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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS
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Correcció d’errors del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front a la COVID-19.

Havent observat errors en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 91, d’1 d’abril de 2020, i en el
seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en
llengua catalana:
A la pàgina 11, segon paràgraf, a l’última línia, on diu: «...entitats teles.», ha de dir: «...
entitats territorials.».
A la pàgina 17, article 1.4, a la quarta línia, on diu: «...i els documents a què l’apartat
esmentat es refereix,...», ha de dir: «...i els documents a què es refereix l’apartat 2,...».
A la pàgina 31, article 31.4, a la tercera línia, on diu: «...a què es refereix l’apartat
anterior…», ha de dir: «...a què es refereix l’article anterior...».
A la pàgina 55, disposició transitòria primera, paràgraf segon, a la tercera línia, on diu:
«...especialment vulnerables no s’admeten…», ha de dir: «...especialment vulnerables, no
s’admeten...».
A la pàgina 66, disposició final primera.14, en la redacció que fa de l’apartat 1 de
l’article 41, al primer paràgraf, a la línia 21, on diu: «...dels assistents. ii) si…», ha de dir:
«...dels assistents; ii) si…».
A la pàgina 71, disposició final setena.2, en la redacció que fa de la disposició
addicional cinquanta-cinquena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, apartat 1, primer paràgraf, a la penúltima línia, on diu: «...l’apartat 3 d’aquest
article…», ha de dir: «...l’apartat 3 d’aquesta disposició addicional…».
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