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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de
contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm.
8336, de 8.2.2021).
Havent observat una errada en la base 3.1.l de l'Annex 1 de la Resolució per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més
afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació
d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives,
que es va publicar al DOGC número 8336, de 8 de febrer de 2021, se'n detalla la correcció oportuna,

A la base 3.1.l, on diu
“l) En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en situació de
crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut
una ajuda de salvament o de reestructuració.”
ha de dir
“l) En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en situació de
crisi després del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut
una ajuda de salvament o de reestructuració.”

Barcelona, 17 de febrer de 2021

Per delegació (Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, DOGC núm. 8334, de 5.2.2021)
Montserrat Vilalta Cambra
Directora
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