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PIMEC considera que el nou impost sobre els envasos 

de plàstic no reutilitzable promou la sostenibilitat però 

alerta que el mercat de material reciclat no té prou 

capacitat per abastir la demanda 

  

La patronal ha advertit en un acte que han seguit gairebé 500 empresaris i 

empresàries que aquest impost acabarà repercutint en els consumidors 

El nou impost farà que els marges de les empreses disminueixin encara més en 

un moment en què ja són limitats arran de la crisi energètica, la qual cosa 

contribuirà a l’augment de la inflació, adverteix PIMEC 
 

Barcelona, 18 de gener del 2023. PIMEC valora positivament l’entrada en vigor de la 

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular 

que estableix un impost de 0,45 €/kg, que grava, des de l’1 de gener de 2023, els 

envasos de plàstic no reutilitzable, ja que fomenta la sostenibilitat convertint-se en un 

estímul per aconseguir que les empreses implicades cerquin alternatives per introduir 

plàstic reciclat o materials alternatius més sostenibles.  

El nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzable té com a objectiu promoure la 

incorporació de plàstic reciclat en els envasos, el reciclatge dels residus plàstics i 

la prevenció en relació a la generació de residus. Amb aquesta finalitat, la fabricació, 

la importació i l’adquisició intracomunitària de productes envasats amb plàstic no 

reutilitzable queden, en general, sotmesos per aquest impost. Queda exempta, però, 

aquella part de l’envàs que estigui feta a partir de plàstic reciclat.  

Tot i això, la patronal alerta que és possible que no hi hagi un mercat reciclat prou 

madur i amb capacitat d’abastir la demanda generada arran del nou impost. A més, 

constata que hi ha casos gravats per l’impost en què, en aquests moments, no hi ha 

alternatives tècnicament viables per substituir el material de l’envàs per un altre que sigui 

més sostenible. D’altra banda, PIMEC reitera que l’impost repercutirà probablement 

en els consumidors, tenint en compte que aquesta és l’única forma en què pot ser 

assumible.   

També cal tenir present que el nou impost arriba en un moment en què els marges de les 

empreses s’han reduït al mínim arran de la crisi energètica. Amb l’entrada en vigor 

d’aquesta normativa els marges disminuiran encara més, la qual cosa contribuirà a 

augmentar la inflació. 

No podem oblidar tampoc que l’obligació de proporcionar informació comptable derivada 

de l’aplicació de l’impost pot constituir un greuge per les empreses de més reduïda 

dimensió. En aquest sentit, la patronal vol posar en relleu que la nova normativa dificulta 

encara més la desburocratització de les pimes.  

La patronal ha pogut constatar que les pimes encaren aquest nou impost amb molts 

dubtes sobre la seva aplicació, ja que afecta un nombre elevat de casos de producció i 
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comercialització, cadascun amb les seves particularitats. Per aquest motiu, PIMEC 

demana a l’agència tributària que afronti els primers mesos de la seva aplicació 

amb una actitud cooperativa amb els subjectes passius.  

Tot plegat s’ha posat de manifest en una jornada organitzada per PIMEC amb la 

col·laboració de la delegació de l’AEAT a Catalunya, on s’han exposat les principals 

particularitats del nou impost. L’acte, que s’ha celebrat avui a la seu de la patronal, ha 

servit per informar als gairebé 500 empresaris i empresàries que han seguit la jornada 

sobre com cal portar els registres dins de l’empresa per a declarar aquest impost 

correctament.  

L’acte ha comptat amb la ponència de Lorena Echeverría, cap adjunta regional de 

Duanes i Impostos Especials de Catalunya i cap d’àrea de Gestió i Intervenció d’Impostos 

Especials de l’Agència Tributària, que ha exposat les particularitats del nou impost. En 

representació de la patronal, han participat en la jornada Joan Maria Gimeno, president 

de la Comissió d’Economia i Fiscalitat, Jaume Puig, president de la Comissió de 

Sostenibilitat, i Moisès Bonal, secretari tècnic de la Comissió d’Economia i Fiscalitat.  


