Nota interpretativa i de correcció d'errades al Decret llei 4/2020, de 20 de
març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació,
convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic
i social del COVID-19 (publicat al BOIB núm. 40 de 21 de març de 2020).
S'han detectat algunes errades materials en el text del Decret llei 4/2020, de 20 de
març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis,
concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments
administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19,
així com la necessitat d'aclariment a alguns aspectes interpretatius, per la qual
cosa,

1. Correcció d'errades.
En el preàmbul, punt II, al final del primer paràgraf:
Allà on diu:
«...en matèria de medi ambient (capítol IV; article 9; en matèria de procediments
administratius (capítol IV; articles 9 i 10), i en matèria pressupostària (capítol V;
article 11)».
Ha de dir:
«...en matèria de medi ambient (capítol IV; article 8); en matèria de
procediments administratius (capítol V; articles 9 i 10), i en matèria pressupostària
(capítol VI; article 11)».

c/ Gremi Corredors, 10
07009 Palma
Tel. 971 17 66 84
residus@caib.es

A l'article 8.2.3r (al final):
Allà on diu:
«.... com s'estableix a la lletra a) anterior».
Ha de dir:
«... com s'estableix al punt 1er. anterior».

2. Aclariments.
A l'article 8.2. S'han d'entendre inclosos no just els residus procedents de centres
assistencials i de l'activitat assistencial ambulant, sinó també tots aquells
procedents de qualsevol altra activitat de les descrites en l'article 3.2 del Decret
136/1996.
L'article 8.2.3er. L'excepcionalitat relativa a l'ús de bosses de color diferent al
groc, s'ha d'entendre sens perjudici que, en mesura del possible, s'utilitzin bosses
de color distint al verd o gris establerts pels residus de grup I o II i als efectes
d'evitar la seva confusió amb els infecciosos, de grup III.
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