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Disposicións xerais
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LEI ORGÁNICA 16/2007, do 13 de decembro,
complementaria da Lei para o desenvolvemento sustentable do medio rural. («BOE» 299,
do 14-12-2007.)

Disposición derradeira. Entrada en vigor.
Esta lei orgánica entrará en vigor aos vinte días da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 13 de decembro de 2007.
JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica:
PREÁMBULO
Esta lei orgánica procede da desagregación da disposición adicional segunda do proxecto de Lei para o desenvolvemento sustentable do medio rural, cuxo contido,
conforme os artigos 81 e 104 da Constitución, tiña carácter orgánico.
En consecuencia, atendendo ás directrices de técnica
normativa que aconsellan incluír en textos distintos os
preceptos de natureza ordinaria e os preceptos de natureza orgánica, tal como se desprende da xurisprudencia
constitucional, a Mesa do Congreso dos Deputados, oída
a Xunta de Voceiros, acordou a mencionada desagregación:
Artigo único. Modificación da Lei orgánica 2/1986, do 13
de marzo, de forzas e corpos de seguranza.
Engádese unha nova disposición adicional quinta á
dita lei orgánica coa seguinte redacción:
«Disposición adicional quinta. Colaboración para a
prestación de servizos de policía local.
Nos supostos en que dous ou máis municipios
limítrofes, pertencentes a unha mesma comunidade
autónoma, non dispoñan separadamente de recursos suficientes para a prestación dos servizos de
policía local, poderanse asociar para a execución
das funcións asignadas ás ditas policías nesta lei.
En todo caso, o acordo de colaboración para a
prestación de servizos polos corpos de policía local
dependentes dos respectivos municipios respectará
as condicións que determine o Ministerio do Interior
e contará coa autorización deste ou, se é o caso, da
comunidade autónoma correspondente conforme o
que dispoña o seu respectivo estatuto de autonomía.»

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEI 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. («BOE» 299,
do 14-12-2007.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.
PREÁMBULO
Na sociedade actual incrementouse sensiblemente a
preocupación polos problemas relativos á conservación
do noso patrimonio natural e da nosa biodiversidade. A
globalización dos problemas ambientais e a crecente percepción dos efectos do cambio climático; o progresivo
esgotamento dalgúns recursos naturais; a desaparición,
en ocasións irreversible, de gran cantidade de especies da
flora e a fauna silvestres, e a degradación de espazos
naturais de interese convertéronse en motivo de seria
preocupación para os cidadáns, que reivindican o seu
dereito a un ambiente de calidade que asegure a súa
saúde e o seu benestar. Esta reivindicación é acorde co
establecido na nosa Constitución, que, no seu artigo 45,
recoñece que todos teñen o dereito a gozar dun medio
axeitado para o desenvolvemento da persoa, así como o
deber de conservalo, exixíndolles aos poderes públicos
que velen pola utilización racional de todos os recursos
naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade de vida e
defender e restaurar o medio, apoiándose para iso na
indispensable solidariedade colectiva.
Neste marco, esta lei establece o réxime xurídico
básico da conservación, uso sustentable, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade
española, como parte do deber de conservar e do obxectivo de garantir os dereitos das persoas a un ambiente
axeitado para o seu benestar, saúde e desenvolvemento.
Igualmente, recóllense as normas e recomendacións

