Dossier legislatiu núm. 32
Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

Constitució espanyola
TÍTOL I Dels drets i dels deures fonamentals
CAPÍTOL TERCER Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 40
1. Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i
econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa,
dins el marc d’una política d’estabilitat econòmica.
De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.
2. Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i
la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i
garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral,
les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.
TÍTOL VII Economia i Finances
Article 131
1. L’Estat, mitjançant una llei, podrà planificar l’activitat econòmica general per
a atendre les necessitats col·lectives, equilibrar i harmonitzar el
desenvolupament regional i sectorial i estimular el creixement de la renda i de
la riquesa i la distribució més justa d’aquesta darrera.
2. El Govern elaborarà els projectes de planificació d’acord amb les previsions
que li siguin subministrades per les comunitats autònomes i l’assessorament i la
col·laboració dels sindicats i de les altres organitzacions professionals,
empresarials i econòmiques. Amb aquesta finalitat es constituirà un Consell, la
composició i les funcions del qual desenvoluparà una llei.
TÍTOL VIII De l’organització territorial de l’Estat
CAPÍTOL TERCER De les comunitats autònomes
Article 148
1. Les comunitats autònomes podran assumir competències en les matèries
següents:
13a. El foment del desenvolupament econòmic de la Comunitat Autònoma dins
els objectius marcats per la política econòmica nacional.
Article 149
1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents:
7a. Legislació laboral; sens perjudici que sigui executada pels òrgans de les
comunitats autònomes.
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