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Estatut d’autonomia de Catalunya
(DOGC núm. 4680, de 20.7.2006)
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TÍTOL PRELIMINAR
[...]
Article 4. Drets i principis rectors
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exer
cici de les llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la
Constitució, la Unió Europea, la Declaració Universal de Drets
Humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets hu
mans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per
Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats
fonamentals.
[...]

1.

Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
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TÍTOL I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol I. Drets i deures de l’àmbit civil i social
Article 15. Drets de les persones
1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures
reconeguts per les normes a què fa referència l’article 4.1.
2. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena
de discriminació, i tenen el dret al lliure desenvolupament de llur
personalitat i capacitat personal.
3. Els drets que aquest Estatut reconeix als ciutadans de Cata
lunya es poden estendre a altres persones, en els termes que es
tableixen les lleis.
[...]
Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
1. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat
del dolor i cures pal·liatives integrals i viure amb dignitat el pro
cés de llur mort.
2. Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d’una
manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions
sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin re
bre, que han d’ésser respectades, en els termes que estableixen
les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en
condicions d’expressar personalment llur voluntat.
[...]
Article 23. Drets en l’àmbit de la salut
1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igual
tat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixen les lleis.
2. Els usuaris de la sanitat pública tenen dret al respecte de llurs
preferències pel que fa a l’elecció de metge o metgessa i de centre
sanitari, en els termes i les condicions que estableixen les lleis.
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3. Totes les persones, amb relació als serveis sanitaris públics
i privats, tenen dret a ésser informades sobre els serveis a què
poden accedir i els requisits necessaris per a usar-los; sobre els
tractaments mèdics i llurs riscs, abans que els siguin aplicats; a
donar el consentiment per a qualsevol intervenció; a accedir a la
història clínica pròpia, i a la confidencialitat de les dades relatives
a la salut pròpia, en els termes que estableixen les lleis.
[...]
Article 27. Drets i deures amb relació al medi ambient
1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat,
sostenible i respectuós amb la salut, d’acord amb els estàndards
i els nivells de protecció que determinen les lleis. També tenen
dret a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions
d’igualtat, i tenen el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne
el malbaratament.
2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant les dife
rents formes de contaminació, d’acord amb els estàndards i els
nivells que determinen les lleis. També tenen el deure de col·
laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions
que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació,
amb l’objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions
futures.
3. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació medi
ambiental de què disposen els poders públics. El dret d’informa
ció només pot ésser limitat per motius d’ordre públic justificats,
en els termes que estableixen les lleis.
Article 28. Drets dels consumidors i usuaris
1. Les persones, en llur condició de consumidores i usuàries de
béns i de serveis, tenen dret a la protecció de llur salut i seguretat.
També tenen dret a una informació veraç i entenedora sobre les
característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un rè
gim de garanties dels productes adquirits i dels subministraments
contractats i a la protecció de llurs interessos econòmics davant
conductes abusives, negligents o fraudulentes.
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2. Els consumidors i usuaris tenen dret a ésser informats i a
participar, directament o per mitjà de llurs representants, pel que
fa a les administracions públiques de Catalunya, en els termes
que estableixen les lleis.

Capítol II. Drets en l’àmbit polític i de l’Administració
[...]
Article 30. Drets d’accés als serveis públics i a una bona
Administració
1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igual
tat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general.
Les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés
i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb independència
del règim de llur prestació.
2. Totes les persones tenen dret que els poders públics de Cata
lunya les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera im
parcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui pro
porcionada a les finalitats que la justifiquen.
3. Les lleis han de regular les condicions d’exercici i les ga
ranties dels drets a què fan referència els apartats 1 i 2 i han
de determinar els casos en què les administracions públiques de
Catalunya i els serveis públics que en depenen han d’adoptar una
carta de drets dels usuaris i d’obligacions dels prestadors.
Article 31. Dret a la protecció de les dades personals
Totes les persones tenen dret a la protecció de les dades per
sonals contingudes en els fitxers que són competència de la Ge
neralitat i tenen dret a accedir-hi, examinar-les i obtenir-ne la
correcció. Una autoritat independent, designada pel Parlament,
ha de vetllar perquè aquests drets siguin respectats, en els termes
que estableixen les lleis.
[...]
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TÍTOL II . De les institucions
[...]
Capítol V. Altres institucions de la Generalitat
Secció primera. El Consell de Garanties Estatutàries
Article 76. Funcions
1. El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la
Generalitat que vetlla per l’adequació a aquest Estatut i a la Cons
titució de les disposicions de la Generalitat en els termes que
estableix l’apartat 2.
2. El Consell de Garanties Estatutàries pot dictaminar, en els
termes que estableixi la llei, en els casos següents:
a) L’adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya abans que el
Parlament els aprovi.
b) L’adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes
i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parla
ment i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament.
c) L’adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes
de decret legislatiu aprovats pel Govern.
d) L’adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels
projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l’autonomia
local en els termes que garanteix aquest Estatut.
3. El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar abans
de la interposició del recurs d’inconstitucionalitat pel Parlament o
pel Govern, abans de la interposició de conflicte de competència
pel Govern i abans de la interposició de conflicte en defensa de
l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional.
4. Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries tenen ca
ràcter vinculant amb relació als projectes de llei i les proposicions
de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts
per aquest Estatut.
[...]
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Secció segona. El Síndic de Greuges
Article 78. Funcions i relacions amb altres institucions
anàlogues
1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els
drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i aquest Estatut.
Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu, l’activitat
de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics
o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades
que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès
general o universal o activitats equivalents de manera concertada
o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual
amb l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques
que en depenen. També supervisa l’activitat de l’Administració
local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats
o que en depenen.
2. El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble col·laboren en
l’exercici de llurs funcions.
3. El Síndic de Greuges pot sol·licitar dictamen al Consell de
Garanties Estatutàries sobre els projectes i les proposicions de
llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets
llei sotmesos a convalidació del Parlament, quan regulen drets
reconeguts per aquest Estatut.
4. El Síndic de Greuges pot establir relacions de col·laboració
amb els defensors locals de la ciutadania i altres figures anàlogues
creades en l’àmbit públic i el privat.
5. Les administracions públiques de Catalunya i les altres en
titats i persones a què fa referència l’apartat 1 tenen l’obligació
de cooperar amb el Síndic de Greuges. S’han de regular per llei
les sancions i els mecanismes destinats a garantir el compliment
d’aquesta obligació.
[...]
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TÍTOL IV. De les competències
[...]
Capítol II. Les matèries de les competències
[...]
Article 156. Protecció de dades de caràcter personal
Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria
de protecció de dades de caràcter personal que, respectant les
garanties dels drets fonamentals en aquesta matèria, inclou en
tot cas:
a) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de
dades de caràcter personal creats o gestionats per les institucions
públiques de Catalunya, l’Administració de la Generalitat, les
administracions locals de Catalunya, les entitats autònomes i les
altres entitats de dret públic o privat que depenen de les adminis
tracions autonòmica o locals o que presten serveis o acompleixen
activitats per compte propi per mitjà de qualsevol forma de gestió
directa o indirecta, i les universitats que integren el sistema uni
versitari català.
b) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de da
des de caràcter personal privats creats o gestionats per persones fí
siques o jurídiques per a l’exercici de les funcions públiques amb
relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels
ens locals de Catalunya, si el tractament s’efectua a Catalunya.
c) La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de
dades que creïn o gestionin les corporacions de dret públic que
exerceixin llurs funcions exclusivament en l’àmbit territorial de
Catalunya.
d) La constitució d’una autoritat independent, designada pel
Parlament, que vetlli per garantir el dret a la protecció de les dades
personals en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
[...]
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TÍTOL V. De les relacions institucionals de la Generalitat
Capítol I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb
altres comunitats autònomes
[...]
Secció segona. Participació en institucions i en procediments
de presa de decisions estatals
[...]
Article 182.3. Designació de representants en els organismes
econòmics i socials
La Generalitat designa o participa en els processos per a desig
nar els membres del Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic
i Social, l’Agència Tributària, la Comissió Nacional d’Energia,
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el Consell de Ràdio
i Televisió, dels organismes que eventualment els substitueixin i
dels que es creïn en aquests àmbits, en els termes que estableix
la legislació aplicable.
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