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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

4199

Correcció d’errades del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per parl•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 84, de 15 de maig de 2020, es va publicar, el Decret llei 3/2020, de 28 de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
S'han detectat una sèrie d'errades materials en la publicació de l'edicte 3816, que es necessari rectificar.
De conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden esmenar
aquests tipus d'errors.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat con a secretària del Consell de Govern, en la
sessió de dia 29 de maig de 2020, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/97/1059182

Primer. Rectificar les errades del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 84 de 15 de maig. Les rectificacions es fan en el sentit
següent:

A l'Exposició de Motius
A la versió catalana (pàgina 13527 segon paràgraf) i a la versió castellana (pàgina 13700 tercer paràgraf):
Allà on diu:
«...disposició addicional tretzena...»; «disposición adicional decimotercera...».
Hi ha de dir:
«...disposició final tretzena...»; «...disposición final decimotercera...»
A la Disposició derogatòria, lletra h)
Versions catalana i castellana
Allà on diu:
«h) L'article 4 de la Llei 4/2000...»
“h) El artículo 4 de la Llei 4/2000..”
Hi ha de dir:
«h) L'article 4 de la Llei 14/2000...»
“h) El artículo 14 de la Ley 14/2000...”

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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A la Disposició final setena, punt 5
Versions catalana i castellana
Allà on diu:
"Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears..." ;
«Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears...»
Hi ha de dir:
"Es modifica l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears...";
«Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears...»
A la Disposició final novena, punt 8
Versions catalana i castellana
Allà on diu:
«Les modificacions que contenen els punts 5 i 6 anteriors no tenen efectes fins a l'1 de setembre de 2020 i poden ser alterades
mitjançant decret del Consell de Govern.»
«Las modificaciones que contienen los puntos 5 y 6 anteriores no tendrán efectos hasta el 1 de septiembre de 2020 y podrán
ser alteradas mediante decreto del Consejo de Gobierno.»

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/97/1059182

Hi ha de dir:
«Les modificacions que contenen els punts 6 i 7 anteriors no tenen efectes fins a l'1 de setembre de 2020 i poden ser alterades
mitjançant decret del Consell de Govern.»
«Las modificaciones que contienen los puntos 6 y 7 anteriores no tendrán efectos hasta el 1 de septiembre de 2020 y podrán ser
alteradas mediante decreto del Consejo de Gobierno.»
Disposició Final dècima
Paràgraf 1
Versió castellana:
Allà on diu:
“... propias de su cuerpo, escalera o especialidad....”
Hi ha de dir:
“... propias de su cuerpo, escala o especialidad...”
Paràgraf 2
Allà on diu:
“... siempre que sean propias de su cuerpo, escalera o especialidad...”
Hi ha de dir:
“... siempre que sean propias de su cuerpo, escala o especialidad...”
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Disposición final decimosexta, punto 2,
Versió castellana (pàgina 13757)
Allà on diu:
«Se modifica la disposición adicional decena...»
Hi ha de dir:
«Se modifica la disposición adicional décima...»
Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la data de la publicació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents
en matèria d'habitatge.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes Balears per al seu coneixement i als efectes escaients.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de maig de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/97/1059182

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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