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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Correcció d’errata
Correcció d’errata de l’1-4-2020, per la qual s’ha constatat un error tipogràfic en la Llei 3/2019, del 23 
de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pan-
dèmia de SARS-CoV-2.

Havent-se constatat un error tipogràfic en la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emer-
gència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 
número 42/2020, de data 1 d’abril, es publica la correcció següent:

on hi diu:

“Article 3.1.b)
i) Hores extraordinàries i festius del calendari laboral ja meritats.

En primer lloc, es compensen amb les hores extraordinàries i amb les hores de jornades festives del ca-
lendari laboral que la persona assalariada tingui acumulades fins a la data de la suspensió d’activitat, si 
en té. La compensació de les hores es realitza d’acord amb les condicions que estableix l’article 55 de la 
Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, i no requereix l’acord de les parts ni el consenti-
ment de la persona treballadora.”.

ha de dir:

“Article 3.1.b)
i) Hores extraordinàries i festius del calendari laboral ja meritats.

En primer lloc, es compensen amb les hores extraordinàries i amb les hores de jornades festives del ca-
lendari laboral que la persona assalariada tingui acumulades fins a la data de la suspensió d’activitat, si 
en té. La compensació de les hores es realitza d’acord amb les condicions que estableix l’article 58.2 de 
la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, i no requereix l’acord de les parts ni el consen-
timent de la persona treballadora.”.

Casa de la Vall, 1 d’abril del 2020

Roser Suñé Pascuet  
Síndica General
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