Benvolgut/da,
Davant la situació extraordinària i excepcional en la que ens trobem, hem cregut oportú
adreçar-vos una NOVA COMUNICACIO, per donar-vos alguns consells i informacions que
poden ser de la vostra utilitat:

1.- ESTAT D’ALARMA:

Com sabeu, ahir dia 14 de març va quedar oficialment declarat l’estat d’alarma (REAL
DECRETO 463/2020) i durant un periode de quinze dies. Això suposa l’adopció d’una
sèrie de mesures que anirem coneixent poc a poc, però que d’entrada PERMET l’obertura
de tots els centres de treball, excepte d’aquells que se’ls ha suspés l’activitat -com es el
cas del sector de la hosteleria i restauració, que només permet prestar els serveis
d’entrega a domicili- i aquells locals i establiments minoristes que se’ls ha suspés
l’apertura al public, dels quals s’exclouen: “los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación,

bebidas,

productos

y

bienes

de

primera

necesidad,

establecimientos

farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías,
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías y lavanderías” que aquests SÍ que podrán obrir.

Els treballadors podrán circular amb cotxe o a peu pels carrers sense cap
problema per acudir al seu lloc de treball i retornar al lloc de residencia habitual.

Una altra qüestió diferent és que el públic en general i els vostres clients, puguin
circular pel carrer, ja que en principi NOMES esta permes usar les vies publiques per anar
a comprar béns de primera necessitat, anar als bancs i entitats asseguradores, i anar als
centres de salut. Per tant, haureu d’aconsellar als vostres clients que no vinguin
presencialment als vostres negocis si no és estrictament necessari, i que per tant, puguin
fer telefónica o telemàticament totes les gestions que sigui posible.
En qualsevol cas, totes les persones que reprenguin activitat (empresaris,
treballadors, clients), han de cumplir les mesures de bioseguretat:
- aforaments controlats
- distancies de seguretat 1 metre
I les mesures d’higiene:

-

neteja de mans
Elements de proteccio personal (mascaretes, guants….)

2.- AFECTACIONS EN LES RELACIONS LABORALS:

Aquests quinze dies d’estat d’alarma afectara a les nostres empreses i treballadors,
tant si volem com no. Em de pendre consciencia que aquestes mesures
extraordinaries s’enquadren en el marc d’una acció dirigida a protegir la salut i
seguretat de tots els ciutadans i cal que entre tots -empresa, treballadors i clientssiguem comprensius per tal de poder trobar solucions que ens ajudin a adoptar
aquelles decisions que més s’ajustin a les necessitats de cadascú.

Inicialment, sens perjudici de l’evolució de la situació i les mesures que es vagin
implementant per part del Govern, el principal consell que us poden donar es que :
a) Intenteu amb els treballadors de fer ús de mesures de Flexibilització tals com
per exemple:
a. Pactar flexibilització horaria amb els treballadors.
b. Pactar amb els treballadors si accepten fer dies de vacances durant els
dies que per obligació hagueu d’estar tancats o confinats.
c. Pacteu amb els treballadors establir una bossa d’hores per tal
d’utilitzar les hores que ara no faran en moments en que l’empresa
pugui necesitar mes ma d’obra.
d. Teletreball, si per les caracteristiques del vostre negoci us és posible
b) Intenteu segmentar l’empresa en unitats de treball que no tinguin contacte
entre ells: transport, oficines, produccio,…. ,…., i si es possible en torns de
treball diferents per tal que el contacte entre els diferents treballadors no
sigui total i aixi puguin quedar lliures de possibles mesures d’aïllament o
confinament.
c) Adopteu les mesures d’higiene, prevenció i bioseguretat que us hem vingut
anunciant i que venen indicant les autoritats sanitaries.
d) I sobre tot, per aquelles Empreses que es vegin obligades a deixar o reduir la
feina de manera temporal, s’haurá d’estudiar com a solució inmediata la
suspensió dels contractes de treball. En aquests casos implementarem ERTEs,
que és la mesura de suspensio de contractes de treball que sembla que
s’incentivara, que esperem poder-la amparar en la causa de la força major que
suposa l’estat d’alarma, el que ens permetrà fer la seva tramitació per vía
rápida i urgent. En casos que s’implementin ERTEs els treballadadors durant
el periode de suspensió del contracte passaran a percebre la prestació d ’atur,

tot i que l’empresa haura de continuar satisfent les quotes de la Seguretat
Social.
e) Des de CUDOS col.laborarem tambe amb vosaltres per tal de que totes
aquestes mesures tinguin els minims costos adicionals per vosaltres, tant per
buscar ajudes publiques per vosaltres com per reduir o eliminar els nostres
honoraris si s’escau.
3.- AFECTACIONS ALS TERMINIS:

La Disposicio Adicional Segona del RD 463/2020 suspen de forma imminent tots els
terminis processals, administratius, de prescripcio i de caducitat mentre duri la
vigencia de l’estat d’alarma. Per tant, si teniu algún termini per contestar una
demanda, contestar un requeriment, interposar una reclamacio, presentar un
recurs,…. Tots aquests terminis han quedat suspesos durant aquests quinze diez per
imposicio legal.

4.- AFECTACIONS FISCALS:

Es concedirà l'ajornament (no fraccionament) de l'ingrés del deute tributari
corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de
presentació i ingrés de les quals finalitzi des d’ara i fins el dia 30 de maig de 2020, ambdós
inclosos, mesura extensiva a les retencions de treballadors i professionals. Es pot
sol·licitar per un termini de sis mesos, i els tres primers mesos no meritaran interessos.
4.- AFECTACIONS AL FUNCIONAMENT DE CUDOS CONSULTORS:

A causa de de la pandèmia provocada pel coronavirus i de les
mesures que les autoritats van emetent, comunicar-los que les nostres oficines
segueixen amb l’horari d’atenció al públic habitual.
Tanmateix, demanem col·laboració de tots els nostres clients per tal de
complir les recomanacions emeses:

Si necessites qualsevol consulta, si us plau, truca’ns abans, si
podem te la resoldrem per telèfon, i si és indispensable atendre
presencialment et donarem cita.

Interactuar per mitjans digitals, telèfon o correu electrònic,
facilitarà la prestació de serveis.

En cas d’assistir presencialment, la distància de seguretat (1,5
m.) amb la resta de persones.
Estem sempre al vostre servei.
Una abraçada i anims!!!

