
consentiment, i estant així suspeses les ha desatès completament. 

 

Ha reprovat les providències dictades per a la repartició de districtes dels pobles, exigint 
violentament que aquests renunciessin el dret de representació en les seves legislatures, 
dret inestimable per a ells, i formidable només per als tirans. 

 

Ha convocat cossos legislatius fora dels llocs acostumats, i en situats distants del dipòsit 
dels seus registres públics amb l'única fi de molestar-los fins a obligar-los a convenir amb 
les seves mesures, i quan aquestes violències no han tingut l'efecte que s'esperava, s'han 
dissolt les sales de representants per oposar-se ferma i valerosament a les invocacions 
projectades contra els drets del poble, refusant per llarg temps després de desolació 
semblant que es triessin uns altres, pel que els poders legislatius incapaços d'anihilació, 
han recaigut sobre el poble per al seu exercici, quedant l'estat entre tant, exposat a tot el 
perill d'una invasió exterior i de convulsions internes. 

 

Ell s'ha esforçat a destorbar els progressos de la població en aquests estats, obstruint a 
aquesta fi les lleis per a la naturalització dels estrangers, refusant sancionar altres per a 
promoure el seu establiment en ells, i prohibint-los adquirir noves propietats en aquests 
països. 

 

En l'ordre judicial ha obstruït l'administració de justícia, oposant-se a les lleis necessàries 
per a consolidar l'autoritat dels tribunals, creant jutges que depenen solament de la seva 
voluntat, per rebre d'ell el nomenament de les seves ocupacions i pagament dels seus 
sous, i manant un eixam d'oficials per a oprimir el nostre poble i empobrir-lo amb les 
seves estafes i robatoris. 

 

Ha atemptat a la llibertat civil dels ciutadans, mantenint en temps de pau entre nosaltres 

tropes armades, sense el consentiment de la nostra legislatura: procurant fer al militar 
independent i superior al poder civil: combinant amb els nostres veïns, amb pla despòtic 
per a subjectar-nos a una jurisdicció estranya a les nostres lleis i no reconeguda per la 
nostra constitució: destruint el nostre tràfic en totes les part del món i posant 
contribucions sense el nostre consentiment: privant-nos en molts casos de les defenses 

que proporciona el judici per jurats: transportant-nos mes allà dels mars per ser 
jutjats per delictes suposats: abolint el lliure sistema de la llei anglesa en una província: 
alterant fonamentalment les formes dels nostres governs i les nostres pròpies 
legislatures i declarant-se el mateix investit amb el poder de dictar lleis per a nosaltres en 
tots els casos, qualssevol que anessin. 

 

 
 

 

 

Ell ha abdicat el dret que tenia per a governar-nos, declarant-nos la guerra i posant-nos 
fos de la seva protecció: exercint la pirateria en els nostres mars: dessolant les nostres 
costes: llevant la vida als nostres conciutadans i posant-nos a la mercè de nombrosos 
exèrcits estrangers per a completar l'obra de mort, desolació i tirania començada i 
continuada amb circumstàncies de crueltat i perfídia totalment indignes del cap d'una 
nació civilitzada. 

http://www.wikilingua.net/ca/articles/j/o/r/Jorge_III_del_Reino_Unido_6d40.html
http://www.wikilingua.net/ca/articles/j/o/r/Jorge_III_del_Reino_Unido_6d40.html
http://www.wikilingua.net/ca/articles/l/e/y/Ley_del_Alojamiento_fa30.html
http://www.wikilingua.net/ca/articles/e/x/t/Extradición.html
http://www.wikilingua.net/ca/articles/e/x/t/Extradición.html


 

Ha obligat els nostres conciutadans fets presoners a alta mar a portar armes contra la 
seva pàtria, constituint-se en botxins dels seus germans i amics: excitant insurreccions 
domèstiques, i procurant igualment irritar contra nosaltres als habitants de les fronteres, 
els indis bàrbars i feroços el mètode conegut dels quals de fer la guerra, és la destrucció 
de totes les edats, sexes i condicions. 

 

A cada grau d'aquestes opressions, nosaltres hem suplicat per la reforma en els termes 
més humils: les nostres peticions han estat contestades solament per repetides injúries. 
Un mal príncep, per tant, el caràcter del qual està així marcat per tots els actes que 

poden definir a un tirà, no és apte per a ser el governador d'un poble lliure. 

 

Tampoc hem faltat a la consideració deguda cap als nostres germans els habitants de la 
Gran Bretanya: els hem advertit de temps en temps l'atemptat comès per la seva 
legislatura a estendre una il·legítima jurisdicció sobre les nostres. Els hem recordat les 
circumstàncies de la nostra emigració i establiment en aquests països: hem apel·lat a la 
seva natural justícia i magnanimitat, conjurant-los pels vincles del nostre origen comú a 
renunciar aquestes usurpacions que inevitablement acabarien per interrompre la nostra 
correspondència i connexions. Ells han estat també sords a la veu de la justícia i 
consanguinitat. Nosaltres hem de per tant sotmetre'ns a la necessitat que anuncia la 
nostra separació, i mirar-los com a la resta del gènere humà: enemics en guerra, i en pau 
amics. 

 

Els representants, doncs, dels Estats Units, junts en Congrés general, apel·lant al Jutge 
suprem de l'univers, per la rectitud de les nostres intencions, en el nom i amb l'autoritat 
del poble d'aquestes colònies, publiquem i declarem: que elles són, i per dret han de ser 
estats lliures i independents: que estan 
absoltes de tota obligació de fidelitat a la 
corona britànica: que tota connexió política 
entre elles i l'estat de les Gran Bretanya, és i 
ha de ser totalment dissolta, i que com estats 
lliures i independents, tenen un ple poder per 
a fer la guerra, concloure la pau, contreure 
aliances, establir comerç i fer tots els altres 
actes que els estats independents poden per 
dret efectuar. I per a sostenir aquesta 
declaració, amb una ferma confiança en la 
protecció divina, nosaltres obstinem 
mútuament les nostres vides, les nostres 
fortunes i el nostre sagrat honor.  

 

LES 10 ESMENES DE LA DECLARACIÓ DE DRETS AMERICANA 
 

 Esmena I (Llibertat d'expressió, de premsa, religiosa, assemblea pacífica i de petició 

al govern): "El Congrés no podrà elaborar cap llei quant a l'establiment d'una religió, 

ni prohibir-ne el lliure acompliment de ritus; ni reduir la llibertat d'expressió o de 

premsa; ni privar el poble del dret de reunió pacífica, ni del dret de petició a fi de 

demanar reparacions al Govern." 
 

 Esmena II (Dret de les persones a tenir i portar armes i a mantenir una milícia): "Atès 

que una milícia ben reglamentada és necessària per a la seguretat d'un Estat lliure, el 

poble té el dret inviolable a posseir i a dur armes." 
 

http://www.wikilingua.net/ca/articles/a/l/t/Alta_mar.html
http://www.wikilingua.net/ca/articles/t/i/r/Tirano.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibertat_d%27expressió
https://ca.wikipedia.org/wiki/Congrés
https://ca.wikipedia.org/wiki/Legislació
https://ca.wikipedia.org/wiki/Religió
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibertat_d%27expressió
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dret


 Esmena III (Protecció contra l'allotjament de militars en temps de pau): 

"Cap soldat no serà aquarterat, en temps de pau, a cap domicili sense el consentiment 

del propietari; ni en temps de guerra, exceptuant la manera prescrita per la llei." 

 Esmena IV (Protecció contra escorcolls i confiscacions arbitraris): "El poble té el dret 
inviolable a la seguretat de la seua persona, domicili, documents i efectes, contra els 
escorcolls i embargaments desraonats i no s'expedirà cap ordre judicial que no tingui 
raons de base versemblants, corroborada per jurament o afirmació i que no descrigui 
particularment l'indret per escorcollar, la persona a detenir o les coses per embargar." 

 

 Esmena V (Dret a un procés judicial amb garanties, a no ser processat dues vegades 

pels mateixos fets, a la no-autoincriminació i a la propietat privada): "Ningú no serà 

detingut per respondre d'un delicte greu o altrament notori, sense haver-hi inculpació 

prèvia per part d'un jurat d'acusació [popular]; exceptuant el cas dels membres de 

les forces armades, o de la milícia, que estiguin realment de servei en temps 

de guerra o de perill general. Tampoc ningú no podrà ser exposat dos cops, per una 
mateix delicte, a les penes i suplicis eventuals corresponents; ningú no estarà obligat, 
en qualsevol causa criminal, a declarar contra si mateix, ni podrà ser privat de 

vida, llibertat, o propietat sense garantia de procediment legal; ni la propietat 
privada podrà ser requisada a fi d'utilitat pública sense compensació justa." 

 

 Esmena VI (Dret a un judici penal amb jurat i altres garanties processals): "En tota 

causa criminal, l'acusat gaudirà del dret a ser processat públicament i sense dilacions 

indegudes per un jurat [popular] imparcial [i vinculant] provenint de l'Estat i districte 
on l'acte delictiu s'hagi comès, el qual districte s'haurà determinat prèviament segons 
la llei, a ser informat de la causa i naturalesa de l'acusació formulada contra ell, amb la 
compareixença dels testimonis que puguin intervenir en favor seu, i a ser defensat i 
assistit per un lletrat." 

 

 Esmena VII (Dret a un judici civil amb jurat): "En causes civils on el valor en litigi sigui 

superior als vint dòlars, serà preservat el dret a judici per jurat [popular]; i cap acte 

processat per aquest jurat no podrà ser reexaminat per cap tribunal dels Estats 
Units exceptuant la manera prescrita per la llei." 

 

 Esmena VIII (Prohibició d'una fiança excessiva, de càstigs cruels i inusuals): "No es 
podran exigir fiances excessives, ni tampoc s'imposaran multes excessives, i ningú no 
serà sotmès a penes cruels o degradants." 

 

 Esmena IX (Protecció de drets no específicament 
enumerats a la Declaració de Drets): "L'enumeració 

a la Constitució de certs drets no s'interpretarà 
pas de tal manera que se'n suprimeixin o 
menyspreïn d'altres, dels quals el poble continua 
gaudint." 

 

 Esmena X (Poders dels estats i de les persones): 

"Els poders no delegats als Estats Units per 

la Constitució ni prohibits per aquesta als estats, 
es reserven respectiva-ment als estats, o al poble."  
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 La Declaració de drets de l’home i del ciutadà (promulgada l’any 1789, 
amb motiu de la Revolució francesa, i que va experimentar una evolució 
concretada en formulacions successives i diverses).1  
 

Els representants del poble francès, constituïts en Assemblea Nacional, considerant que 
la ignorància, l'oblit  o el menyspreu dels drets de l'home són les úniques causes de les 
desgràcies públiques i de la corrupció dels governs, han resolt exposar, en una Declaració 
solemne, els drets naturals, inalienables i sagrats de l'home; a fi que aquest declaració, 
constantment present a tots els membres del cos social, els recordi sens treva els seus 
drets i els seus deures; a fi que els actes del poder legislatiu i els del poder executiu, 
podent ser a cada instant comparats amb la finalitat de tota institució política, en 
resultin més respectats; a fi que les reclamacions dels ciutadans, fundades a partir d'ara 
en principis simples i incontestables, tendeixin sempre al manteniment de la Constitució i 
a la felicitat de tots. 
  
En conseqüència, l'Assemblea Nacional reconeix i declara, en presència i sota els auspicis 
de l'Ésser Suprem, els següents drets de l'home i del ciutadà.  

 

 Article 1. Els homes neixen i resten lliures i iguals en drets; les distincions socials 
només poden estar fundades en la utilitat comuna.  

 

 Article 2. La finalitat de tota associació política és la conservació dels drets naturals i 
imprescriptibles de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la 
resistència a l'opressió.  

 

 Article 3. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació: cap cos, cap 
individu, no pot exercir cap mena d'autoritat que no emani d'ella expressament.  

 

 Article 4. La llibertat consisteix en poder fer tot el que no sigui perjudicial per als 
altres. Així, l'exercici dels drets naturals de cada home no té cap més límit que aquells 
que asseguren als altres membres de la societat gaudir d'aquests mateixos drets; 
aquests límits només poden ser determinats per la llei.  

 

 Article 5. La llei només té dret a prohibir les accions nocives per a la societat. Tot allò 
que no està prohibit per la llei no pot ser impedit, i ningú no pot ser obligat a fer el 
que la llei no ordena.  

 

 Article 6. La llei és la expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a 
cooperar personalment, o per mitjà dels seus representants, en la seva formació. La 
llei ha de ser idèntica per a tothom, tant per protegir com per castigar. Com que tots 
els ciutadans són iguals davant dels seus ulls, són igualment admissibles a totes les 
dignitats, càrrecs i feines públiques, segons la seva capacitat, i sense cap més distinció 
que la de les seves virtuts i talents.  

 

 Article 7. Cap home no pot ser acusat, arrestat ni detingut sinó en els casos 
determinats per la llei i segons les formes prescrites per ella. Els qui sol·liciten, 
expedeixen, executen o fan executar ordres arbitràries han de ser castigats; però tot 
ciutadà cridat o detingut en virtut de la llei ha d'obeir a l'instant; la resistència el fa 
culpable.  

 

                                                 
1
 La Declaració dels drets de l’home i del ciutadà, de 1789, va ser redactada per l’Assemblea Nacional 

francesa i va suposar un avenç respecte a les anteriors declaracions a causa del seu caràcter universal 
(caràcter que, de fet, també tenien les afirmacions fetes en la Declaració d’independència dels Estats 
Units) i perquè, per primer cop, s’advocava per l’abolició de l’esclavatge. Aquesta declaració, que 
serviria de base per a les declaracions posteriors, no reconeixia la igualtat de drets de les dones ni 
representava cap avenç respecte a drets col·lectius. 



 Article 8. La llei només pot establir penes estrictament i evidentment necessàries; i 
ningú no pot ser castigat sinó en virtut d'una llei establerta i promulgada 
anteriorment al delicte, i legalment aplicada.  

 

 Article 9. Ja que tot home és considerat innocent fins que hagi estat declarat culpable, 
si es jutja indispensable arrestar-lo, tot rigor que no sigui necessari per exercir un 
control sobre la seva persona ha de ser severament reprimit per la llei.  

 

 Article 10. Ningú no pot ser inquietat per les seves opinions, fins i tot religioses, 
sempre que la seva manifestació no alteri l'ordre públic establert per la llei.  

 

 Article 11. La lliure comunicació de pensaments i d'opinions és un dels drets més 
precioses de l'home. Tot ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement, amb 
el benentès que haurà de respondre de l'abús d'aquesta llibertat, en els casos 
determinats per la llei.  

 

 Article 12. La garantia dels Drets de l'Home i del Ciutadà necessita d'una força pública; 
aquesta força queda instituïda per al bé comú, i no per a l'utilitat particular d'aquells 
a qui està confiada.  

 

 Article 13. Per al manteniment de la força pública i per a les despeses de 
l'administració, és indispensable una contribució comuna. Aquesta contribució ha 
d'estar equitativament repartida entre tots els ciutadans, en funció de les seves 
possibilitats.  

 

 Article 14. Tots els ciutadans tenen el dret de verificar, per ells mateixos o per mitjà 
dels seus representants, la necessitat de la contribució pública, d'aprovar-la 
lliurement, de vigilar-ne el seu ús i de determinar-ne la quota, la fixació, la recaptació 
i la durada.  

 

 Article 15. La societat té dret de demanar comptes a qualsevol agent públic respecte 
de la seva administració.  

 

 Article 16. Tota societat en què la garantia de drets no estigui assegurada, ni la se-
paració dels poders determinada, no té Constitució.  

 

 Article 17. Sent les propietats un dret inviolable i sagrat, ningú en pot ser privat, llevat 
que la necessitat pública, legalment constatada, ho exigeixi evidentment, i sota la 
condició d'una justa i prèvia indemnització.  

 
Entre els drets promulgats en aquestes declaracions hi trobem, entre 
d’altres: drets es trobarien els següents: dret a la llibertat de pensament, 
dret a la llibertat de creença religiosa, dret a la llibertat d’expressió i 
premsa, dret a la llibertat de reunió i d’associació, dret a la llibertat de 
càtedra, dret a la inviolabilitat de la correspondència, dret a l’honor i a la 
imatge, drets a la inviolabilitat de domicili, etc. 

 
b. Segona generació dels drets humans. Amb posterioritat, i amb motiu dels 

canvis i de la conflictivitat que va acompanyar l’anomenada revolució 
industrial, van aparèixer nous drets que miraven de combatre les desigualtats 
econòmiques entre els individus i garantir unes condicions de vida mínimes 
per a tots els ciutadans, i això amb la finalitat de fer possible l’exercici efectiu 
i satisfactori dels drets polítics i civils ja reconeguts. Ens trobem davant d’una 
nova generació de drets, ara principalment de caràcter social (drets socials) 
que s’afegeixen als anteriors i que les legislacions de molts estats occidentals 



passen a incorporar gràcies, principalment a l’acció del moviment obrer i a 
moviments revolucionaris com el que el 1848 va recórrer tot Europa.  

       
Entre els drets d’aquesta segona generació es trobarien els següents: dret al 
treball i a un salari just, dret al descans retribuït (festa setmanal i vacances 
pagades), dret a la salut, dret a l’educació, dret a l’habitatge, dret al sufragi 
universal,2 etc. 
 

c. Tercera generació dels drets humans. Encara 
més endavant, i sobretot a causa de les dues 
guerres mundials i dels fets que s’hi van 
produir (atacs contra la població civil, crims de 
genocidi i crims considerants “contra la 
humanitat”, en general), del fenomen de la 
colonització de grans extensions del planeta 
per part de les potències europees, de la 
progressiva globalització de les relacions i de 
la creixent degradació del medi ambient a 

                                                 
2
  El sufragi universal, o el dret de vot de tots els ciutadans, pròpiament, seria un dret  característic 

dels de la primera generació, però el cert és que va ser un dret que no va reconèixer-se fins ben entrat 
el segle XX. Amb anterioritat el dret de vot es restringia als homes que paguessin impostos i 
disposessin d’un patrimoni mínim i, per tant, no es reconeixia, ni als grups socials més humils, ni a les 
dones, les quals va ser les darreres que van veure reconegut el seu dret a vot. 
   El primer lloc on va instaurar-se un sistema de sufragi universal va ser a la naixent Unió de 
Repúbliques Socialistes Soviètiques, l’URSS (sorgida de la revolució de 1917), va seguir-la per aquest 
camí el Regne Unit, on l’any 1918 va reconèixer-se el dret de vot a tots els homes més grans de vint-i-
un anys i a totes les dones més grans de trenta (no seria fins deu anys més tard que va equiparar-se 
l’edat a partir de la qual podien exercir el seu dret de vot homes i dones). 
   El dret a vot de les dones va ser reconegut per primer cop (deixant de banda alguns casos molt 
puntuals o de caràcter especial) a dos estats dels EUA: Wyoming, l’any 1869, i Utah, un any més tard 
(de totes maneres, als Estats Units —on l’aixecament de la prohibició de votar per motius racials ja 
havia arribat l’any 1870, amb motiu de l’aprovació de l’Esmena 15 a la constitució—, el dret a vot 
femení no va ser reconegut de manera generalitzada fins l’any 1919, any en el qual s’aprovà l’Esmena 
19 a la constitució, que va fer possible aquest reconeixement).  
   El moviment sorgit per al reconeixement del sufragi femení va rebre el nom de sufragisme. La 
reivindicació del dret a vot va esdevenir aquesta una de les primeres i principals reivindicacions del 
moviment feminista (en el cas concret dels Estats Units el sufragisme sorgí en el si dels moviments per 
l’abolició de l’esclavatge i pel reconeixement dels drets civils). 
   A l’Estat Espanyol s’instaurà un règim de sufragi censatari l’any 1837, que va ser substituït pel de 
sufragi universal amb motiu de la revolució de 1868, retornant-se, però, al sistema censatari en 
restaurar-se la monarquia borbònica pocs anys més tard (1875). Aquest sistema es mantingué fins el 
1890, moment en el qual s’acceptà definitivament el sufragi universal (si bé, a causa de la corrupció 
política i electoral generalitzada, aquest canvi no modificà substancialment les coses). En tot cas, les 
dones no van veure reconegut el seu dret a vot fins l’any 1932, amb motiu de la instauració de la 
Segona República (si bé, una mica abans que aquest reconeixement arribés, el 1931, ja van poder 
exercir-lo, de manera simbòlica, amb motiu del referèndum d’aprovació del l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya —Estatut de Núria—, quan van habilitar-se meses electorals perquè les dones expressessin 
llur voluntat). Els anys del règim polític totalitari que seguí a la Guerra Civil es retornà al sufragi 
restringit (reservat als homes considerats caps de família) fins que, l’any 1977, amb motiu de 
l’aprovació de la Llei de reforma política, s’instaurà un sistema de sufragi universal per a homes i 
dones més grans de divuit anys. 
 



causa de l’activitat econòmica, va fer-se evident la necessitat de completar 
els drets fins aleshores reconeguts de manera explícita amb nous drets 
individuals, amb drets que garantissin la igualtat entre les persones (sense 
distincions per motiu de sexe, raça, religió, nacionalitat o creences), amb 
drets que garantissin una vida digna per a les persones amb disminucions 
físiques, psíquiques o sensorials, amb drets que asseguressin la cooperació 
internacional i la conservació del planeta, i també amb drets col·lectius que 
garantissin la pau i les llibertats del pobles. 

 
Aquesta tercera generació dels drets humans es 
recull en documents com els anomenats 
Catorze Punts (formulats pel president dels 
Estats Units, Wodrow Wilson, en finalitzar la 
Primera Guerra Mundial, amb la voluntat que 
servissin de fonament per a construir un ordre 
mundial que garantís una pau duradora), la 
Declaració universal dels drets humans 
(aprovada pel plenari de l’Organització de les 
Nacions Unides després de la Segona Guerra 
Mundial, l’any 1948, i on es recollien també els 
drets de la primera i la segona generació), els 

diversos pactes internacionals pels drets civils i socials, aprovats també per 
l’ONU, o per les diverses convencions internacionals per garantir els drets 
dels infants o del refugiats, per combatre la pràctica de la tortura, la 
discriminació de la dona i la discriminació per motius racials, i les declaracions 
internacionals sobre els drets dels pobles i els drets lingüístics i culturals, 
totes elles promulgades a partir de la segona meitat del segle XX (moment en 
el qual, a més, va fer-se evident la necessitat de crear organismes 
internacionals que vetllessin pel respecte a tots els drets reconeguts i 
promulgats). 

 
 

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (1948) 

 
Considerant que el respecte a la dignitat 
inherent a tots els membres de la família 
humana i als drets iguals i inalienables de 
cadascun constitueix el fonament de la 
llibertat, de la justícia i de la pau del món; 

 

Considerant que del desconeixement i 
menyspreu dels drets humans, n'han derivat 
actes de barbàrie que revolten la consciència 

de la humanitat, i que l'adveniment en el futur d'un món on les persones alliberades del terror i 
de la misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta aspiració 
humana; 

 

Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de dret a fi que l'ésser 
humà no es vegi obligat al capdavall a rebel·lar-se contra la tirania i l'opressió; 



 

Considerant que és també essencial de fomentar l'establiment de relacions amistoses entre les 
nacions; 

 

Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets 
fonamentals de l'ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de 
drets d'homes i dones, i que s'han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar 
unes millors condicions de vida dins d'una més gran llibertat; 

 

Considerant que els estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb 
l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les 
llibertats fonamentals; 

 

Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i d'aquestes llibertats és de la més gran 
importància amb vista al ple acompliment d'aquest compromís, 

 

L'Assemblea General 

 

Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'ideal comú que tots els pobles i 
totes les nacions han d'assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquesta 
Declaració sempre present a l'esperit, s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i 
d'aquestes llibertats mitjançant l'ensenyament i l'educació, i assegurar amb mesures 
progressives d'ordre nacional i internacional llur reconeixement i aplicació universals i efectius, 
tant per part dels estats membres com dels territoris que jurídicament en depenen. 

 

 Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de 
raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.  

 

 Article 2. Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que 
aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de 
religió, d'opinió pública o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de 
naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en 
l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui 
jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si està sota 
la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de 
sobirania.  

 

 Article 3. Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.  

 

 Article 4. Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el tràfic 
d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.  

 

 Article 5. Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o 
degradants. 

 

 Article 6. Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.  

 

 Article 7. Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra 
qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal 
discriminació.  

 

 Article 8. Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions 
nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la 
constitució o la llei. 

 

 Article 9. Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.  

 

 Article 10. Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada 
equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà 
tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació 
adreçada contra ella en matèria penal.  

 

 Article 11. 1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la 
seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d'un procés públic, en el qual 



totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat assegurades. 2. Ningú no serà 
condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituïen acte 
delictiu d'acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena 
superior a la que era aplicable quan l'acte delictiu fou comès.  

 

 Article 12. Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la 
de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la 
seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes 
intromissions o aquests atemptats.  

 

 Article 13. 1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior 
d'un estat. 2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-
hi.  

 

 Article 14. 1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en 
d'altres països. 2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada 
realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions 
Unides.  

 

 Article 15. 1. Tot individu té dret a una nacionalitat. 2. Ningú no pot ésser privat 
arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.  

 

 Article 16. 1. A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap restricció per raó de raça, 
nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets 
iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment de la seva dissolució. 2. El 
matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos. 3.La 
família és l'element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la 
societat i de l'estat.  

 

 Article 17. 1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la propietat. 2. Ningú no 
pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.  

 

 Article 18. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; 
aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les 
individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, 
el culte i l'acompliment de ritus.  

 

 Article 19. Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; això comporta el dret a 
no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les 
informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de fronteres.  

 

 Article 20. 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 2. Ningú 
no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació.  

 

 Article 21. 1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, 
sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement. 2. Tota persona té 
dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d'igualtat. 3. La voluntat del 
poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d'expressar-se 
mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i 
secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.  

 

 Article 22. Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la 
facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la 
seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat, per l'esforç nacional i la 
cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país.  

 

 Article 23. 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció 
contra la desocupació. 2. Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual 
treball. 3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que 
asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, 
completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social. 4. Tota persona té dret, 



unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis 
interessos.  

 

 Article 24. Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació 
raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.  

 

 Article 25. 1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu 
benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a 
atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de 
desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels 
mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat. 2. La 
maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant 
nascut en el matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció social.  

 

 Article 26. 1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el 
grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que 
l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom l'accés als 
estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú. 2. 
L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament 
del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la 
comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o 
religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau. 
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.  

 

 Article 27. 1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la 
comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en 
resultin. 2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials 
derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.  

 

 Article 28. Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que 
permeti d'assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta 
declaració.  

 

 Article 29. 1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és 
possible el lliure i ple desplegament de la personalitat. 2. En l'exercici dels drets i en el 
gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, 
exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les 
llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del 
benestar general en una societat democràtica. 3. Aquests deures i aquestes llibertats mai 
no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.  

 

 Article 30. Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que 
un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte 
encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s'hi enuncien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


