
  

MODIFICACIONS TEMPORALS  
TIPUS IVA 2023   - ALIMENTACIÓ 

  
Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023: 

 
El tipus impositiu passa del 10% al 5% en els següents productes: 
 

• Els olis d’oliva i llavors. 
• Les pastes alimentaries. 
 

El tipus de recàrrec d’equivalència aplicable serà del 0,625% 
 
No obstant, el tipus impositiu aplicable tornarà al 10% a partir del dia 1 de MAIG, en el cas de que la taxa 
interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 %. En aquest 
cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable serà del 1,4 %. 
 
El tipus impositiu passa del 4% al 0% en els següents productes: 
 

• Pa comú, massa de pa comú congelada, i el pa comú congelat destinat 
exclusivament a l’elaboració de pa comú. 

• Les farines panificables. 
• Llet produïda per animals: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, 

desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols. 
• Els formatges. 
• Els ous. 
• Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguem la 

condició de productes naturals d’acord amb el codi alimentari. 
 
El tipus de recàrrec d’equivalència aplicable serà del 0% 
 
No obstant, el tipus impositiu aplicable tornarà al 4% a partir del dia 1 de MAIG, en el cas de que la taxa 
interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 %. En aquest 
cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable serà del 0,5 %. 
 
ALTRES: De l’1 de Gener al 31 de Desembre de 2023, segueix igual al 5% l’IVA de: 
 

• Gas Natural, “pelets” procedent de biomassa, fusta per llenya.  
 

El recàrrec d’equivalència aplicable, si correspon, seria del 0,625%. 
 
• Energia elèctrica. 

 
El BOE, fa esment que la reducció dels % d’IVA, no es pot destinar total o parcialment a 
incrementar el marge de benefici empresarial amb el conseqüent augment de preus. 

 
Vic, 30 de desembre 2022 


