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Estatut d’autonomia de Catalunya. Art. 46.4, 116
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

TÍTOL I Dels drets, deures i principis rectors
CAPÍTOL V. Principis rectors
Article 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial
4. Els poders públics han de vetllar per la cohesió econòmica i territorial
aplicant polítiques que assegurin un tractament especial de les zones de
muntanya, la protecció del paisatge, la defensa del litoral, el foment de les
activitats agràries, ramaderes i silvícoles i una distribució equilibrada al
territori dels diferents sectors productius, els serveis d’interès general i les
xarxes de comunicació.

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.
c) La regulació de la participació de les organitzacions agràries i ramaderes i
de les cambres agràries en organismes públics.
d) La sanitat vegetal i animal en els casos en què no tingui efectes sobre la
salut humana i la protecció dels animals.
e) Les llavors i els planters, especialment tot allò que estigui relacionat amb
els organismes genèticament modificats.
f) La regulació dels processos de producció, de les explotacions, de les
estructures agràries i de llur règim jurídic.
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g) El desenvolupament integral i la protecció del món rural.
h) La recerca, el desenvolupament, la transferència tecnològica, la
innovació de les explotacions i les empreses agràries i alimentàries i la
formació en aquestes matèries.
i) Les fires i els certàmens agrícoles, forestals i ramaders.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre:
a) La planificació de l’agricultura i la ramaderia i del sector agroalimentari.
b) La regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest,
dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de
Catalunya.
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