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Correcció d’errades als articles 82 i 186 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 88, de dia 28 de juny de 2014

Correcció d’errades als articles 82 i 186 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears,
publicada en el BOIB núm. 88, de dia 28 de juny de 2014.
Havent-se advertit algunes errades als articles 82 i 186 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les
Illes Balears, es procedeix a la seva correcció en el sentit següent:
A l’article 82, allà on diu:
“Es considera una infracció lleu, en l’ús dels serveis públics que regula aquesta llei, incomplir les obligacions que estableix l’article
14 anterior”;
hi ha de dir:
“Es considera una infracció lleu, en l’ús dels serveis públics que regula aquesta llei, incomplir les obligacions que estableix l’article
15 anterior”.
I a l’article 186.1, in fine, allà on diu:
“En queda expressament exclosa l’illa de Formentera per la doble naturalesa insular i municipal, respecte de la qual aquests serveis
s’han de regular en el pla de mobilitat urbana sostenible corresponent, que estableixen l’article 188 i següents d’aquesta llei”;

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/40/912380

hi ha de dir:
“En queda expressament exclosa l’illa de Formentera per la doble naturalesa insular i municipal, respecte de la qual aquests serveis
s’han de regular en el pla de mobilitat urbana sostenible corresponent, que estableixen els articles 189 i següents d’aquesta llei”.

A la seu del Parlament de les Illes Balears, a 16 de març de 2015
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Margalida Durán i Cladera
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