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ANTECEDENTS: Fins al novembre de 2001 l'encapçalament Drets humans havia servit per 
agrupar tant les obres que tractaven dels drets humans, és a dir, el conjunt de drets 
essencials de la persona humana reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, 
proclamada a l'ONU el 1948, com aquelles que tractaven dels drets civils o constitucionals. 
A la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas, comp. Carme Rovira i Jorge 
Aguayo, només constava l'encapçalament Drets civils amb una referència vegeu des de (x) 
per Drets humans. En la primitiva adaptació de la llista hispanoamericana l'Institut Català de 
Bibliografia va substituir Drets civils per Drets humans, per considerar que aquest últim 
encapçalament era més general. A partir de novembre de 2001, per tal d'adaptar la LEMAC 
a la política seguida per la llista americana (LCSH), se separen aquests dos encapçalaments 
i es procedeix a la correcció dels registres bibliogràfics associats. 

 

PROCEDIMENT:  

1. ÚS DELS ENCAPÇALAMENTS 
L'encapçalament Drets humans s'usa per a les obres que tracten dels drets de les persones 
sense tenir en compte la seva situació cultural, socioeconòmica o legal, tal com han estat 
reconeguts per la comunitat internacional. Els drets civils, els drets dels infants, de les dones, 
el dret a l'assistència mèdica, al treball, a la vida o les disposicions legals en contra  de 
l'esclavitud són conceptes més concrets.  

L'encapçalament Drets civils s'usa per a les obres que tracten dels drets dels ciutadans 
establerts per llei i protegits per la Constitució. Com a termes més concrets aquest 
encapçalament contempla el dret de reunió, els drets dels treballadors, els drets dels 
homosexuals, els drets polítics, el dret de defensa, de propietat, el dret a l'educació, a la 
intimitat, la igualtat davant la llei, l'habeas corpus, la llibertat d'associació, d'expressió, 
d'impremta, religiosa, de residència... 
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2. ÚS DE LA SUBDIVISIÓ  
La subdivisió --Drets humans s'ha substituït per --Drets civils sota classes de persones i 
grups ètnics. 
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