Dossier legislatiu núm. 10
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

TÍTOL I. Dels drets i dels deures fonamentals
CAPÍTOL SEGON Drets i llibertats
SECCIÓ 2a Dels drets i dels deures dels ciutadans
Article 38
Es reconeix la llibertat d’empresa dins el marc de l’economia de mercat. Els
poders públics garanteixen i protegeixen l’exercici d’aquella i la defensa de
la productivitat, d’acord amb les exigències de l’economia general i, en el
seu cas, de la planificació.

CAPÍTOL TERCER Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 51
1. Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i
en protegiran amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims
interessos econòmics.
2. Els poders públics promouran la informació i l’educació dels consumidors i
dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les
qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la llei estableixi.
3. Dins el marc del que disposen els apartats anteriors, la llei regularà el
comerç interior i el règim d’autorització de productes comercials.

TÍTOL VIII. De l’organització territorial de l’Estat
CAPÍTOL TERCER De les comunitats autònomes
Article 149
1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents:
...
13a. Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica.
...
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3. Les matèries no atribuïdes expressament a l’Estat per aquesta
Constitució podran correspondre a les comunitats autònomes en virtut dels
estatuts respectius. La competència sobre les matèries que no hagin estat
assumides pels estatuts d’autonomia correspondrà a l’Estat, les normes del
qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les comunitats autònomes
en tot allò que no hagi estat atribuït a la competència exclusiva d’aquestes
darreres. En qualsevol cas, el dret estatal serà supletori del dret de les
comunitats autònomes.
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