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Estatut d’autonomia de Catalunya. Art. 144.1
<http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/EstatutConsolidat.pdf>

Títol IV. De les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
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 i
del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments.
b) L’establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i
recerca ambientals.
c) La regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la
biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic si no té per finalitat la
preservació dels recursos pesquers marítims.
d) La regulació sobre prevenció en la producció d’envasos i embalatges en
tot llur cicle de vida, des que es generen fins que passen a ésser residus.
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.
f) La regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la
compensació de la contaminació de sòl i subsòl.
g) La regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors
de Catalunya, i també dels efectuats en les aigües superficials i subterrànies
que no passen per una altra comunitat autònoma. En tot cas, dins del seu
àmbit territorial, correspon a la Generalitat la competència executiva sobre
la intervenció administrativa dels abocaments en les aigües superficials i
subterrànies.
h) La regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de
contaminació d’aquest, la declaració de zones d’atmosfera contaminada i
l’establiment d’altres instruments de control de la contaminació, amb
independència de l’administració competent per a autoritzar l’obra, la
instal·lació o l’activitat que la produeixi.
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i) La regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
j) La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats,
instal·lacions, infraestructures, procediments, processos productius o
conductes respectuosos amb el medi.
k) La prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, i
també el règim sancionador corresponent.
l) Les mesures de protecció de les espècies i el règim sancionador.
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