16/03/2020

Coronavirus COVID-19. Recomanacions

Benvolgut agremiat,
En relació al Coronavirus COVID-19 i assessorats també per altres entitats li fem
arribar la informació que ens consta a data d’avui i algunes reflexions o comentaris
que extraiem dels missatges clars per a unes activitats i serveis determinats, però no
tant per a la resta.
Segons el Rerial decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma, la suspensió
de l'obertura a públic dels comerços minoristes no afecta les empreses instal·ladores
tot i que l'activitat queda limitada de la següent manera.
Situació a data d'avui:
-No es pot exercir l'activitat comercial oberta al públic
-És permesa l'activitat a la pròpia instal.lació tal com per a la resta d'oficines (tot i
que el recomana, sempre que sigui possible, el teletreball) amb les condicions
generals de salubritat i distàncies mínimes.
-El desplaçament a casa del client quedaria limitat per a casos d'emergència i només
hi podria anar una persona, tant a casa del client com el vehicle per desplaçar-s’hi.
Per tant, els treballs d’instal·lacions i de manteniment no urgents estarien permesos,
sempre que es duguin en les condicions reiterades una i mil vegades, i això moltes
vegades serà molt difícil i per tant no és gens recomanable, però aplicant el sentit
comú i la lògica una persona, per exemple, pot treballar en un lloc si està sol
arreglant la maquinària o fent el manteniment. Caldrà respectar i extremar les
mesures de seguretat que a hores d'ara ja són conegudes per tothom (mantenir la
distància mínima de seguretat de 1,5 m. i ús de guants, o gels higienitzants,
mascaretes i ulleres de protecció, si se'n disposa).
-Es pot treballar en un edifici en obra o en construcció (és a dir, locals buits)
respectant sempre les mesures de seguretat que acabem d'esmentar.
-Per al personal que hagi de treballar fora del taller o les oficines, acompañem dos
possible models de documents que seria recomanable portar a sobre en aquests
desplaçaments.
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-Altres consells d'higiene afegits: desinfecció de telèfons, neteja de la roba de treball
i del calçat. Neteja del vehicle, si és compartit.
A partir de demà:
La CEOE i CEPYME s'han adreçat al Govern demanant que implanti mesures que
encara no s'han concretat com són:
-Simplificació i agilització dels procediments en els expedients de regulació temporal
d'ocupació (ERTEs) amb efecte retroactiu. Recomanem consultar el seu gestor o
assessor laboral.
-Suspendre l'obligació de pagament de les cotitzacions per part de l'empresa davant
la falta de liquiditat provocada per la inactivitat.
-Contemplar l'accés a la protecció per desocupació sense exigir període de carència i
sense perjudici de el reconeixement de futures prestacions per desocupació.
-Ajornar i fraccionar de forma automàtica sense interessos per un termini suficient,
el pagament de TOTS els tributs que hagin de realitzar les empreses que hagin patit
de forma significativa una caiguda en els seus ingressos o un increment de les
despeses en 2020 pel COVID -19.
-AUTÒNOMS: Suspendre les cotitzacions a la Seguretat Social, abonar les baixes des
del primer dia i articular una prestació per cessament a càrrec d'un fons
extraordinari.
-Posar en marxa una línia d'avals públics suficient que faciliti l'accés al crèdit per part
de les empreses, especialment de pimes i autònoms, i que les administracions
públiques abonin immediatament als seus proveïdors les factures pendents i les que
rebin, sense si més no esgotar els terminis que fixa la Llei de morositat, així com
que s'accelerin les devolucions tributàries pendents.
El seguirem informant tant aviat tinguem més notícies i aprofitem per facilitar-li
diversos enllaços d'interès:
-Enllaç col·laboradora PRL PREVINTEGRAL:
https://sites.google.com/previntegral.com/prevencio/coronavirus
-Canat Salut - Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov
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-Web del Govern Espanyol: https://bit.ly/39NsbLh
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