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Suport a la Carta de 

Drets Digitals 
 

Des de COCEMFE Catalunya ens sumem a la iniciativa per a la consulta pública per a 

l'elaboració d'una carta de drets digitals que té com a objectiu imposar les bases dels 

drets digitals i ser el precedent normatiu per als seus usos i deures. 

En efecte i responent a les preguntes plantejades des del Ministeri d'Assumptes 

Econòmics i Transformació Digital, formulats explícitament per a manifestar les 

preocupacions sobre aquests drets digitals i posar en relleu assumptes ètics estretament 

vinculats amb els legals i jurisdiccionals, secundem aquesta iniciativa íntegrament i 

formulem les següents línies de pensament i actuació. 

Partint de la base generacional dels Drets Humans subdividits en 3 generacions i associats 

als valors defensats durant la Revolució Francesa: Llibertat, Igualtat i Fraternitat, ens 

remetem a: 

1. Drets de primera generació: 

Drets inherents a la condició humana. Aquells que per la seva naturalesa són 

infranquejables, reconeguts en el temps i inalienables a la persona. Són els drets civils i 

polítics, com ara el dret a la vida, a la integritat o a la llibertat. La primera generació 

sorgeix amb el Bill of Rights dels nous EUA i la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà 

de la Revolució Francesa. En el Dret Internacional estan recollits en la Declaració Universal 

dels Drets Humans de 1948. De fet, pràcticament tots els Estats membres de l'ONU 

s'inspiren en ella; la Constitució espanyola de 1978 no és una excepció, ja que 

fonamenten un Estat de Dret democràtic. 

2. Drets de segona generació: 

Inclouen als anomenats drets econòmics, socials i culturals (DESC) estan vinculats amb el 

principi d'igualtat i a diferència dels anteriors, exigeixen per a la seva realització una 

efectiva intervenció dels poders públics, a través de prestacions i serveis públics. 

3.  Drets de tercera generació: 
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Contemplen drets heterogenis, com el dret a la pau, al medi ambient o a les garanties 

enfront de la manipulació genètica, entre altres. Aquests drets es vinculen amb els valors 

relatius a la solidaritat i incideixen en la vida de tots els éssers humans, per la qual cosa 

precisen de la cooperació a escala universal per a la seva realització. 

La qüestió més controvertida radica en si els drets digitals formen part de tercera 

generació o com alguns autors apunten, a una quarta generació. Aquesta distinció pot 

provocar canvis significatius en la manera de concebre els drets. Cada vegada que una 

societat avança tecnològicament, el deure moral i ètic que li precedeix íntegrament no 

aconsegueix aquest procés d'infraestructura mundial i per tant s'obre una finestra 

d'observació d'una balança no equilibrada. 

En efecte és la principal preocupació sobre l'establiment equitatiu i igualitari de l'accés 

als drets digitals i els usos i deures que això comporta; tant pels receptors d'aquests drets, 

els agents socials que faciliten aquest ús i els governs els qui lideren en la propagació i el 

foment d'un accés just i igualitari. 

Les noves tecnologies digitals igual que passa amb l'enginyeria genètica principalment 

haurien d'establir un Comitè d'Ètica per a defensar les afectacions als drets i llibertats 

ciutadanes. Això és perquè el món digital que s'ha submergit plenament en el món de 

realitat quotidiana, en gran manera té el poder de canviar la quotidianitat, afectant en el 

seu absolut poder a totes les tres generacions dels drets humans vists prèviament. 

 

Principalment: la llibertat d'expressió que comporta el principi de diferència i de 

diversitat; la llibertat a la reunió estretament lligada amb la possibilitat d'expressar-se; el 

dret inherent a la vida que amb el progrés tecnològic i l'accés a la internet s'ha vist 

perjudicat sobretot als països on la taxa de suïcidi en els joves és alta com a Corea del 

Sud; el dret d'accés a internet que amb la bretxa digital ens està mostrant unes 

vulneracions significatives en els substrats de població amb menys recursos econòmics; 

el dret a la privacitat, que en gran manera està sent soscavat per la venda d'informació 

entre companyies gràcies a les cookies que emmagatzemen la informació; entre altres, 

formen part de les preocupacions que afecten directament els drets i llibertats 

ciutadanes. 
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Segons el Dret Internacional (DI) i la Resolució sobre la Promoció, protecció i gaudi dels 

Drets Humans en Internet, radica la important consideració de protegir i garantir els drets 

digitals mitjançant l'ús del Dret Internacional; això és, mitjançant tractats i convenis que 

de manera internacional permetin el lliure exercici d'aquests. En efecte, el DI seria la base 

fonamental perquè els drets i deures digitals anessin d'una manera o una altra 

universalitzats, per als Estats membres de l'ONU, per a garantir que els mateixos 

instruments siguin operables als països amb protocols i mecanismes d'actuació en cas de 

vulneració dels drets digitals, sempre amb la possibilitat de denúncia davant una Cort 

Internacional o el Tribunal Europeu de Drets Humans. Efectivament, dependrà en gran 

manera de com es denotarà el significat dels drets digitals, què es considerarà delicte i 

quins aspectes seran de protecció absoluta. 

Es tractaria de condemnar les formes de censura i atac a la llibertat d'expressió en 

Internet, les apagades d'Internet que a vegades són la manera de paralitzar a grups 

reivindicatius en una societat o una altra, les indegudes restriccions a la llibertat d'opinió 

i expressió en línia que violen el dret internacional, a més, existeix una gran preocupació 

sobre l'impacte que això pot tenir en les dones, nenes, persones amb discapacitat, 

immigrants, col·lectius LGTBIQ, i altres individus que viuen múltiples i transversals formes 

de discriminació. 

Drets a incloure i ampliar: 

Dret a l'oblit: tota persona té dret a la supressió de les seves dades personals en els 

cercadors d'internet de manera fàcil i accessible. S'ha de garantir el dret a impedir la 

difusió i limitar l'accés a informació personal a través d'internet quan la seva publicació 

no reuneixi els requisits legals d'actualitat i pertinència. 

Dret a la desconnexió en internet: tota persona té dret a interrompre la seva connectivitat 

i a la implantació de mesures de desconnexió, per a no ser requerida o localitzada a través 

d'internet, garantint, d'aquesta manera, el seu dret al descans. 

Dret al “llegat digital”: tota persona té dret a la gestió de la seva identitat digital i de la 

seva herència digital amb caràcter mortis-causa. Correspon a cada persona establir els 

mecanismes per a l'adopció de decisions sobre l'eliminació, rescat o conservació del seu 

llegat digital. El llegat digital s'integra per actius digitals, amb valor emocional i econòmic 
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per a la persona, com ara: blogs, perfils en xarxes socials, comptes de correu electrònic, 

documents gràfics i fotogràfics digitals relatius a la seva persona, així com a les seves 

vivències i experiències. Han d'establir-se mecanismes jurídics eficaços que garanteixin la 

reputació online de les persones mortes i facilitin la gestió dels seus actius digitals per al 

cas de defunció. 

Dret a la protecció de la integritat personal davant la tecnologia: tota persona té dret al 

fet que es respectin els seus drets fonamentals i les llibertats públiques en el ciberespai, 

atenent de manera especial al dret a la intimitat, a la pròpia imatge i a l'honor; 

particularment, quan s'ataca la integritat de la persona mitjançant continguts nocius. 

Dret a la llibertat d'expressió a la xarxa: tota persona té dret al fet que la seva llibertat 

d'expressió no es vegi limitada en internet mitjançant tècniques de filtrat o bloqueig 

automàtic, atacs de denegació de servei, eliminació de resultats de cerques i altres 

mecanismes il·lícits. No obstant això, l'exercici d'aquest dret serà respectuós amb el 

reconeixement d'altres drets i llibertats fonamentals de la persona. 

Dret a la identitat personal digital: tota persona té dret a controlar la seva identitat en la 

xarxa, i a evitar la ingerència no desitjada de tercers en la gestió d'aquesta. La identitat 

digital de la persona, com a representació d'un mateix en internet, es configura 

mitjançant la pròpia activitat lliure i voluntària que genera en la xarxa i a partir de 

l'activitat dels altres. La gestió de la identitat digital, com a representació de la capacitat 

per a controlar la nostra informació personal i decidir el seu ús per tercers, haurà de regir-

se pels principis de visibilitat, reputació i privacitat. 

Dret a la privacitat en entorns tecnològics: tota persona té dret a la protecció de les seves 

dades personals. Com a desenvolupament dels drets fonamentals a la intimitat, l'honor, 

la imatge i la dignitat en el món digital, s'ha de reconèixer el dret a la privacitat de les 

persones i, específicament, a la privacitat de les comunicacions online. Ha de garantir-se 

el dret a controlar l'ús i destí de les dades personals, per a evitar la recopilació, 

comunicació i tractament d'aquests de manera il·lícita o lesiva per a la dignitat i els drets 

dels interessats. 

Dret a la transparència i responsabilitat en l'ús d'algorismes: tota persona té dret a 

conèixer la informació significativa sobre la lògica que s'aplica en la presa de decisions 

recolzada en algorismes, així com sobre les possibles conseqüències que per a les 
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persones puguin produir-se pel tractament de les seves dades personals. Així mateix, les 

empreses i administracions hauran de responsabilitzar-se de les decisions adoptades 

mitjançant l'ús d'algorismes. 

Dret a disposar d'una última instància humana en les decisions de sistemes experts: tota 

persona té dret al fet que les decisions i actuacions que afecten el seu desenvolupament 

personal i als seus drets no s'adoptin exclusivament a partir del tractament automatitzat 

d'informació. Per això, ha de garantir-se la revisió per persones de qualsevol decisió 

automatitzada que incideixi sobre drets i llibertats. 

Dret a la igualtat d'oportunitats en l'economia digital: tota persona té dret a tenir les 

mateixes oportunitats en l'intercanvi de béns i serveis digitals, garantint que tots els 

subjectes es trobin amb les mínimes traves possibles en el seu exercici, en el marc de la 

lliure competència. 

Dret a les garanties dels consumidors en el comerç digital: tota persona que usi o 

consumeixi béns i serveis en la xarxa té dret a rebre informació veraç sobre aquests. En 

cap cas el mitjà utilitzat per a la transacció haurà de significar un minvament de drets i 

garanties per als consumidors en l'atenció rebuda, en la possibilitat de desistiment o en 

la qualitat del producte. Igualment, ha d'assegurar-se el dret a utilitzar diferents mitjans 

de pagament i al fet que aquests siguin totalment segurs per a l'usuari. 

Dret a la propietat intel·lectual en la xarxa: tota persona té dret a decidir sobre la protecció 

de les produccions literàries, artístiques, científiques o tècniques de les quals sigui autora 

en la xarxa. En el seu cas, l'exercici d'aquest dret podrà garantir-se des del respecte a 

principis fonamentals com el dret d'accés a la cultura i a la recerca científica i tècnica, en 

benefici de l'interès general. 

Dret a l'accessibilitat universal a internet: tota persona té dret a l'accés universal a 

internet, independentment de la seva ubicació geogràfica, nivell econòmic, discapacitats 

o altres condicionants personals, per a d'aquesta manera assegurar el respecte d'altres 

drets humans. 

Dret a l'alfabetització digital: tota persona té dret a una alfabetització digital que li permeti 

trobar i avaluar la informació disponible en la xarxa, així com a crear el seu propi 
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contingut, comunicar-se i navegar de manera segura en internet o resoldre els problemes 

tècnics que pugui trobar. 

Dret a la imparcialitat de la xarxa: tota persona té dret al fet que el seu trànsit en internet 

sigui tractat de manera imparcial i al fet que no sigui discriminat en funció del contingut, 

pàgina web, plataforma o aplicació al fet que accedeixi, o l'equipament, dispositiu o 

mecanisme de comunicació que utilitzi per a l'accés. 

Dret a una xarxa segura: tota persona té dret a una xarxa que garanteixi la confidencialitat 

i integritat de les seves dades enfront d'amenaces de programari maliciós i atacants 

especialitzats. 

S'ha de ser conscient sobre el món digital. És un món obert i exposat a la vulneració, sense 

una estable existència de normes que regulin els comportaments generals de tots els 

agents participants. Atès que l'espai físic no existeix en el món digital, les possibilitats 

d'actuació s'incrementen de manera exponencial. Això és que els subjectis poden ser 

alhora atesos i escoltats, influents i influenciats, manipuladors i manipulats, 

bombardejats d'informació falsa i no, accessibles i permissius en totes les esferes; la qual 

cosa pot ocasionar conseqüències en la delimitació en les actuacions dins de línia i fora 

d'aquesta.  

En aquest espaitemps de fluctuació contínua tot s'engrandeix a nivells desorbitales i 

l'existència del cyber-terrorisme, cyber-assetjament, cyber-activisime, entre altres, 

incrementen les seves possibilitats de manejar aquests espais en temps molt relatius. 

També la llibertat es veu àmpliament desmesurada, així com la responsabilitat. Les 

fronteres es difonen i a vegades porten a la confusió. El control del món digital d'acord 

amb el pas de la modernització i completa globalització avantguardista del món actual, 

suggereixen una obertura de camps abans difícilment concebuts per a l'ull humà. Tots els 

drets enumerats anteriorment pertanyen al procés de tecnologización que hem adoptat 

des de la generació X va entrar en el panorama mundial. De fet, no és casual nomenar els 

canvis demogràfics i la presència d'una generació X com a generació profundament 

afectada pel consumisme dels anys 1980 i 1990 va donar l'impuls per a l'increment 

d'aquest procés tecnològic que a posteriori va tenir ressonància en la següent generació 

I que va reforçar de manera formidable el sistema polític digital per a la seva màxima 

representació. La internet havia estat descobert de la Caixa de Pandora. 
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Ara bé, la incidència dels drets digitals no es produeix en un marc d'activitat delimitat i 

malgrat pertànyer a un món virtual, té serioses conseqüències per al món de la realitat 

quotidiana. No és casual que els drets digitals estiguin en més perill que els drets 

inherents a la persona. A causa de l'escassa gestió i la seva recent imposició en el mercat 

digital, a diferència dels drets i llibertats definides des de la DUDH; els drets digitals 

precisen de mecanismes d'igual importància i validesa que aquells que es troben fora de 

la línia. Com a model ultraprofesionalitzat seria la fusió de mecanismes que afavoreixin el 

lliure exercici, protecció, garantia i seguiment dels de fora de la línia com aquells que es 

troben en el món digital. És una qüestió d'indivisibilitat. Ara que el món s'ha fusionat amb 

la tecnologia, la retrospectivitat en el temps sobre aquest procés correspondria a un 

exercici per a aclarir les etapes passades i definir els moments i els processos en els quals 

els drets humans en línia i fora de, es van fusionar i en quina mesura (per exemple 

activisme en les xarxes que va afavorir la Primavera Àrab; els atacs de hackers a xarxes 

nacionals; el col·lapse del sistema econòmic – la Borsa, la comunicació de xarxes 

terroristes via xarxes de comunicació social, el mediàtic dels mitjans socials, el domicili 

digital, la signatura digital, els algorismes que recullen les nostres dades com Siri o Alexa o 

altres que funcionen d'intermediaris entre el desig humà i el món digital, entre altres). 

 

En definitiva, es tractaria de veure els contextos comunicatius, elaborar escrupolosament 

els mecanismes de seguiment i acció del món digital, estructurar els drets digitals, 

fomentar la internacionalització dels mateixos amb ressonància en els ordenaments 

interns, realitzar campanyes de difusió sobre els drets digitals, introduir corpus educatiu 

per a l'etapa de l'escolarització, ajudar als col·lectius més vulnerables per al seu lliure, 

igual i just accés al món digital, reduir la bretxa existent i fomentar la cooperació 

internacional en temes de la justícia universal aplicat en l'àmbit digital, entre altres.  


