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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5030 Correcció d’errors del Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 
d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Havent observat errors en l’elaboració del Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, 
de responsabilitat mediambiental, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 308, 
de 23 de desembre de 2008, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1, penúltim paràgraf, on diu: «… El Reglament té un total de 46 articles, 
agrupats en tres capítols, set disposicions addicionals i dues de finals, i també dos 
annexos…», ha de dir: «… El Reglament té un total de 46 articles, agrupats en tres capítols, 
sis disposicions addicionals i dues de finals, i també dos annexos…».

A la pàgina 2, penúltima línia de últim paràgraf, on diu: «Així mateix, s’inclou un criteri 
subsidiari per determinar la significativitat dels danys a les aigües i els sòls contaminats…», 
ha de dir: «Així mateix, s’inclou un criteri subsidiari per determinar la significativitat dels 
danys a les aigües, i als sòls ja contaminats…».

A la pàgina 6, cinquena línia del primer paràgraf, on diu: «Respecte a la reserva tècnica, 
se’n regula la constitució, la materialització en deute públic per garantir l’estabilitat de la 
inversió…», ha de dir: «Respecte a la reserva tècnica, se’n regula la constitució, la 
materialització en termes que garanteixin l’estabilitat de la inversió…».

A la pàgina 14, article 20.1, segon paràgraf, se suprimeix la següent frase: «Si en 
aquesta reparació no s’assoleix l’estat bàsic, la recuperació s’ha de portar fins a l’estat 
esmentat».

A la pàgina 32, punt IV, últim incís del paràgraf primer de l’apartat 1, on diu: «… d’acord 
amb la taxa prevista en aquest annex», ha de dir: «… d’acord amb la taxa prevista en el 
punt III.4 d’aquest annex».
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