Apunt fiscal. Joan Viaña
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
POTÈNCIA FISCAL INSTAL·LADA
És obligatori que les persones jurídiques amb activitats
empresarials
paguin
impost
sobre
activitats
econòmiques quan superin el milió d’euros de
facturació.
En activitats de fabricació, els elements tributaris que
conformen la quota venen determinats per un preu de
tarifa segons cada epígraf, també per la superfície i per
la potència fiscal instal·lada.
En referim, ara, a aquesta última: es tracta de la potència instal·lada, no de la
contractada. Per exemple, vostè pot tenir contractats 50 kw, però si la suma de
la potència de la maquinària instal·lada és de 200 kw, serà aquesta la que
comptarà.
La potència es pot desprendre de les plaques de cada màquina o motor. En
ocasions vindrà expressada en kw i, altres, en cavalls fiscals. En aquest cas caldrà
fer la conversió 1 cv = 0,7457 kw.
No computen els kv d’il·luminació, calefacció, refrigeració, etc. ni els elements
que no formen part de l’equip productiu.
És important, per tant, fer una gestió activa de les nostres instal·lacions ja que,
si s’adquireix una màquina o se’n dona de baixa una de vella, cal corregir la
potència instal·lada a cada exercici.

Apunt Laboral. Montse Cerqueda
PLUS DE TRANSPORT I TELETREBALL

condició que el justifica.

Naturalesa extrasalarial. Davant la proliferació del
teletreball, les empreses tenen dubtes de si han de
continuar abonant el plus de transport previst en alguns
convenis col·lectius, perquè en aquest sentit la recent
sentència de l'Audiència Nacional (*AN 13/09/2021)
concreta que aquest plus té naturalesa extrasalarial i
finalista, per la qual cosa manca de sentit mantenir el
seu abonament quan el teletreball desapareix com a

En el cas que es no s'hagi retirat havent realitzat teletreball en mesos anteriors , no
es considera com un dret adquirit a favor del treballador.

Apunt jurídic Marta Montserrat
PROMOCIO PROCEDIMENTS
MONITORIS
Des del Departament Jurídic de COELL us traslladem la
promoció dirigida a les empreses associades de COELL per
la qual serà gratuïta la interposició de procediments
monitoris de reclamació de quantitat.
Podeu consultar condicions de la oferta a COELL 973232166- o bé per correu electrònic a juridic@coell.org

