
Benvolguts, 
  
En la situació actual hem de pensar en tots els flancs que té l'empresa i en 
aquest cas hem de ser conscients en varis detalls que us ho comento per la 
seva reflexió com correspongui en cada cas.  
  
- contractes d'assegurança: atenció perquè s'ha de revisar la contractació 
que es tingui en cada risc per saber com afecta l'estat d'alarma en que ens 
trobem legalment declarat en les cobertures de cada assegurança. és 
important saber-ho perquè no estem en la creença de que no s'ha afectat a 
la contractació i ens poguéssim trobar en un problema. S'hauria de mirar 
les exclusions i/o limitacions de cada contracte. 
  
- contractes de subministrament de serveis que no siguin essencials. Hem 
de mirar també tots els contractes de serveis que siguin de 
subministraments no essencials donat que pot haver-hi clàusules que 
afectin a la situació actual. Els subministraments essencials estan coberts 
pel RDLlei 8/2020 i amb tota seguretat per cap motiu es deixarà sense 
subministrament a cap empresa o particular per algun impagament. 
  
- contractes bancaris: és important revisar totes les relacions bancàries als 
efectes de que no hi hagi cap afectació. A més és important que tothom es 
prepari per demanar la totalitat de les possibilitats financeres que el 
RDLlei 8/2020 permet. 
  
- relacions amb les administracions públiques: encara que sigui feixuc i que 
no sabem el resultat de totes les gestions i possibilitats, crec que és molt 
important que demani tot allò que està previst legalment per poder portar 
aquesta situació el millor possible. Per tant, en cada concepte impositiu o 
concepte social que es meriti en cada termini s'hauria de demanar tots els 
ajornaments possibles. 
  
  
No sabem què passarà amb certesa, però el que sí és important és pensar 
que, quan sigui, sortirem amb força encara que paulatinament d'aquesta 
situació econòmica i empresarial. 
  
Una encaixada forta, 
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