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Capítol I. Principis generals
Article 4
La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i,
en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles
de la persona, els quals constitueixen el fonament de l’ordre polític, la pau social i la justícia.
Article 5
La Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra.
Article 6
1. Totes les persones són iguals davant la llei. Ningú no pot ésser
discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social.
2. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la
igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.
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Capítol II. De la nacionalitat andorrana
Article 7
1. La condició de nacional andorrà, així com les seves conseqüències jurídiques, s’adquireix, es conserva i es perd d’acord amb
el que es reguli en llei qualificada.
2. L’adquisició o el manteniment d’una nacionalitat diferent de
l’andorrana implicarà la pèrdua d’aquesta en els termes i terminis
fixats per la llei.

Capítol III. Dels drets fonamentals de la persona i
de les llibertats públiques
Article 8
1. La Constitució reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases.
2. Tota persona té dret a la integritat física i moral. Ningú no pot
ésser sotmès a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o
degradants.
3. Es prohibeix la pena de mort.
Article 9
1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i
només en poden ésser privades per les causes i d’acord amb els
procediments establerts a la Constitució i les lleis.
2. La detenció governativa no pot durar més del temps necessari
per dur a terme les indagacions tendents a l’esclariment del cas i
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mai no pot excedir de quaranta-vuit hores sense que el detingut
sigui posat a disposició de l’autoritat judicial.
3. La llei establirà un procediment perquè tot detingut pugui
acudir a un òrgan judicial, a fi que aquest es pronunciï sobre la
legalitat de la seva detenció. Així mateix, crearà el procediment
per restablir els drets fonamentals lesionats de tota persona privada de llibertat.
4. Ningú no pot ésser condemnat o sancionat per accions o
omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa.
Article 10
1. Es reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una
decisió fonamentada en dret, i a un procés degut, substanciat per
un tribunal imparcial predeterminat per la llei.
2. Es garanteix a tothom el dret a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, a un judici de durada raonable, a la presumpció
d’innocència, a ésser informat de l’acusació, a no confessar-se culpable, a no declarar en contra d’ell mateix i, en els processos
penals, al recurs.
3. La llei regularà els supòsits en què, per garantir el principi d’igualtat, la justícia ha d’ésser gratuïta.
Article 11
1. La Constitució garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de
culte, i ningú no pot ésser obligat a declarar o a manifestar-se
sobre la seva ideologia, religió o creences.
2. La llibertat de manifestar la pròpia religió o les pròpies creences és sotmesa únicament a les limitacions establertes per la llei
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que siguin necessàries per protegir la seguretat, l’ordre, la salut o
la moral públiques o els drets i les llibertats fonamentals de les
altres persones.
3. La Constitució garanteix a l’Església Catòlica l’exercici lliure i
públic de les seves activitats i el manteniment de les relacions de
col·laboració especial amb l’Estat d’acord amb la tradició andorrana.
La Constitució reconeix a les entitats de l’Església Catòlica que
tenen personalitat jurídica d’acord amb les seves pròpies normes
la plena capacitat jurídica dins de l’àmbit de l’ordenament general andorrà.
Article 12
Es reconeixen les llibertats d’expressió, de comunicació i d’informació. La llei regularà el dret de rèplica, el dret de rectificació i el
secret professional. Queda prohibida la censura prèvia o qualsevol altre mitjà de control ideològic per part dels poders públics.
Article 13
1. La llei regularà la condició civil de les persones i les formes de
matrimoni. Es reconeixen els efectes civils del matrimoni canònic.
2. Els poders públics promouran una política de protecció de la
família, element bàsic de la societat.
3. Els cònjuges tenen els mateixos drets i obligacions. Els fills són
iguals davant de la llei, amb independència de la seva filiació.
Article 14
Es garanteix el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.
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Tothom té dret a ésser protegit per les lleis contra les intromissions il·legítimes en la seva vida privada i familiar.
Article 15
Es garanteix la inviolabilitat del domicili, al qual no es pot entrar
sense el consentiment del titular o sense manament judicial,
excepte en el cas de delicte flagrant. Es garanteix igualment el
secret de les comunicacions, llevat el cas de manament judicial
motivat.
Article 16
Es reconeixen els drets de reunió i de manifestació pacífiques amb
finalitats lícites. L’exercici del dret de manifestació requereix la
comunicació prèvia a l’autoritat i no pot impedir la lliure circulació de persones i béns.
Article 17
Es reconeix el dret d’associació per a la consecució de fins lícits.
La llei establirà, a efectes de publicitat, un registre de les associacions que es constitueixin.
Article 18
Es reconeix el dret de creació i funcionament d’organitzacions
empresarials, professionals i sindicals. Sense perjudici de la seva
vinculació amb organismes internacionals, aquestes organitzacions han d’ésser d’àmbit andorrà, disposar d’autonomia pròpia
sense dependències orgàniques estrangeres i funcionar democràticament.
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Article 19
Els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus
interessos econòmics i socials. La llei regularà les condicions
d’exercici d’aquest dret per garantir el funcionament dels serveis
essencials de la comunitat.
Article 20
1. Tota persona té dret a l’educació, la qual s’ha d’orientar vers el
desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat,
tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.
2. Es reconeix la llibertat d’ensenyament i de creació de centres
docents.
3. Els pares tenen dret a escollir el tipus d’educació que hagin de
rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o
religiosa per a llurs fills d’acord amb les conviccions pròpies.
Article 21
1. Tothom té dret a circular lliurement pel territori nacional, i a
entrar i sortir del país d’acord amb les lleis.
2. Els nacionals i els estrangers legalment residents tenen dret a
fixar lliurement la seva residència dins Andorra.
Article 22
La no renovació de la condició de resident o l’expulsió de la persona legalment resident només es podrà acordar per les causes i
segons els termes previstos en la llei, en virtut de resolució judicial ferma, si la persona interessada exerceix el dret a la jurisdicció.
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Article 23
Tothom amb interès directe té dret a dirigir peticions als poders
públics en la forma i amb els efectes previstos per la llei.

Capítol IV. Dels drets polítics dels andorrans
Article 24
Tots els andorrans majors d’edat, en ple ús dels seus drets, gaudeixen del dret de sufragi.
Article 25
Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a
les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin
les lleis. L’exercici de càrrecs institucionals queda reservat als
andorrans, excepte en el que prevegin aquesta Constitució o els
tractats internacionals.
Article 26
Es reconeix als andorrans el dret de lliure creació de partits polítics. El seu funcionament i organització han d’ésser democràtics i
les seves actuacions, conformes a la llei. La suspensió de les seves
activitats i la seva dissolució hauran d’ésser efectuades pels òrgans
judicials.
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Capítol V. Dels drets i principis econòmics, socials
i culturals
Article 27
1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, sense
altres limitacions que les derivades de la funció social de la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat dels seus béns o drets, si no és per
causa justificada d’interès públic, mitjançant la justa indemnització i d’acord amb el procediment establert per la llei.
Article 28
Es reconeix la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de
mercat i conforme a les lleis.
Article 29
Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball,
a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família
una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les
vacances pagades.
Article 30
Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions
per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats,
l’Estat garantirà un sistema de seguretat social.
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Article 31
És funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de
tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom
una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les
generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera,
l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.
Article 32
L’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia
de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.
Article 33
Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per
fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne.
Article 34
L’Estat garantirà la conservació, promoció i difusió del patrimoni
històric, cultural i artístic d’Andorra.
Article 35
La llei garantirà i els poders públics defensaran els drets dels consumidors i dels usuaris.
Article 36
L’Estat pot crear mitjans de comunicació social. D’acord amb els
principis de participació i pluralisme, una llei en regularà l’organització i el control per part del Consell General.
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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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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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