Constitució del Principat d’Andorra

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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Títol II. Dels drets i llibertats

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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