
 
 
 
 

 
 
IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES 

 
El dia 1 de Gener de 2023, va entrar en vigor el nou Impost Especial sobre envasos de plàstic no 
reutilitzables. 
 
Què grava aquest impost? 
La utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es 
presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant 
mercaderies. 
 
Qui esta obligat a declarar? 
Les persones físiques o jurídiques, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que 
constitueixin una unitat econòmica que realitzin la FABRICACIÓ, IMPORTACIÓ o ADQUISICIÓ 
INTRACOMUNITÀRIA dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost, en una 
quantitat superior als 5 KG al mes. 
 
No obstant, en resultaran obligats en el moment en què les adquisicions intracomunitàries 
excedeixin d’aquesta quantitat, i es tindrà en compte tant les adquisicions ja realitzades com 
aquelles que es preveuen realitzar durant el mes natural.  
 
Els contribuents, que estan obligats a declarar s’han de donar al Registre territorial de l’Impost 
especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables 
 
Perquè puc està obligat a declarar? 

a) Per la importació1 o adquisició intracomunitària2 de mercaderies contingudes en envasos 
de plàstic no reutilitzables.  

b) Per la fabricació3, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no 
reutilitzables o de productes de plàstic semi-elaborats destinats a la obtenció dels envasos. 

c) Per la fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic destinats 
al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzables. 

 
- 1 IMPORTACIÓ, el contribuent és l’importador. La tributació es produeix quan meriten els 

drets d’importació segons la llei de duanes. L’impost es liquidarà en els tràmits per la duana. 
- 2 En l’ADQUISICIÓ INTRACOMUNITÀRIA, el contribuent és el comprador, que ha de presentar 

la corresponent liquidació. 
- 3 FABRICACIÓ, el contribuent és el fabricant dels envasos o plàstic no reutilitzables i es 

produeix en la primera entrega, posada a disposició o moment del cobrament total o parcial. 
 
Presentació de les liquidacions 
L’impost és de 0,45 euros per kg. de plàstic no reciclat. 
 
En els casos de fabricació o adquisició intracomunitària, la liquidació de l’impost és MENSUAL O 
TRIMESTRAL, a declarar simultàniament amb la corresponent liquidació de l’IVA. En el cas 
d’importació, que la liquidació es realitza a la pròpia duana. 
 
Per informació més detallada: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-
medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html 

 
Vic, febrer 2023 
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