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Capítol VI. Dels deures dels andorrans i dels
estrangers
Article 37
Totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a les despeses
públiques segons la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en els principis
de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals.
Article 38
L’Estat podrà crear per llei formes de servei cívic per al compliment de finalitats d’interès general.

Capítol VII. De les garanties dels drets i llibertats
Article 39
1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present títol vinculen immediatament els poders públics a títol de
dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat
per la llei i és protegit pels tribunals.
2. Els estrangers legalment residents a Andorra poden exercir
lliurement els drets i les llibertats del capítol III d’aquest títol.
3. Els drets del capítol V conformen la legislació i l’acció dels
poders públics, però només poden ésser invocats en els termes
fixats per l’ordenament jurídic.
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Títol II. Dels drets i llibertats

Article 40
La regulació de l’exercici dels drets reconeguts en aquest títol
només es pot dur a terme per llei. Els drets dels capítols III i IV
s’han de regular mitjançant lleis qualificades.
Article 41
1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d’un procediment urgent i
preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà
en dues instàncies.
2. La llei crearà un procediment excepcional d’empara davant el
Tribunal Constitucional contra els actes dels poders públics que
violin el contingut essencial dels drets esmentats en l’apartat anterior, llevat el supòsit previst a l’article 22.
Article 42
1. Una llei qualificada regularà els estats d’alarma i
d’emergència. El primer podrà ésser declarat pel Govern en casos
de catàstrofes naturals, per un termini de quinze dies i amb
notificació al Consell General. El segon també serà declarat pel
Govern per un termini de trenta dies en els supòsits d’interrupció
del funcionament normal de la convivència democràtica i
requerirà l’autorització prèvia del Consell General. Tota pròrroga
d’aquests estats requereix necessàriament l’aprovació del Consell
General.
2. Durant l’estat d’alarma es pot limitar l’exercici dels drets
reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l’estat d’emergència
poden ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15,
16, 19 i 21. L’aplicació d’aquesta suspensió als drets continguts
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en els articles 9.2 i 15 s’ha de dur a terme sempre sota control
judicial i sense perjudici del procediment de protecció establert
a l’article 9.3.
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