
Declaració de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals 
 
 
Nosaltres, les ciutats sotasignades, ens unim oficialment per formar la Coalició de Ciutats pels Drets 

Digitals a fi de protegir i defensar els drets humans a internet tant a escala local com mundial. 
 
Internet ha passat a formar part del nostre dia a dia. I també cada dia hi apareixen casos d’abús dels 
drets digitals, mal ús i informació errònia i concentració de poder arreu del món: se censura la 
llibertat d’expressió; es vigila, es comparteix i es ven la informació personal, incloent-hi els nostres 
moviments i les nostres comunicacions, sense el nostre consentiment; es fan servir algoritmes de 
“caixa negra” per prendre decisions de les que no es rendeixen comptes; les xarxes socials s’utilitzen 
com a eina d’assetjament i discurs d’odi, i es subverteixen els processos democràtics i l’opinió 
pública. 

 

Com a ciutats, les institucions democràtiques més properes a les persones, estem compromeses a 
eliminar els impediments per aprofitar les oportunitats tecnològiques que milloren les vides de les 
nostres habitants, i proporcionar infraestructures i serveis digitals segurs i fiables que ajudin les 
nostres comunitats. Creiem fermament que els principis dels drets humans com ara la privacitat, la 

llibertat d’expressió i la democràcia s’han d’incorporar intencionadament en les plataformes 
digitals, començant pels serveis i les infraestructures digitals sota control municipal. 

 

Com a coalició, i amb el suport del Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (
UN-Habitat), compartirem les millors pràctiques, aprendrem dels reptes i els èxits de cadascuna i 
coordinarem iniciatives i accions comunes. Inspirades per la Coalició pels Drets i Principis a Internet (
IRPC), el treball de 300 dipositaris internacionals al llarg dels últims deu anys, estem compromeses en 
els cinc principis en evolució següents: 

 

1. Accés universal i igualitari a la xarxa i alfabetització digital 
 

Tothom hauria de tenir accés a internet i als serveis digitals d’una manera assequible i 
accessible en termes igualitaris, i també coneixements digitals per fer servir aquest accés i per 
superar la bretxa digital. 

 

2. Privacitat, protecció de dades i seguretat 
 

Tothom hauria de tenir privacitat i control sobre la seva informació personal mitjançant la 
protecció de dades, tant en llocs físics com virtuals, per garantir la confidencialitat, la 
seguretat, la dignitat i l’anonimat digital, així com la sobirania de les dades, inclòs el dret a 
saber què passa amb aquestes dades, qui les fa servir i amb quina finalitat. 

 

3. Transparència, rendició de comptes i no-discriminació de les dades, el 

contingut i els algoritmes 
 

Tothom hauria de tenir accés a una informació comprensible i precisa sobre els sistemes 
tecnològics, algorítmics i d’intel·ligència artificial que afecten la seva vida, i també la 
capacitat de posar en dubte i canviar els sistemes injustos, parcials o discriminatoris. 

https://unhabitat.org/
http://internetrightsandprinciples.org/


 

4. Democràcia participativa, diversitat i inclusió 
 

Tothom hauria de tenir representació total a la xarxa i la possibilitat de comprometre’s 
col·lectivament amb la ciutat mitjançant processos digitals oberts, participatius i transparents. 
Tothom hauria de tenir l’oportunitat de participar en la formació d’infraestructures i serveis 
digitals locals i, de manera més general, en l’elaboració de polítiques municipals per al bé 
comú. 

 

5. Estàndards de servei digital oberts i ètics 
 

Tothom hauria de poder fer servir les tecnologies de la seva elecció i esperar el mateix nivell 
d’interoperabilitat, inclusió i oportunitat en els seus serveis digitals. Les ciutats haurien de 
definir els seus propis serveis, agenda i infraestructures tecnològics per mitjà de dades i 
estàndards de servei digital oberts i ètics per garantir que compleixen aquesta promesa. 
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