
El Ministeri d’Afers Exteriors donarà a
conèixer la data de l’entrada en vigor
d’aquest Conveni.

Casa de la Vall, 18 d’octubre del 2007

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat per obligar a
través d’ell, n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra, i autoritzem que a partir d’aquell mo-
ment es pugui lliurar l’instrument de
ratificació corresponent.

Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Conveni
entre el Principat
d’Andorra i la República
Portuguesa relatiu a
l’entrada, la circulació, el
sojorn i l’establiment dels
seus nacionals

El Principat d’Andorra
i
La República Portuguesa,

Tenint en compte els lligams creats en-
tre els dos Estats;

Considerant la voluntat de mantenir la
qualitat de les relacions existents, favora-
bles als respectius nacionals;

Considerant que, sense perjudici de la
importància dels altres àmbits, de mane-
ra prioritària cal facilitar la circulació i
l’establiment tant dels nacionals andor-
rans al territori portuguès, com dels na-
cionals portuguesos al territori andorrà;

Considerant igualment l’acord de coo-
peració entre Andorra i la Unió Europea
i el Conveni d’entrada, circulació, sojorn
i establiment entre Andorra i altres
països de la Unió Europea;

Convenen les disposicions següents:

Article 1
Als efectes d’aquest Conveni, per l’ex-

pressió “parts contractants” s’entén, d’u-

na part, el Principat d’Andorra, i d’altra
part, la República Portuguesa.

Als efectes d’aquest Conveni, es consi-
deren establertes en el territori d’una de
les parts contractants les persones titu-
lars d’una “autorització d’immigració”.
L’expressió “autorització d’immigració”
designa qualsevol tipus de document ex-
pedit per les autoritats competents de
cada part contractant que dóna dret, dins
del seu territori, a residir i exercir una ac-
tivitat professional, assalariada o no as-
salariada, o a residir-hi sense exercir cap
activitat professional. S’exclou dels do-
cuments esmentats el permís del trebal-
lador fronterer i l’autorització de sojorn i
treball temporal improrrogable.

Article 2
Per a l’entrada i l’estada per un perío-

de que no excedeixi els noranta dies, els
nacionals d’una part contractant tenen
accés, sense visat, al territori de l’altra
part amb la simple presentació d’un do-
cument nacional d’identitat, passaport o
un altre document de viatge, en vigor, i
poden circular-hi lliurement de confor-
mitat amb la legislació de l’Estat d’acolli-
ment.

Article 3
Per a una estada de més de noranta

dies en el territori d’una part contractant,
els nacionals de l’altra part han de ser ti-
tulars d’una autorització de residència, la
validesa de la qual s’ha de determinar
d’acord amb la legislació de l’Estat d’a-
colliment.

Article 4
Sense perjudici de les disposicions de

l’article 9, les condicions d’establiment
aplicades als nacionals andorrans en el
territori de Portugal són sempre almenys
tan favorables com les que Portugal apli-
ca als nacionals de qualsevol altre estat
membre de la Unió Europea.

Els nacionals portuguesos poden esta-
blir-se a Andorra de conformitat amb la
legislació andorrana. Les condicions
d’establiment aplicades als nacionals
portuguesos són sempre almenys tan fa-
vorables com les que Andorra aplica als
nacionals de qualsevol estat membre de
la Unió Europea.

En el moment de la renovació, les au-
toritzacions d’immigració lliurades tenen

una durada almenys igual a la de les au-
toritzacions que substitueixen.

Les disposicions anteriors s’apliquen
en les condicions previstes als articles 5,
6, 7, 8 i 9 d’aquest Conveni.

Article 5
Els escolars i estudiants nacionals d’u-

na part contractant tenen accés als cen-
tres de formació i d’ensenyament de
l’altra part, en les mateixes condicions
que els nacionals d’aquesta darrera, amb
la condició que justifiquin la cobertura
de riscos de malaltia, maternitat i acci-
dent, i els mitjans econòmics suficients,
de conformitat amb la legislació o la
reglamentació de l’Estat d’acolliment.

Article 6
Els nacionals d’una part contractant

que desitgen establir-se en el territori de
l’altra part sense exercir-hi activitats lu-
cratives han de complir les condicions
imposades per la legislació o la regla-
mentació de l’Estat d’acolliment, espe-
cialment en matèr ia de mit jans
econòmics. A més a més, han de justifi-
car la cobertura dels riscos de malaltia,
maternitat i accident.

Article 7
Els nacionals d’una part contractant

establerts en el territori de l’altra part, de
conformitat amb l’article 4 d’aquest Con-
veni, poden exercir-hi una activitat pro-
fessional assalariada en les mateixes
condicions que els nacionals d’aquesta
darrera.

Els nacionals andorrans que s’esta-
bleixen a Portugal d’acord amb les con-
dicions previstes en l’article 4 d’aquest
Conveni poden, en les mateixes condi-
cions que els nacionals portuguesos,
exercir-hi qualsevol activitat professio-
nal no assalariada, fer aportacions
econòmiques a les societats mercantils
portugueses i exercir càrrecs d’adminis-
tració o de representació d’aquestes so-
cietats dins i fora del país.

Els nacionals portuguesos que poden
justificar, de conformitat amb la legisla-
ció andorrana, una residència efectiva i
ininterrompuda a Andorra d’un període
mínim de deu anys poden, en les ma-
teixes condicions que els nacionals an-
dorrans, exercir qualsevol activitat
professional no assalariada, fer aporta-
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cions de capital a les societats mercantils
andorranes i exercir càrrecs d’adminis-
tració o de representació d’aquestes so-
cietats.

Els nacionals d’una part contractant
establerts en el territori de l’altra part po-
den exercir-hi professions liberals en
condicions sempre almenys tan favora-
bles que les aplicades als nacionals de
qualsevol estat membre de la Unió Euro-
pea.

Cada part contractant assegura entre
els seus nacionals i els de l’altra part que
exerceixen legalment una activitat pro-
fessional en el seu territori la igualtat de
tractament en matèria de condicions de
treball, de conformitat amb la legislació
de l’Estat d’acolliment.

Els nacionals portuguesos que poden
justificar una residència efectiva i ininter-
rompuda, i l’exercici d’una activitat pro-
fessional assalariada o no assalariada a
Andorra, d’una durada mínima de cinc
anys, de conformitat amb la legislació
andorrana, reben de ple dret, en el mo-
ment de la renovació de la seva auto-
rització d’immigració, una autorització
de la durada més llarga prevista per la le-
gislació andorrana, sense perjudici de
motius d’ordre públic, de seguretat o de
salut públiques.

Article 8
L’accés als llocs de treball del sector

públic que comportin atribucions que
impliquin l’exercici de la sobirania o la
participació directa o indirecta en l’exer-
cici de les prerrogatives de potestat
pública de l’Estat o de les altres corpora-
cions públiques es reserva als nacionals.

El Principat d’Andorra pot reservar
l’accés als llocs de treball del sector
públic als seus nacionals en primera
convocatòria. Aquesta convocatòria s’o-
bre igualment als nacionals portuguesos
que exerceixen una activitat al si del sec-
tor públic andorrà. En cas de no haver
cobert el lloc de treball en primera con-
vocatòria, tots els nacionals portuguesos
podran presentar-se en segona convo-
catòria, en igualtat de condicions amb
els andorrans.

Cada part contractant assegura, entre
els seus nacionals i els de l’altra part le-
galment establerts que exerceixen una
activitat al si del sector públic, la igualtat

de tractament en l’accés als llocs de
treball així com en les condicions de tre-
ball, i en particular pel que fa a la reno-
vació dels seus contractes de treball.

Article 9
Tenen dret a establir-se amb el titular

d’una autorització d’immigració legal-
ment establert en l’Estat d’acolliment:

a) el seu cònjuge i els seus descen-
dents menors de 21 anys o a càrrec.

b) els ascendents del titular de l’auto-
rització d’immigració i del seu cònjuge
que estiguin a càrrec seu.

Aquestes disposicions s’apliquen amb
la reserva que el titular de l’autorització
d’immigració, esmentat als articles 5 i 6, i
també els familiars que es reuneixin amb
ell disposin de mitjans econòmics sufi-
cients i de cobertura social.

L’apartat b) d’aquest article no és apli-
cable als escolars i estudiants.

Les autoritzacions d’immigració lliura-
des als familiars són del mateix tipus i te-
nen la mateixa durada que la del titular
amb el qual es reagrupen.

Aquestes disposicions no s’apliquen
ni als treballadors temporers ni als tre-
balladors fronterers.

Article 10
Els nacionals d’una part contractant

que resideixen legalment en el territori
de l’altra part només poden ser-ne ex-
pulsats per motius d’ordre públic, de se-
guretat o salut públiques, de conformitat
amb la legislació de l’Estat d’acolliment.

Article 11
Les disposicions d’aquest Conveni no

perjudiquen el dret de cada part contrac-
tant d’aplicar les mesures necessàries per
al manteniment de l’ordre públic, la pro-
tecció de la seguretat i la salut públiques.

Article 12
Tot el que no s’hagi previst en aquest

Conveni es regeix per la legislació res-
pectiva de cada part contractant.

Article 13
Les qüestions que puguin sorgir en

l’aplicació d’aquest Conveni seran exa-
minades per una comissió mixta. La co-
missió mixta es reunirà quan sigui
necessari a petició, per la via diplomàti-

ca, de qualsevol de les parts
contractants.

Article 14
Aquest Conveni es conclou per una

durada il·limitada i pot ser denunciat per
una part contractant per la via diplomàti-
ca amb preavís de sis mesos.

Aquest Conveni entrarà en vigor des-
prés de l’acompliment dels procedi-
ments interns requerits per cada Estat.
Cada Estat notificarà a l’altre Estat l’a-
compliment dels referits procediments
interns en allò que li pertoca.

Aquest Conveni entrarà en vigor el pri-
mer dia del segon mes següent a la data
de recepció de l’última notificació.

Fet a Lisboa, el 23 de juliol del 2007, en
dos exemplars, en les llengües catalana i
portuguesa, sent ambdós textos igual-
ment fefaents.

Pel Principat Per la República
d’Andorra Portuguesa
Albert Pintat Santolària José Sócrates Carvalho

Pinto de Sousa

Conveni
per a la protecció de les
persones respecte del
processament automatitzat
de les dades de caràcter
personal, fet a Estrasburg
el 28 de gener de 1981, i
del Protocol addicional del
Conveni per a la protecció
de les persones respecte
del processament
automatitzat de les dades
de caràcter personal
relatiu a les autoritats de
control i els fluxos
transfronterers de dades,
fet a Estrasburg el 8 de
novembre del 2001

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha
aprovat la ratificació del següent:

Conveni per a la protecció de les per-
sones respecte del processament auto-
matitzat de les dades de caràcter
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