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Des del 5 de juny de 1991 una nova constitució ens 
regeix a Colòmbia. Entre les seves característiques 
més importants es troba el fet d’ésser participativa, 
garantista, procesal i verda. Tot això contribueix a 
que el nostre país sigui definit com un Estat Social 
de Dret, i els articles 1 i 79 de la nostra Carta 
Magna en són la prova. 
 
L’Acció de Tutela, és un mecanisme de defensa 
judicial, establert a la Constitució Política de 
Colòmbia, principalment per a la Defensa dels Drets 
Humans Fonamentals (Article 86 del Títol II, Capítol 
primer de la Constitució Política de Colòmbia). 
 
Els Drets a la Salut i a la Seguretat Social, a la 
Constitució Política de Colòmbia no estan establerts 
al capítol dels Drets Fonamentals, si no al capítol 
segon del Títol II, referit als Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. En aquest sentit es pronunicen 
els articles següents:  
 
ARTICLE 48. La Seguridad Social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley.  
 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social.  
 
El Estado, con la participación de los particulares, 
ampliará progresivamente la cobertura de la 
Seguridad Social que comprenderá la prestación de 
los servicios en la forma que determine la Ley.  
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La Seguridad Social podrá ser prestada por 
entidades públicas o privadas, de conformidad con 
la ley.  
 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la Seguridad Social para fines 
diferentes a ella.  
 
La ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder 
adquisitivo constante.  
 
ARTICULO 49. La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud 
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de 
la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares, y determinar los aportes a su cargo en 
los términos y condiciones señalados en la ley.  
 
Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad.  
 
La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria.  
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad.  
 
L’Acció de Tutela llavors, pel fet d’ haver estat 
establerta a Colòmbia segons l’article 86 per a la 
Defensa dels Drets Humans Fonamentals, s’ha 
pogut exercir al nostre país per a defensar el dret a 
la salut dels ciutadans, principalment quan 
s’aconsegueix demostrar la connexió existent entre 
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un Dret Fonamental -com pot ser per exemple la 
vida- i el dret a la salut. 
 
La tasca de la Cort Constitucional en aquest 
desenvolupament jurisprudencial ha estat 
fonamental. En un país com Colòmbia, on la 
prestació dels serveis bàsics a la salut i la seguretat 
social són dèbils i en molts casos i regions 
inexistents, aquesta interpretació ha facilitat de 
manera oportuna i adequada que moltes persones 
hagin pogut accedir a l’atenció bàsica en salut.  
 
Amb la intenció de reduir el dèficit fiscal del Govern 
i limitar el nombre d’Accions de Tutela que arriben a 
les altes corts per a ésser resoltes, novament es 
prova de proposar davant del Congrés de la 
República una reforma d’aquesta acció jurídica que 
la limiti només als Drets Fonamentals Clàssics, amb 
la qual cosa, drets col·lectius com els ambientals i 
drets socials com el de la salut no podrien ésser 
protegits mitjançant aquest important mecanisme 
processal de tipus constitucional. Això faria 
altament vulnerable la nostra població i la filosofia 
de l’Estat Social de Dret es veuria seriosament 
reduïda. 
 
Des de la perspectiva d’apropar cada cop més la 
justícia al ciutadà, com correspon a un Estat 
Democràtic i com ha estat recomanat per part 
d’organismes internacionals, és necessària la 
defensa de l’Acció de Tutela per a la protecció del 
medi ambient i la salut de tots els ciutadans. 
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