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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 21489 LLEI ORGÀNICA 16/2007, de 13 de desembre, 

complementària de la Llei per al desenvolupa-
ment sostenible del medi rural. («BOE» 299, 
de 14-12-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

Aquesta Llei orgànica procedeix del desglossament 
de la disposició addicional segona del projecte de Llei per 
al desenvolupament sostenible del medi rural, el contin-
gut del qual, de conformitat amb els articles 81 i 104 de la 
Constitució, tenia caràcter orgànic.

En conseqüència, i atenent les directrius de tècnica 
normativa que aconsellen incloure en un text diferent els 
preceptes de naturalesa ordinària i els preceptes de natu-
ralesa orgànica, tal com es desprèn de la jurisprudència 
constitucional, la Mesa del Congrés dels Diputats, escol-
tada la Junta de Portaveus, va acordar l’esmentat des-
glossament:

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat.

S’afegeix una nova disposició addicional cinquena a 
la dita Llei orgànica, amb la redacció següent:

«Disposició addicional cinquena. Col·laboració per 
a la prestació de serveis de policia local.

En els casos en què dos o més municipis limí-
trofs, pertanyents a una mateixa comunitat autò-
noma, no disposin separadament de recursos sufici-
ents per a la prestació dels serveis de policia local, 
es poden associar per a l’execució de les funcions 
assignades a les esmentades policies en aquesta 
Llei.

En tot cas, l’acord de col·laboració per a la pres-
tació de serveis pels cossos de policia local que 
depenen dels respectius municipis ha de respectar 
les condicions que determini el Ministeri de l’Interior 
i ha de comptar amb l’autorització d’aquest o, si 
s’escau, de la comunitat autònoma corresponent 
d’acord amb el que disposi el seu respectiu estatut 
d’autonomia.»

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de vint dies 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 13 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21490 LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del patri-
moni natural i de la biodiversitat. («BOE» 299, 
de 14-12-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

A la societat actual s’ha incrementat sensiblement la 
preocupació pels problemes relatius a la conservació del 
nostre patrimoni natural i de la nostra biodiversitat. La 
globalització dels problemes ambientals i la percepció 
cada vegada més gran dels efectes del canvi climàtic, l’es-
gotament progressiu d’alguns recursos naturals, la desa-
parició, de vegades irreversible, de moltes espècies de la 
flora i la fauna silvestres i la degradació d’espais naturals 
d’interès s’han convertit en motiu de gran preocupació 
per als ciutadans, que reivindiquen el seu dret a un medi 
ambient de qualitat que asseguri la seva salut i el seu ben-
estar. Aquesta reivindicació coincideix amb el que esta-
bleix la nostra Constitució que, a l’article 45, reconeix que 
tothom té dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al 
desenvolupament de la persona, així com el deure de 
conservar-lo, i exigeix als poders públics que vetllin per la 
utilització racional de tots els recursos naturals amb la 
finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar 
i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la solidaritat 
col·lectiva indispensable.

En aquest marc, aquesta Llei estableix el règim jurídic 
bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la res-
tauració del patrimoni natural i de la biodiversitat espa-
nyola, com a part del deure de conservar i de l’objectiu de 


