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IMPOST SOBRE ENVASOS DE PLÀSTICS NO 

REUTILITZABLES
(Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sòls contaminats)

Setembre 2022



FETS IMPOSABLES
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a) Envasos no reutilitzables d’un sol ús

b) Semi elaborats (preformes o làmines de 

termoplàstic)

c) Productes que contenen plàstic destinat a 

permetre el tancament (taps)

1. Fabricació

2. Adquisició intracomunitària

3. Importació

MERITACIÓ DE

L’IMPOST

FABRICACIÓ
ADQUISICIÓ 

INTRACOMUNITÀRIA
IMPORTACIÓ

(i) Primera entrega o posada a 

disposició de l’adquirent en el 

TAI, un cop fabricat l’envàs, o 

(ii) Cobrament si s’han realitzat 

pagaments anticipats

Data de la factura (màxim el 

dia 15 del mes següent al que 

s’hagi iniciat l’expedició o 

transport) 

Data del DUA (meritació 

segons regles de l’IVA 

d’importació)

IMPORTANT! el pagaments anticipats d’operacions que compleixen els requisits per ser un fet imposable a 

partir de l’entrada en vigor de la norma (01/01/2023) quedaran igualment subjectes a l’impost (motiu: evitar que 

les empreses anticipin operacions que quedarien graves per l’impost)

1 de gener de 2023ENTRADA EN VIGOR

de

D’ara en endavant tot referit com “envàs”

ALERTA! Envasos 

buits o plens

Aplica a tot el territori espanyol (excepte els règims forals del 

País Basc i Navarra)
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EXEMPCIONS FABRICACIÓ
ADQUISICIÓ 

INTRACOMUNITÀRIA
IMPORTACIÓ

- Envasos utilitzats en l’àmbit sanitaris 

- Films per embalar bales de palla i per ensitjar (ús agrícola)

El pes total de plàstic de les adquisicions en un mes natural < 5Kg

Adquisició de SEMIELABORATS (b) o TAPS (c) per una finalitat 

diferent a la d'obtenció de l’envàs

Finalitat o destí 

de l’envàs

Quantitat

NO SUBJECCIÓ
FABRICACIÓ

ADQUISICIÓ 

INTRACOMUNITÀRIA
IMPORTACIÓ

Pintures, tintes, laques i adhesius plàstics que s’incorporaran al producte gravat per l’impost 

Dissenyat per no ser entregats amb la mercaderia

Finalitat

Tipologia de 

plàstic

Producte fabricat en mal estat

Vendes realitzades fora del TAI
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QUOTA DE

L’IMPOST

DEDUCCIONS

B.I = (Kg de plàstic)

FABRICACIÓ
ADQUISICIÓ 

INTRACOMUNITÀRIA
IMPORTACIÓ

El client retorna l’envàs entregat perquè està en mal estat  

DEVOLUCIONS

L’envàs importat s’envia fora del TAI

L’envàs importat està en mal estat 

(anterior a l’entrega)

Un cop liquidat l’impost en l’adquisició, 

s’envia l’envàs a un client fora del TAI

IMPORTANT! Justificar que s’ha 

liquidat l’impost i que se li ha retornat 

l’import repercutit al client

Tipus impositiu = 0,45

Retorno l’envàs que ha estat gravat 

per l’impost perquè estar en mal estat  

El client retorna l’envàs entregat 

perquè està en mal estat  

Un cop adquirits (no havent aplicat l’exempció i per tant havent liquidat l’impost) 

es canvia la finalitat de l’adquisició de SEMIELABORATS (b) o TAPS (c) per una 

finalitat diferent a la d'obtenció de l’envàs

Vendes en cadena: l’últim de la cadena ho envia fora del TAI havent suportat 

l’impost

Un cop adquirits (no havent aplicat l’exempció) la finalitat última és d’utilitzar-ho 

com:

- Envasos utilitzats en l’àmbit sanitaris 

- Films per embalar bales de palla i per ensitjats (ús agrícola)

Envàs adquirit que ha sigut gravat per 

l’impost i que amb posterioritat ha sigut 

tractat convertint-lo en envàs reutilitzable
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FORMALITATS

Tots els subjectes passiu de l’impost tenen l’obligació d’INSCRIPCIÓ en el Registre territorial 

de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Tot el plàstic reciclat (és a dir que no queda gravat per l’impost) ha d’estar degudament 

CERTIFICAT 

Periode de 

liquidació i 

termins

Plàstic reciclat

Registre censal

Normes de l’IVA (trimestral o mensual en funció del volum 

d’operacions de l’exercici anterior)

▪ Mensual → data límit de presentació de l’autoliquidació: dia 30

del mes següent al que fa referencia el període de liquidació

▪ Trimestral → data límit de presentació de l’autoliquidació: dia 20

del mes següent al que fa referencia el període de liquidació

Obligació de portar un llibre registre d’existènciesLlibre registre

FABRICACIÓ
ADQUISICIÓ 

INTRACOMUNITÀRIA
IMPORTACIÓ

Normativa
▪ La normativa preveu un règim sancionador (article 83 del RD 7/2022, de 8 d’abril)

▪ La gestió d’aquest impost s’acabarà de desenvolupar amb l’aprovació d’un Reglament

Obligacions 

de facturació

Obligats a consignar els 

kg de plàstic gravats per 

aquest impost*

(*) Qualsevol adquirent de plàstic gravat pot exigir al venedor (independentment de si aquest és el fabricant) que 

consigni els kg de plàstic gravats a la factura.




