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Estatut d’autonomia de Catalunya
TÍTOL I Dels drets, deures i principis rectors
Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social
Article 15. Drets de les persones
2.
Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de
discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i
capacitat personal.
3.
Els drets que aquest Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya es
poden estendre a altres persones, en els termes que estableixen les lleis.
Article 28. Drets dels consumidors i usuaris
1.
Les persones, en llur condició de consumidores i usuàries de béns i
de serveis, tenen dret a la protecció de llur salut i seguretat. També tenen
dret a una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els
preus dels productes i dels serveis, a un règim de garanties dels
productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció de
llurs interessos econòmics davant conductes abusives, negligents o
fraudulentes.
2.
Els consumidors i usuaris tenen dret a ésser informats i a
participar, directament o per mitjà de llurs representants, pel que fa a les
administracions públiques de Catalunya, en els termes que estableixen les
lleis.
Títol IV. De les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
Article 116. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals
1. Correspon a la Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat en
exercici de les competències que li atribueix l’article 149.1.13 i 16 de la
Constitució, la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia.
Aquesta competència inclou en tot cas:
a)
La regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el
sector agroalimentari.
b)
La regulació i l’execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les
condicions dels productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els
fraus en l’àmbit de la producció i la comercialització agroalimentàries
...
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Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
comerç i fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i
l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en
tot cas:
b) La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes
de prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes promocionals i de la
venda a pèrdua.

...
e) L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat
relacionats amb l’activitat comercial.
Article 123. Consum
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
consum, que inclou en tot cas:
a) La defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats per
l’article 28, i l’establiment i l’aplicació dels procediments administratius de
queixa i reclamació. b) La regulació i el foment de les associacions dels
consumidors i els usuaris i llur participació en els procediments i afers que
les afectin.
c) La regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de
consum.
d) La formació i l’educació en el consum.
e) La regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris.
Article 124. Cooperatives i economia social
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
cooperatives.
Article 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de
medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals
de protecció. Aquesta competència compartida inclou en tot cas:
a) L’establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental
del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments.
e) La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus
amb origen o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d’aquests
i llur disposició final.
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