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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 
PUBLICACIÓ OFICIAL: BOE  nº 316 
DATA DE PUBLICACIÓ: 31/12/2016 
ENTRADA EN VIGOR: 01/01/2017 
ÀMBIT: Estatal 
DE 
RESUM 

 
L’Objecte d’aquest Reial Decret és integrar en un únic text les diferents modificacions 
introduïdes en la Llei 16/2002 , d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació,a 
través de les següents disposicions : 

 

• Llei 1/2005 , de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió 
de gasos d'efecte hivernacle. 

 

• Llei 27/2006 , de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

 

• Llei 34/2007 , de 15 de novembre de qualitat de l'aire i de protecció de l'atmosfera. 
 

• Llei 42/2007 , de 13 de desembre, del Patrimoni Natural de la Biodiversitat. 
 

• Llei 40/2010 , de 29 de desembre d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. 
 

• Reial decret llei 8/2011 , d'1 de juliol de mesures de suport als deutors hipotecaris, de 
control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms 
contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la 
rehabilitació i de simplificació administrativa. 

 

• Llei 5/2013 , d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

 

 

Mitjançant aquest Reial Decret, s'harmonitza el contingut dels articles, ajustant-se la numeració 
dels articles i, per tant, les remissions i concordances entre ells. 

 

La Llei 16/2002 , va transposar a l'ordenament intern espanyol la Directiva 96/61 / CE , del 
Consell, de 24 de setembre, mitjançant la qual es van establir mesures per evitar , o almenys 
reduir, les emissions de certes activitats en l'atmosfera, l'aigua i el sòl, inclosos els residus, per 
tal d'assolir un nivell elevat de protecció del medi ambient, considerat en el seu conjunt. 

 

A aquest efecte, la Llei 16/2002, d'1 de juliol, va preveure l'autorització ambiental integrada com 
una nova figura d'intervenció administrativa que substituís i aglutinés el conjunt dispers 
d'autoritzacions de caràcter ambiental exigibles fins al moment. 

 

 
AFECTACIONS AMB ALTRES NORMES: 
 

• Deroga la Llei 16/2002 , d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 


