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L’IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES:  
UNA MIRADA TRANSVERSAL I ANÀLISI DOCTRINAL DELS SEUS 
ELEMENTS CONTROVERTITS 
 

 

Resum  

El present treball realitza una mirada transversal de la vida de l’impost català sobre 
Begudes Ensucrades Envasades, partint del seu procés de creació i aplicació, per acabar 
analitzant, des del punt de vista de la doctrina constitucional espanyola, aquells aspectes 
conformadors del Dret Financer i Tributari al·legats contra ell, a la fi de poder obtenir 
una conclusió sobre la seva constitucionalitat.  

 

Paraules clau: Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades, potestat tributària de les 
Comunitats Autònomes, superposició d’impostos, efectes extraterritorials, vulneració de 
la unitat de mercat i discriminació.  

 

 

Abstract  

The present work takes a cross-sectional look of the Catalan Tax on Sugar-Sweetened 
Beverages, starting from its creation process and application, in order to end analysing, 
from the Spanish constitutional doctrine point of view, those conforming aspects of 
Financial and Tax Law alleged against it, as to obtain a conclusion on its constitutionality. 

 

Key words: Tax on Sugar - Sweetened Beverages, tax faculty of the Autonomous 
Communities, tax overlap, extraterritorial effects, violation of market unity and 
discrimination 
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INTRODUCCIÓ 

En els últims anys, les elevades i alarmants xifres d’obesitat i altres malalties com la 

diabetis comencen a pesar sobre la consciència, no únicament de la població sinó 

d’algunes institucions com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha posat la 

ingesta de sucres en el punt de mira, empenyent els Estats a aplicar, entre altres mesures, 

polítiques fiscals per a reduir-ne el seu consum.  

El legislador català, en el marc de la potestat per a crear tributs propis que li és conferida, 

va decidir implantar l’Impost Sobre Begudes Ensucrades Envasades, que no ha tingut la 

fortuna de quedar aliè de debat ni de disconformitat per part dels sectors afectats.   

El present treball té com a punt de partida la Sentència 558/2019, de 28 de juny del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va anul·lar el Reglament de l’impost per 

defectes formals en la seva tramitació. Aquesta circumstància ha estat clau en l’esdevenir 

del tribut i en la qual s’han plantejat elements en relació amb aquest que són conformadors 

del Dret Financer i Tributari i als quals, per ara, no s’ha arribat a donar resposta.  

L’objectiu final d’aquest estudi és poder corroborar o refusar la hipòtesi “l’Impost sobre 

Begudes Ensucrades Envasades no és inconstitucional”. Per això, s’analitzaran els vicis 

de constitucionalitat al·legats per la demandant amb el propòsit d’obtenir una resolució 

que s’assimili al màxim a la que podria ésser proporcionada pel Tribunal Constitucional 

en un futur, quan arribi a coneixement de la Sala.  

A tal efecte, el treball s’estructura en dues parts. La primera pretén, a fi de posar en context 

i situar el lector, realitzar una mirada transversal a la vida del tribut, des de les 

recomanacions de l’OMS, passant per la seva creació i finalitzant amb els resultats 

obtinguts. En la segona, tenint com a metodologia l’estudi de la doctrina constitucional 

sobre els principis del Dret Financer i Tributari, es procedirà a la seva aplicació al cas 

concret de l’Impost Sobre Begudes Ensucrades Envasades. A més, per a ampliar la 

documentació del treball s’han realitzat entrevistes a membres del departament encarregat 

de la seva creació i a professionals dels sector de refrescos, per tal de poder ser 

observadors d’aquesta doble perspectiva sobre una mateixa mesura fiscal.  

Per últim, recomano acompanyar la lectura d’aquest treball amb les figures i exemples 

incorporades als annexes quan s’indiqui, per a poder comprendre, d’una manera més 

gràfica i representativa, les qüestions que es proposen abordar. 
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BLOC 1: UNA MIRADA TRANSVERSAL 

1. L’Elaboració de l’impost 

1.1. Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut  

L’Organització Mundial de la Salut (en endavant, OMS) es mostra permanentment 

preocupada per les alarmants xifres de la població que pateix sobrepès i obesitat1. 

Nombroses recomanacions dictades per aquesta institució es centren en reduir la ingesta 

de sucres al llarg de la vida de les persones, sent aquesta una de les causes de les 

anomenades malalties no transmissibles2, fomentades per una dieta pobra i la inactivitat 

física.  

Segons afirma en un dels seus informes3, s’ha demostrat que aquells adults que 

consumeixen menys sucres tenen un pes corporal més reduït i que l’augment de la 

quantitat d’aquests a la dieta va associat a l’increment de pes. De la mateixa manera, els 

nens amb un nivell més alt de consum de begudes ensucrades tenen una major probabilitat 

de patir sobrepès i obesitat que aquells que en consumeixen menys. Les malalties no 

transmissibles més habituals en aquest tipus d’ingestes són les dentals, que comporten 

dolor, ansietat, limitació funcional i un handicap social per la pèrdua de dents pel pacient 

que les pateix.  

Tanmateix, l’OMS fa una distinció entre els sucres lliures i els sucres íntegres que es 

troben en les fruites i verdures senceres fresques. Mentre és pertinent reduir el consum 

dels primers4, no hi ha proves que els segons tinguin efectes adversos per a la salut. En 

termes numèrics, l’estudi recomana la reducció de sucres lliures fins que suposin menys 

del 10% de la ingesta total d’energia, tot i que és preferible per sota del 5%. Per a poder 

ser implementada, es proposa el desenvolupament de polítiques fiscals sobre aliments i 

                                                
1World Health Organization, Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases, 
Technical Meeting Report, (Ginebra: WHO Library, 2015), 11.  
El 39% dels adults de més de 18 anys de tot el món tenien obesitat (38% homes i 40% dones) el 2014. Entre 
el 1980 i el 2014, la prevalença mundial d’obesitat gairebé es va duplicar, amb 11% d’homes i 15% de 
dones classificats com a obesos. El 2013, 42 milions de nens de menys de 5 anys tenien sobrepès, amb 
creixements del 5% el 2000, del 6% el 2010 i del 6,3% el 2013.  
2 Són aquelles malalties de llarga duració i generalment de progrés molt lent. N’hi ha de quatre tipus: les 
cardiovasculars, càncer, malalties respiratòries cròniques i diabetis. També conegudes com a malalties 
cròniques.  
3World Health Organization, Guideline: Sugars intake for adults and children (Ginebra: WHO Library, 
2015), 16; Organización Mundial de la Salud, Nota informativa sobre la ingesta de azúcares recomendada 
en la directriz de la OMS para adultos y niños (Ginebra: WHO Library 2015), 1.  
4Els sucres lliures inclouen els monosacàrids i disacàrids afegits pels fabricants, cuiners o consumidors, 
així com els sucres procedents de forma natural a la mel, xarops, sucs de fruita i concentrats d'aquests.  



- 7 - 
 

begudes amb elevades quantitats d’aquest component, reflectides en l’informe “Fiscal 

Policies for Diet Prevention of Noncommunicable Diseases”.  

1.1.1. L’informe “Fiscal Policies for Diet Prevention of 

Noncommunicable Diseases” 

a) Sobre l'assertivitat de la implantació de polítiques fiscals sobre la dieta  

En plans anteriors realitzats per l’OMS5 ja s’instava els Estats a considerar l’ús d’eines 

econòmiques com ara la implantació d’impostos (sobre begudes ensucrades, aliments i 

nutrients no saludables) i subvencions (a fruites i verdures), per millorar l’accés a opcions 

de dieta saludable i crear incentius per a modificar comportaments cap a productes 

beneficiosos.  

Hi ha clares evidències6 que aquests mecanismes de política fiscal influencien en el 

comportament de compra i especialment, de manera notable, quan es tracta de begudes 

ensucrades, fet que contribueix significativament a reduir l’obesitat i la diabetis. Per tant, 

dits instruments poden crear incentius per a reduir els factors de risc de les malalties no 

transmissibles, al mateix moment que generar ingressos pel Govern que pugui destinar a 

la promoció d’hàbits saludables. Un increment d’impostos augmenta el preu de 

determinats productes i, en conseqüència, es redueix la seva demanda. Així, també 

s’impulsaria la indústria a produir menys d’aquests productes o reformular-los per a 

millorar la seva qualitat nutricional.  

A més, hi ha fonaments econòmics favorables a la seva implantació: (a) una demanda per 

a les begudes ensucrades generalment elàstica7, (b) que aquesta és més elevada en 

consumidores amb rendes més baixes, gent jove i persones amb sobrepès, a l’estar 

correlacionada amb els ingressos, (c) Els grans consumidors és més probable que 

responguin davant canvis en el preu.  

S’adverteix, també, de l’amenaça que pot suposar per la indústria de begudes i la seva 

predisposició per a prendre accions per evitar aquests tipus d’impostos.  

                                                
5En són alguns exemples, World Health Organization, Comprehensive implementation plan on maternal, 
infant and young child nutrition (Ginebra: WHO Library, 2014); World Health Organization, Global action 
plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 (Ginebra: WHO Library, 
2013). 	
6World Health Organization, Fiscal Policies, 24 (veure, n.1).	
7L’elasticitat - preu de la demanda és el canvi percentual de la quantitat demandada davant un canvi 
percentual en el preu. Una demanda elàstica és aquella sensible davant un canvi en el preu. D’aquesta 
forma, una petita variació en el preu provoca un canvi més que proporcional en la quantitat demandada.  
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b) Sobre el disseny de polítiques fiscals sobre la dieta  

Segons l’evidència creixent8, un disseny apropiat de política fiscal, juntament amb altres 

accions polítiques, té un gran potencial per a promoure dietes més saludables. Amb 

l’experiència de l’impost sobre el tabac, els impostos específics sobre el consum - basats 

en la mida del producte o la quantitat i no un percentatge - són els més efectius perquè 

redueixen els incentius de canviar a opcions més barates - l’increment de preu és igual a 

tots els productes-, generen ingressos més estables, no són manipulables per la indústria 

i es poden administrar més fàcilment. Els basats en el contingut nutricional9 poden 

incentivar amb més força a la substitució cap a alternatives més saludables i encoratjar 

els productors a re-formular els seus productes.  

Un factor essencial pel seu èxit és la resposta dels consumidors, que dependrà de les 

alternatives al seu abast i la seva voluntat de canviar comportaments. El disseny dels 

elements del tribut s’ha de fer amb extrema cautela per aconseguir les respostes esperades 

i prevenir que s’acabin escollint opcions encara menys saludables.  

Nombrosos països ja han adoptat mesures fiscals sobre la dieta. Per exemple, Dinamarca 

va crear un impost sobre els greixos saturats que va aconseguir reduir el seu consum i la 

mortalitat per malalties no transmissibles; França, amb un impost sobre begudes i 

preparacions líquides edulcorades ha minvat el seu consum. Mèxic va introduir un tipus 

impositiu per a begudes ensucrades i un altre per aliments amb alt contingut calòric, 

resultant una implementació efectiva.  

1.2. La Llei 5/2017, de 28 de març i el Decret 73/2017, pel qual s’aprova el 

Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades 

Davant els nous objectius de política econòmica dels pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya del 2017, en un context de creixement de l’economia catalana però presents 

les conseqüències socials de la crisi, es considera necessària l’adopció d’una sèrie de 

mesures de caràcter tributari, fiscal, de gestió econòmica i d’organització i acció 

administrativa, que exigeix l’aprovació d’una llei instrumental. El text que es va aprovar 

i publicar al DOGC és la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

                                                
8World Health Organization, Fiscal Policies,13 (veure, n.1). Un meta-review d’11 sistemàtic reviews sobre 
l’efectivitat de les intervencions de política fiscal va mostrar que l’evidència era major i més consistent per 
impostos en begudes ensucrades en l'interval 20-50%, en reducció del consum.  
9 Per exemple, en les taxes sobre begudes ensucrades, sobre el contingut de sucre.  
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financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 

establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 

radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 

(en endavant, LIBEE).  

Es crea, així, un tribut propi basat en les recomanacions de la OMS10, l’objecte del qual 

és gravar el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que té per a la 

salut i reduir problemes com l'obesitat i determinats tipus de diabetis. D’aquesta forma 

neix l’impost autonòmic sobre begudes ensucrades envasades, que es troba regulat en 

quinze articles (arts. 69 a 83 LIBEE).  

El Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 

begudes ensucrades envasades, tenia com a finalitat ser la normativa reglamentària que 

complementés el marc legal que confereix la LIBEE, dictat a l'empara dels articles 68.1 i 

203.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (en endavant, EAC).  

2. L’impost català sobre begudes ensucrades envasades 

L’Impost Sobre Begudes Ensucrades Envasades (en endavant, IBEE) és un impost 

autonòmic d’elaboració pròpia pel Parlament de Catalunya, en el marc de les seves 

competències per a la creació de tribut propis. Inspirat en els implantats a Berkeley i 

Regne Unit i elaborat de la mà del Departament de Salut11, la seva gestió, recaptació i 

inspecció corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya.  

2.1. Estructura i mecànica12 
 
L’IBEE és un impost indirecte que grava el consum d’aquest tipus de producte per raó 

dels efectes que tenen en la salut de la població, essent el fet imposable l’adquisició de 

begudes ensucrades envasades, a títol gratuït o onerós, pel contribuent (art. 72.1 LIBEE).  

A efectes de l’impost, s’entenen per begudes ensucrades les que contenen edulcorants 

calòrics afegits, com ara el sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop 

d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs (art.72.2 LIBEE). En el mateix sentit, es 

consideren begudes envasades, qualsevol unitat de venda destinada a ser presentada sense 

                                                
10I, especialment, l’informe World Health Organization, Fiscal Policies (veure, n.1). 	
11 Veure Annexes, Entrevista amb Natàlia Caba, Diana Ordad i Sílvia Pedro. 	
12 Veure Annexes, FIGURA 1, on s’il·lustra una representació de la mecànica bàsica de l’IBEE.  
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ulterior transformació al consumidor final, l’envàs de la qual ha estat condicionat abans 

de la posada a la venda i no es pot modificar el contingut sense obrir-lo o modificar-lo. 

Queda fora de l’anterior definició, doncs, aquella que s’envasa a sol·licitud del 

consumidor en el lloc de venda, o que s’envasa per a la seva venda immediata (art. 1 

Decret Llei 13/2019, de 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries per a 

l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, en endavant DIBEE). 

En conclusió, resten subjectes els següents productes (art. 72.3 LIBEE): (a) Refrescos o 

sodes: begudes sense alcohol, amb o sense gas, tant les preparades comercialment en 

ampolles o llaunes, com les subministrades amb sortidor; (b) Begudes de nèctar de fruites 

i sucs de fruites; (c) Begudes esportives, (d) Begudes de te i cafè; (e) Begudes 

energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna i sucre; (f) 

Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita; 

(g) Begudes vegetals; (h) Aigües amb sabors. Tanmateix, no ho estan les begudes 

elaborades a partir de sucs de fruita o verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o la 

seva combinació; ni les llets o alternatives a les llets, que no continguin edulcorants 

calòrics afegits. En aquests casos, s’aplicarà el tipus de gravamen considerant només el 

contingut d’edulcorants calòrics efectivament afegits. Tampoc ho estan els iogurts 

bevibles, les llets fermentades bevibles, productes per a ús mèdic i les begudes 

alcohòliques13 (art. 72.4 LIBEE) . 

2.1.1. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent  

Hi ha dues tipologies de subjecte passiu. En primer lloc, el contribuent, que és la persona 

física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final, està obligat a repercutir-

li l’impost i és a qui li correspon el compliment de l’obligació tributària principal i les 

obligacions formals (art. 73 LIBEE); En segon lloc, el substitut del contribuent és el 

distribuïdor14 resident en territori espanyol que subministra les begudes a l’establiment 

que les posa a disposició del consumidor (art. 74 LIBEE), essent doncs, obligat tributari 

el darrer distribuïdor. Aquest actuarà sempre com a substitut i haurà de presentar 

l’autoliquidació de l’impost, llevat que el seu client li manifesti que ell també és 

                                                
13Veure Annexes, EXEMPLE 1, on s’il·lustra una representació de productes que restarien subjectes i no 
subjectes o exempts.  
14 El distribuïdor és aquell que ven la beguda al contribuent, amb independència de qui efectuï el transport 
de la mercaderia al punt de venda, sigui el mateix distribuïdor, sigui el contribuent, sigui un tercer que 
realitza el servei de transport (art. 2 DIBEE).  
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distribuïdor15. En el cas que qui subministra la beguda al punt de venda sigui el mateix 

contribuent, mitjançant un centre logístic propi, no existiria pròpiament un substitut i, per 

tant, s’entendrà que la seva relació amb l’Administració tributària és a títol de 

contribuent16 (art. 74.1 LIBE) essent aquest qui haurà d’autoliquidar el tribut.  

2.1.2. Elements quantitatius  

La base imposable és la quantitat de litres - o la quantitat neta,17 en el cas del substitut - 

de beguda lliurada pel distribuïdor i adquirida pel contribuent. Sobre aquesta s’aplicarà 

un tipus de gravamen que diferirà en cada cas segons la quantitat de sucre que contingui: 

(a) 0,08 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 grams per 

100 ml.; (b) 0,12 euros per litre per a begudes si el contingut de sucre supera els 8 grams 

per 100 ml.. En preparats solubles i xarops concentrats per a diluir, el tipus s’aplica en 

base a la seva composició un cop reconstituït i preparat per ésser consumit. Per tant, 

romandrien subjectes però exemptes aquelles begudes amb quantitats de sucre inferiors a 

5 grams per 100 ml..  

Malgrat que el tipus de gravamen es determina en funció de la totalitat de sucre sense més 

especificacions, cal entendre que només es tributarà pel “sucre afegit”, excloent els 

incorporats de manera natural als sucs de fruites o de verdura, llets i alternatives a la llet. 

En aquest darrer cas, si portessin edulcorants afegits, només tributarien per aquests18.  

2.1.3. Elements temporals  

L’impost es merita en el moment de l’adquisició de la beguda, sempre que aquesta es 

produeixi en el territori d’aplicació del tribut, per part del contribuent al distribuïdor, o 

quan el contribuent la posa a disposició19 del consumidor, en cas que substitut i 

contribuent coincideixin (art.77 LIBEE). El període de liquidació, per la seva banda, 

coincideix amb el trimestre natural i, durant aquest, el substitut o, si s’escau, el 

                                                
15Expedient del Decret 73/2017, Memòria d’observacions i al·legacions presentades 1, 38. Aclariment del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda durant el tràmit d’audiència pública.  
16 Veure Annexes, FIGURA 2, on s’il·lustren els diferents supòsits de la figura del substitut del contribuent.  
17Quantitat neta de beguda és la que resulta dels litres corresponents de beguda venuda minorats en la dels 
litres corresponents a beguda retornada pel contribuent al substitut. En el cas que la declarada en el període 
de liquidació sigui negativa, aquesta minorarà la quantitat neta de beguda a declarar en el període 
immediatament posterior.  (art. 3.1 DIBEE). 
18Expedient del Decret 73/2017, Memòria d’observacions i al·legacions presentades 1. Una qüestió 
recorrent en el tràmit d’audiència va ésser el tracte diferenciador entre  els sucres afegits i els intrínsecs.	
19Per “posada a disposició” cal entendre les begudes efectivament venudes al consumidor (art. 4.4 DIBEE). 	
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contribuent, estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne 

l’ingrés20.  

2.1.4. Obligacions formals  

L’exigència de l'impost al contribuent ha de constar en la factura emesa pel substitut 

identificant les quotes corresponents a les begudes subministrades en funció del tipus. La 

repercussió al consumidor final ha de fer-se en el preu de la beguda sense que sigui 

necessari fer-la constar de forma diferenciada en el tiquet de compra (art. 5.1 DIBEE).  

El substitut ha de presentar una declaració informativa anual sobre la relació del 

contribuent a qui ha servit i les quantitats subministrades i retornades; també ha de 

manifestar les persones i entitats a les quals no hagi exigit l’impost per haver-li estat 

declarat que aquelles actuaven com a substitut i disposar d’una declaració de l’adquirent 

amb les dades fiscals d’identificació. El contribuent que hagi de complir amb l’obligació 

tributària principal ha de presentar una declaració informativa anual en què es relacionin 

els distribuïdors que li hagin subministrat la beguda subjecta a tributació i les quantitats 

subministrades (arts. 5.2 i 5.3 DIBEE).  

3. La situació actual 

A data de 28 de juny de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una 

sentència anul·lant el Decret 73/2017 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 

l’IBEE, al considerar que s’havia produït una omissió dels tràmits de consulta pública 

(art. 133.1 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, a partir d’ara, LPACAP) i de participació ciutadana (art. 69 

Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern), durant la seva tramitació, sense que cabés apreciar la concurrència d’alguna de 

les excepcions previstes a tal efecte (133.4 LPACAP)21. Així doncs, aquest text normatiu 

va quedar anul·lat però sense afectar la vigència de l’impost, que continuava meritant-se. 

Tot i que l’Advocacia de la Generalitat ha recorregut la resolució en cassació davant el 

                                                
20 Ingrés que es realitzarà entre els dies 1 i 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació 
(art. 4.2 DIBEE). 
21 La Comissió Jurídica Assessora, en el seu informe emès durant la tramitació del Decret, ja es va mostrar 
crítica i contrària a l’argumentació donada en l’omissió d’aquests tràmits. Va destacar la seva importància 
i caràcter imperatiu com a garantia legal per a què els destinataris potencials de la norma tinguin la 
possibilitat d’emetre la seva opinió, va recordar que les excepcions són taxades i que cal realitzar una 
interpretació restrictiva, essent necessària una millor justificació dels motius d’omissió. Reflectit en la 
STSJC 558/2019, de 28 de juny, FJ 3. 
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Tribunal Suprem - trobant-se encara pendent22 de resolució -, l’eventualitat que la 

sentència esmentada esdevingui executable pot provocar un desajust en l’obligació 

d’ingrés de l’impost, susceptible de generar dificultats a l’Administració Tributària i als 

obligats tributaris23. Es tracta d’una situació urgent que no pot quedar demorada per 

l’elaboració d’un nou decret, atesa la dilació temporal que comportaria tornar-lo a 

tramitar. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat es va acollir a l’art. 64 de l’EAC, 

per redactar i aprovar, com a recurs extraordinari, el Decret Llei 13/2019, de 10 de 

setembre, d’aprovació de les regles necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre 

begudes ensucrades envasades (DIBEE).  

4. Resultats i impacte de l’impost 

4.1. Els resultats de l’Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades en el consum  

Un any després de la seva entrada en vigor, es va considerar assolit l’objectiu inicial de 

promoure un canvi en els hàbits de consum d’aquests productes i així ho va demostrar 

l’estudi Impact of SSB Taxes on Consumption24.  

En l’esmentat estudi es va observar una relació directa entre l’augment de preu i la 

reducció en la ingesta, minvant el consum en un 22%, que ha suposat una reducció de 

107 calories per persona i setmana25, provocada, en part, per l’increment de més del 20% 

en el preu d’alguns productes. Una disminució que ha tingut com conseqüències 

l’augment de compra de begudes light i zero. No obstant, l’impacte va ésser diferent entre 

territoris i tipus de consumidors, produint-se els majors efectes en zones no turístiques i 

en aquelles amb una taxa d’obesitat més elevada26. 

L’increment de preu va ésser superior en recipients amb major capacitat. Concretament, 

aquest va oscil·lar entre 5-10% per a petits envasos (llaunes) i sobre un 20% per a grans 

envasos. Per tant, es seguirien les recomanacions de l’OMS, que considera que aquests 

                                                
22A data de 14 de juny de 2020. 
23 Exposició de motius II del Decret Llei 13/2019, de 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries 
per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades. 
24Judit Vall Castelló i Guillem López Casanovas, “Impact of SSB Taxes on Consumption” (CRES-UPF 
Working Paper #201804-110: Abril, 2018).  
https://www.upf.edu/documents/3223410/7582912/CRESWP201804110.pdf/c888c03c-06e2-7c2b-415f-
accae486a9c7 
25 Ibíd., 9. Anàlisi elaborada a partir de les dades de l’Enquesta de Salut Pública del 2016, per a conèixer el 
percentatge de catalans que consumeixen begudes ensucrades.  
26 Ibíd., 9. Les zones de major impacte han estat el Camp de Tarragona, el Pirineu i l’Aran, amb reduccions 
d’entre el 32-37%, mentre que les zones amb menys impacte han estat Barcelona i el Penedès, amb una 
reducció del 15%. 
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augments haurien de ser com a mínim d’un 20%, per resultar en unes reduccions 

proporcionals del consum27. A més, l’obligatorietat de repercussió de la totalitat de 

l’impost al consumidor es reflecteix en una resposta molt més elevada per part d’aquest, 

a diferència d’altres països on no és obligatori o és només parcialment repercutit.  

Amb tot, aquest augment de preu ha provocat que la reducció del consum fos més 

pronunciada en els grans envasos (-26%), que en els petits (-16%), corroborant que quan 

l’increment de preu és substancial, la resposta és també major. Aquest informe conclou 

que l’IBEE ha tingut un impacte positiu com a mesura per millorar la salut de la població 

a mig i llarg termini. Una de les raons d’aquest èxit és el fet que es traslladi al consumidor 

final.  

Cal fer una advertència, però, respecte el caràcter provisional i relatiu d’aquestes 

valoracions, atès el poc temps transcorregut des de la introducció del tribut i la poca 

presència d’estudis a tal efecte.  

Segons l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, “Gener-

Desembre de 201828”, la recaptació es va situar en una xifra de 41,9 milions d’euros el 

2018. Les previsions pel 2019 eren de 38,9 milions d’euros, inferiors al de l’any anterior 

per la baixada del consum d’aquestes begudes29, que han resultat en 34,73 milions30.  

4.2. Els resultats sobre la salut de la població catalana  

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques va presentar el 17 de juny de 2019, 

els resultats de l'avaluació econòmica de l’IBEE31, on es realitzava una estimació de 

l’efecte present i futur de l’impost en termes salut, mesurat en anys de vida per la població 

catalana. En el mencionat informe s’estima que aquest comporta un estalvi d’entre 6.9 i 

                                                
27 Ibíd., 10. L’estudi demostra que per ampolles de begudes ensucrades envasades de més de dos litres, el 
preu ha incrementat un 23%, de mitjana.  
28Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Direcció General de Tributs i Joc, “Informe 
Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, Gener-Desembre de 2018” (Desembre, 2018), 32. 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2019/ITT/Informe-trimestral-dels-tributs-gener-
desembre_2018.pdf 
29Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, “Begudes ensucrades: el govern estudia la possibilitat de 
modificar-ne l'impost”, (Desembre, 2019). https://www.ccma.cat/324/begudes-ensucrades-el-govern-
estudia-la-possibilitat-de-modificar-ne-limpost/noticia/2967580/ 
30Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Direcció General de Tributs i Joc, “Informe 
Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, Gener-Desembre de 2019”(Desembre, 2019), 32. 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2020/ITT/Informe-trimestral-dels-tributs-gener-
desembre-2019.pdf 
31Ramon Sabes-Figuera, Federico Todeschini, Arnau Juanmartí, “Avaluació econòmica de l’impost sobre 
begudes ensucrades envasades” (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques: Maig, 2019).  
https://www.ivalua.cat/sites/default/files/2020-01/17_07_2019_06_56_34_InformeAvaluaciolBEE.pdf 
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61.2 milions d’euros, pel Govern de la Generalitat, resultat d’una millora en la salut 

pública i de la qualitat i l’esperança de vida. En el supòsit més favorable de reducció del 

consum, amb un horitzó temporal de 75 anys, es guanyarien 9.400 anys de vida pel 

conjunt de la població catalana. En el més desfavorable, aquest increment es situaria en 

els 1.300 anys, però seguiria sent, en tot cas, un estalvi positiu.  

Així doncs, es pot concloure que, segons els resultats del model, l’IBEE és una mesura 

eficient econòmicament, ja que en quasi la totalitat dels escenaris i horitzons temporals 

contemplats suposarà una millora de la salut de la població i a la vegada una reducció 

dels costos totals. 

4.3. La reformulació dels productes pels fabricants 

La resposta per part dels fabricants, en alguns casos, va ser pràcticament immediata32. Tot 

i que alguns asseguren que ja era un procés que realitzaven amb anterioritat, d’altres 

reconeixen que l’impost els ha fet accelerar aquesta reformulació33. El fet és que s’ha 

demostrat que l’impost ha donat compliment a la seva segona finalitat, fins el punt que 

s’ha estudiat modificar-ne els tipus impositius perquè aquest efecte sigui encara major34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32Veure Annexes, Entrevista amb Natàlia Caba, Diana Ordad i Sílvia Pedro.	
33Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, “Begudes ensucrades” (veure n.29). També veure 
Annexes, Entrevista amb Pilar Puértolas.  	
34Veure Annexes, Entrevista amb Natàlia Caba, Diana Ordad i Sílvia Pedro.	
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BLOC 2: ESTUDI DELS ELEMENTS CONTROVERTITS 

1. Plantejament i enfocament dels elements controvertits  

La Sentència 558/2019 de 28 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 

suposat un esdeveniment altament rellevant en la vida de l’IBEE. Aquesta resol el recurs 

contenciós-administratiu interposat per una sèrie d’associacions alimentàries i del sector 

de les begudes contra el Decret 73/2017 de 20 de juny, demanant la seva nul·litat. Malgrat 

que la decisió de la Sala contenciosa administrativa es va centrar en estimar les 

pretensions de la part actora únicament per defectes formals en la tramitació del text 

normatiu, en aquest estudi interessa focalitzar-se en les al·legacions formulades per la 

demandant sobre si l’IBEE compleix o no amb els principis bàsics del Dret Financer i 

Tributari que tot instrument impositiu ha de respectar, qüestions sobre les quals no es va 

arribar a donar resposta.  

Els motius d’impugnació es van centrar, principalment, en aspectes processals, al·legant 

l’omissió de tràmits rellevants en la tramitació del decret com la participació ciutadana i 

de consulta pública, i aspectes materials relatius al vici de constitucionalitat de la Llei 

5/2017 (LIBEE), tals com la vulneració dels límits competencials tributaris de la 

Comunitat Autònoma per produir-se una superposició entre l’IBEE i l’IVA, la 

inconstitucionalitat de l’impost per generar efectes extraterritorials fora del territori 

català, provocant una vulneració de la unitat de mercat i dels límits de justícia tributària 

per la seva arbitrarietat, discriminació i falta de seguretat jurídica. A més, els demandants 

consideren que es produeixen vulneracions contràries al dret de la Unió Europea per 

introduir restriccions quantitatives a la importació i ser una mesura restrictiva de la 

llibertat d’establiment.  

Així, aquest treball pretén fer una extracció de les qüestions anteriors i elaborar arguments 

que permetin confirmar o refusar la hipòtesi que l’Impost sobre Begudes Ensucrades 

Envasades no és inconstitucional, a partir d’estudiar la doctrina establerta del Tribunal 

Constitucional. D’aquesta manera, en els següents apartats s’analitzaran els elements 

materials que, com ja s’ha apuntat, no han estat objecte de tractament per part del TSJC 

ergo actualment romanen sense resoldre: a) la possible superposició amb l’IVA, b) els 

efectes extraterritorials, c) la vulneració de la unitat de mercat i d) el principi de no 

discriminació.  
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2. Estudi d’una possible vulneració dels límits competencials de les Comunitats 

Autònomes per superposició amb l’IVA.  

La Constitució Espanyola (en endavant, CE) estableix que la potestat originària per 

establir tributs correspon exclusivament a l’Estat, mitjançant llei (art. 133.1 CE). 

Tanmateix, determina que «les Comunitats Autònomes i les Corporacions locals podran 

establir i exercir els seus tributs, d’acord amb la Constitució i les lleis» (art. 133.2 CE). 

En aquest sentit, l’art. 157.1.b) enumera els tributs propis de les CCAA com a part del 

seus recursos i reconeix, en l’art. 137, que aquestes gaudeixen d’autonomia per a la gestió 

dels seus respectius interessos. En concret, es tracta d’una potestat que Catalunya té 

assumida en els arts. 202.3 a) i 203.5 EAC. Per tant, també les CCAA són titulars del 

poder financer però sotmeses a les limitacions establertes per les lleis estatals - en especial 

la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats 

Autònomes (LOFCA) - sense que aquests límits constitucionals pugui ésser interpretats 

de manera que facin inviable l’exercici d’aquella potestat tributària35.  

L’art. 6.2 LOFCA estableix que els tributs de les CCAA no podran recaure sobre els fets 

imposables gravats per l’Estat, restringint l’àmbit objectiu, prohibint la doble imposició. 

El Tribunal Constitucional36 ha interpretat que aquest precepte no pretén impedir a les 

CCAA establir tributs propis sobre objectes materials o fonts impositives ja gravades per 

l’Estat, perquè atenent que la realitat econòmica està tota ella virtualment coberta per 

tributs estatals, allò conduiria a negar, a la pràctica, la possibilitat que es creïn nous 

impostos autonòmics. Així doncs, aquest límit únicament intenta evitar la duplicitat o 

coincidència de fets imposables, impedint a les CCAA aprovar tributs equivalents als ja 

establerts per l’Estat i les entitats locals per, d’aquesta manera, evitar que es produeixin 

dobles imposicions no coordinades, garantint que l’exercici del dret tributari pels 

diferents nivells territorials sigui compatible amb l’existència d’un sistema tributari en els 

termes exigits per l’article 31.1 CE37. Cal partir de la base que resulta pràcticament 

impossible evitar qualsevol supòsit de doble imposició en els sistemes tributaris, integrats 

per una pluralitat de figures que, necessàriament, coincideixen o es solapen, al menys 

parcialment, al recaure sobre diferents modalitats de renda, patrimoni o consum38.  

                                                
35 Entre altres, STC 289/2000, de 30 de novembre, FJ 3 i STC 210/2012, de 14 de novembre, FJ 4.  
36 STC 37/1987, de 26 de març, FJ 14.  
37 STC 19/1987, de 17 de febrer, FJ 4; i STC 19/2012, de 15 de febrer, FJ 3 b).  
38 STC 4/2019, de 17 de gener, FJ 3.  
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El TC ha establert les regles que han de regir la comparació entre dos impostos: 

«L’examen dels tributs que es reputen coincidents no pot cenyir-se a la mera comparació 

de la definició legal dels seus fets imposables»39. Així, «no és possible afirmar tal 

coincidència tan sols perquè la seva definició sigui o no gramaticalment idèntica, ja que 

és precís atendre a les circumstàncies que ha seleccionat el legislador per donar lloc als 

fets imposables d’ambdós impostos»40. Per tant, el mètode de comparació ha de prendre 

l’examen del fet imposable com a punt de partida, però englobar també els altres elements 

del tribut connectats amb aquell41. D’acord amb nombrosa jurisprudència del Tribunal 

Constitucional, «es fa precís atendre als elements essencials dels tributs que es 

confronten, amb la finalitat de determinar la manera en què la corresponent font de 

capacitat econòmica és sotmesa a gravamen en l’estructura del tribut. A part del fet 

imposable en sentit estricte cal analitzar altres aspectes com els supòsits de no subjecció 

i exempció, els subjectes passius, la base imposable, estenent-se als elements de 

quantificació»42, sense oblidar la possible concurrència de finalitats extrafiscals en el 

conjunt del tribut o en algun dels seus elements centrals43.  

Establert el cànon d’enjudiciament del Tribunal Constitucional en referència a l’article 

6.2 LOFCA, cal examinar els elements essencials del L’IBEE i l’Impost Sobre el Valor 

Afegit (a partir d’ara, IVA) per a comprovar la seva possible equivalència que, de 

verificar-se, implicaria la vulneració del precepte citat i, per tant, la nul·litat de l’IBEE.  

2.1. Breu referència a les característiques de l’IVA  

L’IVA44 és un impost indirecte, la finalitat del qual és sotmetre a imposició la capacitat 

econòmica que es posa de manifest amb el consum de béns i serveis (art.1 Llei 37/1992, 

de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, a partir d’ara LIVA). Amb la 

voluntat de gravar el consum final- o no integrat en la cadena productiva -, es subjecten 

totes les entregues de béns i prestacions de servis realitzats en el marc d’una activitat 

                                                
39STC 122/2012, de 5 de juny, FJ 4; 197/2012, de 6 de novembre, FJ 7.	
40STC 122/2012, de 5 de juny, FJ 4. 
41STC 122/2012, de 5 de juny, FJ 7.	
42En són alguns exemples: STC 74/2016, de 14 d’abril, FJ 2;4/2019 de 17 de gener, FJ 3 d); 20/2018 de 31 
d’octubre, FJ 3. 
43Entre moltes, la STC 210/2012, de 14 de novembre, FJ 4.  
44 La STC 210/2012, de 14 de novembre, en el seu FJ 5 elabora una definició de l’IVA en la comparativa 
amb l’impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit elaborat per l’Assemblea d’Extremadura. Dita definició 
ha esdevingut en doctrinal, atès que altres sentències hi han fet remissió explícita (STC 94/2017, de 6 de 
juliol, en vot particular). 
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empresarial (art. 4 LIVA), sent, amb caràcter general, els empresaris i professionals que 

entreguen els béns o presten els serveis, els subjectes passius (art. 84 LIVA). Per garantir 

que el gravamen recau efectivament sobre el consumidor final i no en la pròpia activitat 

econòmica, el tribut té una estructura anomenada “plurifàsica”, sobre totes les fases del 

procés productiu, subjectant a gravamen únicament el “valor afegit” de cada una. D’acord 

amb aquesta estructura, són elements centrals del tribut, d’una banda l’obligació de 

repercutir el tribut pel subjecte passiu a la següent fase (art. 88 LIVA) que el destinatari 

ha de suportar; i, d’altra banda, el dret dels subjectes passius a deduir l’IVA suportat (art. 

92.1 LIVA), o eventualment a sol·licitar la devolució de l’excés suportat sobre la quantia 

de les quotes meritades (art. 115 LIVA). Aquests elements són centrals en l’estructura de 

l’IVA perquè tenen la finalitat que el tribut sigui neutral i no suposi un cost afegit per a 

l’activitat econòmica.  

La base imposable és, com a regla general, la contraprestació de les operacions subjectes 

a l’impost (art. 78 LIVA). La quota es determina per l’aplicació a la base d’un tipus fix 

de gravamen, que podrà ser general o reduït (arts. 90 i 91 LIVA).  Per una banda, es 

consideren prestacions de serveis subjectes a IVA «les vendes de begudes o aliments pel 

seu consum immediat en el mateix lloc» (art. 11.2.9 LIVA) i, per altra, és entrega de béns 

«la transmissió del poder de disposició sobre béns corporals» (art. 8 LIVA), sent ambdós 

supòsits gravats amb un tipus reduït del 10%. S’aplica a les substàncies o productes - 

qualsevol que sigui el seu origen -, que per les seves característiques, aplicacions, 

components, preparació i estat de conservació, siguin susceptibles de ser habitual i 

idòniament utilitzades per la nutrició humana o animal, d’acord amb l’establert en el Codi 

d’Alimentació (art.91.1.1 LIVA) -  en el qual s’hi troben les begudes no alcohòliques, els 

sucs de nèctar de fruites i les begudes de te i cafè-. També s’aplicarà aquest al 

subministrament de menjar i begudes per a consumir a l’acte, inclús si s’elaboren previ 

encàrrec del destinatari (art.91.2.2 LIVA).  

La citada estructura està dirigida a garantir la neutralitat de l’IVA en relació amb les 

activitats econòmiques, element definitori principal del tribut, com ha ressaltat el Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea en reiterades ocasions45. Aquesta neutralitat implica que 

                                                
45Per totes, STJUE de 3 d’octubre de 2006 Banca Popolare di Cremona Soc.coop.Arl c. Agenzia Entrante 
Ufficio Cremona, (C-475/03), par. 28. 	
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l’IVA no grava la capacitat econòmica dels empresaris i professionals, sinó la dels 

adquirents finals.  

2.2. Comparació entre IVA i IBEE 

Amb l’anterior exposició, caldria realitzar un anàlisi detallat de cadascun dels elements 

anomenats.  

Començant pel fet imposable stricto sensu, l’IBEE fa referència a l’adquisició i l’IVA a 

l’entrega de béns i prestació de serveis. Si bé es podria entrar a analitzar en termes 

semàntics el significat de cadascuna d’aquestes paraules, a la pràctica les dues es 

refereixen a la compravenda. Mentre l’IVA grava totes les entregues i vendes de les 

diferents begudes del mercat (aigües, llets, refrescos, cafès i tes, sucs, ...), l’IBEE només 

grava les begudes ensucrades envasades amb una quantitat de sucre determinat. A més, 

amb l’IBEE és possible gravar aquelles entregues realitzades a títol gratuït, mentre que, 

per regla general, en l’IVA han de ser entregues de béns i prestacions de serveis a títol 

onerós, quedant exemptes alguns casos molt concrets considerats com a autoconsums46. 

Així, en l’IBEE no es grava l’adquisició per se, sinó el consum d’aquestes substàncies 

pels efectes sobre la salut.  

Segons la STC 94/2017, de 6 de juliol, «a partir d’aquesta configuració legal, i en la 

recerca de la vertadera naturalesa de l’impost, necessària per la seva confrontació amb 

l’art. 6.2 LOFCA, no és possible quedar-se vinculat pel nomen iuris, ni en general, pels 

conceptes utilitzats pel legislador tributari. L’examen ha de ser més profund i penetrar 

en “l’estructura” de l’impost per a conèixer què és “l’efectivament gravat”»47. Així, la 

STC 73/2011, de 19 de maig, estableix que «seria pur nominalisme entendre que tal 

denominació legal sigui un element determinant de la seva vertadera naturalesa fiscal, 

doncs les categories tributàries, més enllà de les denominacions legals, tenen cada una 

d’elles una naturalesa pròpia i específica que els correspon d’acord amb la configuració 

i estructura que rebin en el règim jurídic a què vinguin sotmeses»48.  

                                                
46 Això és així perquè en les definicions de la normativa sobre adquisició béns i prestació de serveis s’hi 
equiparen una sèrie d’operacions realitzades a títol gratuït.  
47Entre altres, STC 94/2017, de 6 de juliol, FJ 6. 
48STC 296/1994, de 10 de novembre, FJ 4; 73/2011, de 19 de maig, FJ 4. 
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Doncs bé, en els supòsits de no subjecció49 ja hi ha un contrast notable. En l’IBEE no 

estan subjectes les adquisicions d’uns tipus determinats de begudes ensucrades – com 

s’ha dit anteriorment, les elaborades a partir de sucs de fruita o verdura naturals, llets o 

alternatives a les llets, que no tinguin edulcorats afegits, iogurts bevibles, llets 

fermentades bevibles, productes d’ús mèdic i begudes alcohòliques – i, en canvi, tots ells 

són productes gravats per l’IVA50, limitant-se la no subjecció als lliuraments de mostres 

gratuïtes o de publicitat i els autoconsums. Per tant, aquestes entregues de mostres 

gratuïtes per part del distribuïdor (substitut) al contribuent, no estarien gravades per l’IVA 

però sí podrien ésser subjectes a l’IBEE.  

La diferència s’accentua encara més en els casos exempts. Mentre en l’IBEE ho estan les 

adquisicions de begudes que no arriben als 5 grams de sucre afegit per cada 100 ml, en 

l’IVA es refereix a altres operacions com lliuraments intracomunitaris de béns, 

exportacions, operacions mèdiques i sanitàries, en activitats educatives, socials, culturals 

i esportives, d’assegurança i financeres i immobiliàries. Per tant, les begudes no gravades 

per l’IBEE sí estarien subjectes a l’IVA.  

En l’àmbit subjectiu, per una banda, els contribuents de l’IVA són els empresaris o 

professionals que realitzen les entregues de béns o presten els serveis, mentre que en 

l’IBEE ho és la persona física o jurídica que subministra la beguda ensucrada envasada 

al consumidor, entesa com “l’establiment que les posa a la seva disposició” (art. 74.1 

LIBEE). Tot i que en l’IBEE no s’especifica que dites persones necessàriament siguin 

empresaris o professionals, s’observa una clara semblança en aquests subjectes, en el 

benentès que com a mínim els contribuent de l’IVA també podrien ser-ho de l’IBEE. A 

més, en l’impost autonòmic entra un altre subjecte passiu en joc, el substitut del 

contribuent, una figura no contemplada en l’IVA.  

El mètode de quantificació també difereix de forma substancial. La base imposable, si bé 

en l’IBEE ho és la quantitat de litres de beguda ensucrada envasada lliurada pel 

distribuïdor al contribuent - o la quantitat neta de beguda quan l’obligat tributari sigui el 

substitut -, en l’IVA l’és l’import total de la contraprestació de l’operació subjecte al 

                                                
49És molt important no confondre la diferència entre operacions no subjectes i operacions exemptes. Una 
operació no subjecta sempre estarà exempta, però hi pot haver operacions subjectes i no exemptes.   
50S’aplicarà un 4%, el que es coneix com el tipus super reduït, a aquells tipus de llet que continguin sucres 
afegits (que no estan subjectes a IBEE) i el tipus del 10% (tipus reduït) a la resta de begudes que tampoc 
estan subjectes a IBEE. 
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mateix, procedint del destinatari o de terceres persones a més d’incloure despeses de 

comissió, transports, ports, primes per prestacions anticipades, subvencions vinculades 

directament al preu de les operacions subjectes, tributs i gravàmens de qualsevol classe 

que recaiguin sobre les mateixes operacions gravades, excepte el propi IVA.  

El càlcul de la quota tributària és un aspecte distintiu que no pot ésser ignorat. Si bé en 

l’IVA el tipus de gravamen és un percentatge sobre la base imposable que, segons el 

producte, variarà en funció del preu establert per cada empresari o professional, en l’IBEE 

és fix - de 0.08€ o 0.12€, en funció de la quantitat de sucre - i, per tant, serà igual per tots. 

És a dir, dues empreses del mateix sector que venen el mateix producte repercutiran un 

IVA diferent ja que poden establir preus diferents però, en canvi, l’IBEE serà el mateix51.  

En la mecànica dels impostos destaca la diferència entre el caràcter monofàsic de l’IBEE, 

amb el multifàsic de l’IVA. Aquest es merita en cada una de les fases del procés de 

producció i distribució del producte, amb independència del nombre de transaccions 

efectuades anteriorment, de forma que en cada fase l’impost s’aplica només al valor afegit 

en ella i la càrrega final és sobre els consumidors. En canvi, l’IBEE no recau sobre totes 

i cada una de les fases del procés, sinó únicament en l’adquisició pel contribuent, que és 

qui posa el producte a disposició del consumidor final, operant com a impost especial. Un 

element compartit és la repercussió de la totalitat de l’impost sobre els adquirents, que 

serà el consumidor final en el cas de l’IBEE i, depenent de la fase, un altre empresari o 

professional o el consumidor final, en l’IVA.  

Un dels aspectes de l’IVA que descriu part important de la seva naturalesa52 és la 

deducció del suportat en etapes anteriors del procés de producció o distribució pel 

subjecte passiu. Aquesta possibilitat determina que, en la majoria de casos53, l’IVA sigui 

considerat com a neutre per a les empreses. L’IBEE no té previst cap mecanisme de 

deducció de les quantitats suportades pel contribuent però es podria considerar que 

sempre serà neutre per aquest, degut a l’obligatorietat de repercussió al consumidor final 

                                                
51 Veure Annexes, EXEMPLE 2, en el qual s’il·lustra aquesta qüestió amb una comparativa numèrica entre 
dos establiments que posen a disposició del consumidor el mateix producte.  
52Així ho ha entès el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències com la de 9 de març de 
2000 en l’assumpte C-437/97, par. 44, i la de 3 d’octubre de 2006 en el cas C-475/03, par. 28. 
53Hi ha unes regles de deducció de l’IVA suportat: que les quotes tinguin la consideració legal de deduïbles, 
reunint uns requisits subjectius, utilitzant els béns i serveis en l’activitat empresarial o professional, no 
figurar entre les exclusions i restriccions del dret a deduir, aportar justificants i que s’utilitzin en activitats 
la realització de les quals genera dret a la deducció de les quotes. Per tant, hi haurà casos en què no serà 
possible aplicar aquesta deducció.  
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d’un import que, a l’aplicar-se sobre els litres de beguda, es mantindrà fix i es traslladarà 

en la seva integritat.  

Tot i les nombroses diferències, hi ha aspectes comuns com els elements temporals. 

Ambdós són impostos instantanis, que es meriten cada cop que es realitza una operació 

subjecta. El període de liquidació de l’IBEE coincideix amb el trimestre natural, i així ho 

és també el de l’IVA, essent aquest d’un mes per a determinats empresaris o 

professionals54. 

El TC55 ha establert que en la mesura que el sistema permet la coexistència d’impostos 

que recauen sobre la mateixa matèria o riquesa imposable, però no sobre el mateix “fet 

imposable”, «si el fet imposable de l’impost autonòmic es perfila o individualitza de tal 

manera que pot trobar-se en ell rastre d’alguna finalitat extrafiscal, per pretendre 

“modificar comportaments o al menys fer pagar per aquests”, és possible la coexistència 

d’ambdós impostos per gravar manifestacions diferents de riquesa»56; això sí, sempre 

que aquella finalitat no s’anunciï simplement en el preàmbul de la norma, sinó que es 

projecti efectivament, sobre l’estructura de l’impost, en la definició del fet imposable, 

dels subjectes passius, dels elements quantificadors, etc. Així, és doctrina reiterada57 que, 

en la comparació entre tributs que exigeixen les prohibicions d’equivalència de l’art. 6 

LOFCA, es tingui en compte la seva possible finalitat extrafiscal58, si bé precisant que 

no és suficient que el preàmbul de la norma declari el seu objectiu. A més d’anar dirigits 

a la protecció o consecució dels objectius i interessos de rang constitucional sobre els que 

les CCAA tenen competència, dita finalitat ha de reflectir-se en els elements centrals de 

l’estructura del tribut. 

El preàmbul de la LIBEE disposa que l’impost dona compliment a la recomanació de 

l’OMS i, per tant, té per objecte gravar el consum de les begudes ensucrades envasades 

per raó dels efectes en la salut. Així, Catalunya estaria exercint la seva competència en 

matèria de “sanitat i higiene” (art. 148.1.21 CE), en compliment del mandat constitucional 

                                                
54 Veure Annexes, FIGURA 3, que il·lustra una comparativa entre la mecànica de l’IVA i de l’IBEE. 
55 STC 94/2017, de 6 de juliol, FJ 8 i STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 6 c). 
56D’acord amb la STC 94/2017, de 6 de juliol, FJ 8, en el supòsit més habitual, la titularitat d’establiments 
o instal·lacions, simplement – Impost sobre béns immobles – i la titularitat d’alguns d’aquests establiments 
o instal·lacions perquè generen o provoquen activitats contaminants i en la mesura que generen o provoquen 
aquesta classe d’activitats. 	
57STC 289/2000, de 30 de novembre FJ 5; 53/2014, de 10 d’abril, FJ 3b); 120/2018, de 31 de desembre, 
FJ 3 d). 
58 És important no confondre entre caràcter extrafiscal i caràcter finalista. 
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als poders públics d’organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives 

(art.43.2 CE); i del dret a la protecció de la salut (art.43.1 CE).  

L’examen dels elements estructurals de l’IBEE corrobora la seva finalitat extrafiscal, tota 

vegada que les begudes relacionades en l’art. 72.3 LIBEE, només es graven quan 

continguin edulcorants calòrics afegits, de tal manera que les elaborades amb alternatives 

d’edulcorants no calòriques o sucres naturals, en queden excloses. Es comprova que 

l’impost no grava totes les begudes edulcorades envasades, fet que seria propi d’un tribut 

amb finalitats purament recaptatòries, com l’IVA, sinó únicament les que contenen una 

quantitat de sucres determinada que es considera perjudicial. Així, si aquesta es va 

reduint, la quota tributària també ho farà fins a desaparèixer totalment, deixant de ser 

exigible per haver-se aconseguit el propòsit de la mesura, si la disminució arriba al mínim 

gravat o s’utilitzen edulcorant no calòrics. D’aquesta manera, podria donar-se la situació 

que productes excloses de tributació per l’IBEE continuarien essent subjectes a l’IVA.  

Per tant, es verifica que la finalitat d’incentivar la reducció del consum d’aquestes 

begudes i, fins i tot, la reformulació del seu contingut pels productors, no és una mera 

proclamació retòrica del legislador autonòmic, sinó que es reflecteix en l’estructura de 

l’impost, com ve exigint la doctrina. Així doncs, l’impost autonòmic pretén «modificar 

comportaments o, al menys, fer pagar per ells»59, finalitat completament absent en 

l’impost estatal. Addicionalment, el TC reitera que la finalitat extrafiscal no és 

incompatible amb un propòsit recaptatori, encara que sigui secundari, perquè aquest és 

consubstancial al propi concepte de tribut, de sort que la naturalesa extrafiscal o 

recaptatòria és una qüestió de grau, pel que difícilment existiran casos “purs”60. La 

intentio legis del tribut no és crear una nova font d’ingressos públics amb finalitats 

estrictament fiscals o retributives61, com ha estat l’argumentari d’alguns dels subjectes 

afectats, sinó dissuadir de conductes perjudicials per la salut. Així, a més de les 

diferències analitzades supra, l’IBEE i l’IVA es diferencien també per la seva finalitat, 

que porta a excloure que tinguin el mateix fet imposable en els termes de l’art. 6.2 

LOFCA.  

                                                
59Expressió utilitzada en la STC 53/2014, de 19 d’abril, FJ 6 c). 
60STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 6 c); STC 120/2018, FJ 3d).  
61STC 4/2019, de 17 de gener, FJ 5f). 
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Amb tot, cal concloure l’existència de compatibilitat entre l’IBEE i l’IVA, i tal com passa 

amb els Impostos sobre Alcohol i Begudes Derivades o l’Impost sobre el Tabac, atenent 

a l’art. 78.2.4 de la Llei de l’IVA, l’IBEE formarà part de la seva base imposable62. 

3. Estudi de la possible inconstitucionalitat per producció d’efectes 

extraterritorials  

Un dels principis fonamentals que regulen i limiten la potestat per a crear tributs propis 

de les CCAA és el principi de territorialitat. Se’n troba una primera menció a l’art.157.2 

CE, on s’estableix que «les Comunitats Autònomes no podran, en cap cas, adoptar 

mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori [...]»; i és desenvolupat amb 

més intensitat en els apartats a) i b) de l’art. 9 LOFCA. Així, els tributs propis no podran 

subjectar-se a elements patrimonials situats, rendiments originats ni despeses realitzades 

fora del territori de la respectiva CCAA. Tampoc podran gravar-se, com a tal, negocis, 

actes o fets celebrats o realitzats fora del seu territori, ni la transmissió o exercici de béns, 

drets i obligacions que no hagin nascut ni hagin de complir-se en la CCAA, o el seu 

adquirent no resideixi en la mateixa, la qual cosa pretén evitar problemes en l’exercici 

simultani de competències autonòmiques63.  

El TC ha senyalat que el principi de territorialitat i de la unitat de mercat «no pot ser 

interpretat en uns termes que impedeixin a les instàncies autonòmiques, en l’exercici de 

les seves pròpies competències, adoptar decisions les conseqüències de les quals poden 

projectar-se sobre altres llocs del territori nacional»64. Per tant, com a límit a la potestat 

tributària autonòmica, no s’impedeix per se que l’exercici de competències autonòmiques 

es projecti sobre altres territoris. D’acord amb aquesta doctrina, cal determinar si es 

produeixen efectes extraterritorials del tribut i, en el seu cas, si dits efectes vulneren els 

arts. 157.2 CE i 9 b) LOFCA, partint de l’estructura de l’impost i dels punts de connexió, 

establerts en coherència amb el seu fet imposable65. 

En nombroses ocasions la LIBEE fa referència al punt de connexió. En primer lloc, en 

l’art. 69.2. s’estableix que l’impost és exigible en tot el territori de Catalunya i, per tant, 

queda exclòs que dita exigència es produeixi fora d’aquest. En segon terme, l’art. 74.1 

                                                
62Veure Annexes, FIGURA 4, on s’il·lustra una taula resum de la comparativa entre l’IBEE i l’IVA.	
63Irene Rovira Ferrer, “Estado actual y perspectivas de futuro de la potestad autonómica para crear 
impuestos propios”. Revista d’Estudis autonòmics i federals núm. 24 (Octubre, 2016): 201.	
64 STC 28/2019, de 28 de febrer FJ 6 b) i STC 168/2004, de 6 d’octubre FJ 5.  
65STC 210/2012, de 14 de novembre, FJ 8.  
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determina que el substitut del contribuent és el distribuïdor «resident en territori 

espanyol», descartant-se les compravendes realitzades a un distribuïdor internacional66. 

Tot i que en l’art. 72 només determina que el fet imposable és l’adquisició de les begudes 

sense establir una delimitació geogràfica, aquesta sí que es realitza amb l’art. 77.1, que 

estableix que l’impost es merita en el moment que es produeix, entre el contribuent i el 

distribuïdor, l’adquisició de la beguda «en el territori d’aplicació del tribut». Així, si es 

reconstrueixen les diferents peces, es conclou que l’objecte de gravamen és l’adquisició 

de begudes ensucrades a Catalunya, proporcionada per un distribuïdor espanyol a 

l’establiment català.  

Per tant, l’IBEE no grava «negocis, actes o fets celebrats o realitzats fora del territori de 

la comunitat impositora» (art. 9b) LOFCA), de tal manera, que una compra duta a terme 

per un contribuent català a un distribuïdor localitzat en una altra CCAA i formalitzada en 

aquella, seria una operació que escaparia de l’àmbit objectiu del tribut perquè l’IBEE no 

està «subjectant a elements patrimonials situats, rendiments originats ni despeses 

realitzades fora del territori de la respectiva CCAA» (art. 9a) LOFCA)67. 

És indiferent, a més, la procedència o origen de les mercaderies i del distribuïdor si 

l’adquisició és realitzada a Catalunya, sense que això contravingui el principi de 

territorialitat. En el cas que el distribuïdor provingui d’una CCAA diferent, tindrà la 

condició de substitut del contribuent al ser un distribuïdor resident en territori espanyol i, 

a tal efecte, restarà obligat a presentar l’autoliquidació de l’impost, efectuar l’ingrés 

corresponent i elaborar una declaració informativa anual. En cap cas es podrien considerar 

dites obligacions formals com un efecte extraterritorial a tenor de l’art. 9 LOFCA, ja que 

el paper del substitut del contribuent es limita a deures formals, però en tot moment 

l’obligació tributària principal recaurà sobre el contribuent, això és, l’establiment situat a 

Catalunya68.  

                                                
66“En principi, un contribuent diligent que realitza una compra a un distribuidor estranger, hauria 
d’autorepecutir-se l’impost i ingresar-lo”. – Entrevista a la Natalia Caba. 
67 Veure Annexes, EXEMPLE 3, on s’il·lustra un supòsit de compra realitzada en diferents Comunitats 
Autònomes i l’impacte que això suposa en l’exigibilitat de l’IBEE.  
68Veure Annexes, EXEMPLE 4, on s’il·lustra un supòsit de compra realitzada a Catalunya a un productor 
localitzat a un altra Comunitat Autònoma i l’impacte que això suposa en l’exigibilitat de l’IBEE.	
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Amb tot, la LIBEE compleix el principi de territorialitat de l’art. 9 LOFCA, gravant 

només les begudes que es consumeixen en territori català, indistintament del seu origen, 

essent aquest territori i únicament aquest, el punt de connexió de tribut.  

4. Estudi d’una possible vulneració a la unitat de mercat 

Segons l’art. 9 c) LOFCA, que és una concreció dels arts. 139.2 i 157.2 CE, els tributs 

propis de les CCAA no podran suposar un obstacle per la lliure circulació de persones, 

mercaderies, serveis i capitals, ni afectar de manera efectiva a la fixació de la residència 

de les persones o a la ubicació d’empreses i capitals dins del territori espanyol (art. 2.1a) 

LOFCA), ni comportar càrregues traslladables a altres CCAA. Aquest últim article 

afegeix que el sistema d’ingressos de les CCAA s’establirà de forma que no pugui 

implicar privilegis econòmics o socials ni l’existència de barreres fiscals en el territori 

espanyol.  

L’art. 139.2 CE no impedeix l’aprovació de qualsevol norma que pugui afectar a la 

llibertat de circulació, sinó únicament les que suposin una «fragmentació del mercat»69. 

El TC70 ha determinat, en aquest sentit, que «no tota incidència és necessàriament un 

obstacle» sinó que «ho serà sens dubte quan intencionadament es persegueixi la finalitat 

d’obstaculitzar la situació» i amb això es refereix a què «les conseqüències de les mesures 

adoptades impliquin un sorgiment d’obstacles que no guarden relació i siguin 

desproporcionats amb la finalitat constitucionalment lícita que elles persegueixen». Així, 

el TC ha realitzat una interpretació molt restrictiva d’aquest principi de no interferència, 

entenent que qualsevol mesura tributària espanyola podrà representar un obstacle genèric 

a les llibertats de moviment, però només serà anticonstitucional«quan intencionadament 

es proposi obstaculitzar el trànsit71». Per tant, no tota mesura que incideixi sobre la 

circulació de béns i persones pel territori nacional pot catalogar-se automàticament com 

contrària a l’article 139.2 CE72 i entendre’s que ex Constitutione és inacceptable73.  

                                                
69 STC 109/2003, de 5 de juny, FJ 15, STC 32/1981, de 28 d’abril, FJ 3; i STC 96/2002, de 25 d’abril, FJ 
11.  
70 STC 37/1981, de 16 de novembre, FJ 2; i 233/1999, de 16 de desembre, FJ 26. 
71José Andrés Rozas Valdés, “Las potestades tributarias autonómicas: presente y futuro de su configuración 
y ejercicio”. Revista catalana de dret públic núm. 47 (2013): 116.	
72 STC 100/2012, de 8 de maig, FJ 4.  
73 STC 109/2003, de 5 de juny, FJ 15.  
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Aquest precepte ha d’interpretar-se tenint en compte, a més de la doctrina ja citada, la 

jurisprudència reiterada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que estableix 

la impossibilitat, amb caràcter general, d’establir mesures tributàries adoptades pels 

Estats membres que puguin restringir o obstaculitzar l’exercici de dites llibertats 

fonamentals74.  

Seguint dites doctrines75, la finalitat última de l’art. 9 c) LOFCA és la protecció del mercat 

interior, fet que impedeix en matèria tributària crear mesures que fragmentin dit mercat 

establint diferències entre residents i no residents d’una CCAA sense que hi hagi una 

justificació adequada o, podent-ho ser, resulti desproporcionada en relació amb la seva 

finalitat.  

Per tant, cal analitzar si l’IBEE suposa un obstacle a la llibertat de circulació o afecta, de 

manera efectiva, a la ubicació de l’empresa, vulnerant la llibertat d’establiment. De 

constatar-se tal obstacle o restricció, caldrà examinar si existeix alguna justificació que 

validi la mesura i si aquesta és, a més, proporcionada.  

El cert és que no hi ha diferències entre els productors i distribuïdors catalans i els que no 

ho són, ja que ambdós estarien obligats a incorporar l’impost als seus productes si 

realitzen una venda en territori català. Tanmateix, sí podria arribar a acceptar-se la tesi 

que l’IBEE suposa una limitació a aquesta llibertat de circulació o establiment i alguns 

arguments poden ésser els següents:  

(1)Es pot al·legar que l’IBEE genera un entorn desfavorable a la competència i a la 

inversió per posar una trava a aquells productors i/o distribuïdors d’altres Comunitats 

Autònomes que tenen relacions comercials amb els establiments situats a Catalunya i que 

es veuen obligats a aplicar el gravamen exigit al preu de les seves begudes, a més de 

complir les obligacions formals, mentre altres productors i/o distribuïdors no catalans del 

mateix tipus de producte amb unes quantitats de sucre lleugerament menors podrien 

establir preus inferiors, atès que no es veurien afectats per l’obligació de repercutir 

l’IBEE. Aquest fet podria comportar la decisió dels primers de deixar de prestar els seus 

serveis a Catalunya, per veure’s en una desavantatge competitiva.  

                                                
74 STC 210/2012, de 14 de novembre, FJ 9. 
75STC 210/2012, de 14 de novembre, FJ 9. 
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(2)També es podria pensar que els distribuïdors catalans, que haurien d’actuar com a 

substitut del contribuent i, per tant, realitzar les diferents obligacions formals 

encomanades i haver d’incorporar el tipus de gravamen al preu del producte, podrien 

preferir deixar de subministrar a establiments catalans per no veure minvada la seva 

competitivitat i no fer-se càrrec d’aquestes obligacions.  

(3)El contribuent, per tal de no haver de satisfer el tipus de gravamen i així no haver-lo 

de repercutir al consumidor, incrementant el preu amb el conseqüent risc de perdre clients, 

podria preferir comprar aquests productes fora del territori català i traslladar-los al seu 

establiment. 

(4)El contribuent, davant l’opció de dos distribuïdors no catalans del mateix tipus de 

producte, un amb contingut de sucre lleugerament inferior, podria considerar realitzar la 

transacció a aquest últim per oferir-li un preu inferior al no incorporar l’IBEE.  

Ara bé, d’acord amb l’establerta doctrina citada supra, caldria veure si es tracta d’una 

mesura justificada o, podent-ho ser, resulta desproporcionada en relació amb la seva 

finalitat.  

Com s’ha vingut dient, l’IBEE és un impost de caràcter extrafiscal que pretén 

desincentivar la ingesta de sucres i promoure la reformulació dels fabricants cap a una 

reducció del contingut d’aquells. Doncs bé, no és únicament una llicència del legislador 

català, sinó d’una mesura recomanada per l’OMS davant unes xifres alarmants d’obesitat 

i altres malalties que es veuen agreujades per aquests consums. Aquesta institució 

considera que per assegurar l’efectivitat d’aquestes mesures és necessari que el preu 

d’aquests productes es vegi incrementat com a mínim en un 20% per a resultar en unes 

reduccions de consum proporcionades76. A Catalunya s’ha demostrat que dits augments 

van ser superiors a aquest percentatge en algunes begudes i que va ser causa, en part, 

d’una disminució del consum en un 22%77. Per tant, l’única conclusió que se’n pot 

extreure és que la mesura resulta idònia, justificada i proporcional amb la seva finalitat i, 

en conseqüència, la LIBEE compleix amb el principi de no vulneració a la unitat de 

mercat de l’art. 9c) LOFCA, sense poder ésser considerada inconstitucional.  

                                                
76World Health Organization, Fiscal Policies, 9 (veure, n.1). 
77Judit Vall Castelló i Guillem López Casanovas, “Impact of SSB Taxes on Consumption”, 9 (veure n.24). 
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5. Estudi de la possible vulneració dels límits de justícia tributària, per la seva 

arbitrarietat i discriminació.  

 

5.1. La justícia tributària i el principi d’igualtat tributària 

La potestat tributària de les Comunitats Autònomes es regeix per la justícia tributària. 

Els principis materials d’aquesta són els recollits a l’art. 31.1 CE, referits a la capacitat 

econòmica, igualtat, la generalitat, el principi de progressivitat i no confiscatorietat. 

La lectura conjunta – i no aïllada78 – de tots aquests principis, l’abast dels quals ha hagut 

d’anar configurant el TC, permeten conformar la idea de justícia. Per tant, el principi 

d’igualtat i no discriminació és, sens dubte, un principi bàsic i central en la configuració 

d’un sistema tributari d’ingressos i despeses just, però no és l’únic que permet aconseguir 

la justícia del sistema.  

En relació amb el principi d’igualtat, la doctrina constitucional ha establert que s’ubica 

en diferents preceptes de la CE, fet que condiciona i determina que el seu abast i contingut 

siguin diferents en cada cas79. L’art. 14 CE consagra la igualtat davant la llei i la 

interdicció de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, o qualsevol altra 

circumstància personal o social (principi d’igualtat formal o subjectiva); en l’art. 31.1 

CE, el principi d’igualtat, juntament amb el de progressivitat i capacitat econòmica, és 

considerat un criteri inspirador del sistema tributari (principi d’igualtat tributària o 

objectiva). Aquests dos preceptes són un reflex del valor superior consagrat en l’article 1 

CE, difereixen en la seva eficàcia donat que mentre el dret reconegut a l’art. 14 CE està 

tutelat per recurs d’empara, l’art. 31 CE no té cabuda en el citat recurs. Això obliga a 

diferenciar les violacions específiques i autònomes del dret a la igualtat davant la llei 

d’aquelles que afecten a la igualtat i als restants principis inspiradors del sistema tributari 

al que al·ludeix l’art. 31.1 CE80. Així, mentre l’art. 14 CE, exigeix un tractament igualitari 

quan la capacitat econòmica és la mateixa, el principi d’igualtat tributària prohibeix 

discriminacions o desigualtats de tracte en el repartiment de la càrrega tributària sobre la 

                                                
78Juan Arrieta Martínez De Pisón, “Prohibición de discriminación: la igualdad en materia tributaria y su 
aplicación efectiva”, Revista  Mexicana de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Guanajuato, 
Vol.1 num. 4, julio-diciembre 2015 (Mèxic, 2015): 172.	
79Ibíd, 173.	
80 Álvaro Rodríguez Bereijo, Igualdad tributaria y tutela constitucional. Un estudio de jurisprudencia 
(Madrid: Marcial Pons, 2011), 167. 
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base de circumstàncies o criteris objectius, exigint un tractament desigual quan la 

capacitat econòmica és diferent81. 

Per encaminar l’estudi de la possible discriminació de l’IBEE es tindran presents diferents 

escenaris pràctics controvertits. En primer lloc, per part de la indústria s’ha considerat 

l’IBEE com un impost discriminatori que sobrepassa els límits de la justícia tributària, al 

sotmetre a gravamen begudes ensucrades envasades pel seu alt contingut de sucre i no 

fer-ho amb altres productes que contenen les mateixes quantitats o superiors 

d’edulcorants calòrics afegits82 - com ara brioixeria o xocolates -. En segon lloc, 

s’analitzarà el tracte diferenciador que reben les begudes ensucrades no envasades i els 

sucres natural (discriminació davant la llei o en la llei). Per últim, s’ha entès que l’IBEE 

perjudica als productors i distribuïdors catalans d’aquest tipus de productes així com als 

consumidors finals, respecte dels mateixos subjectes localitzats fora de Catalunya83 

(discriminació territorial).  

5.2. La discriminació davant la llei o en la llei 

En relació amb el principi d’igualtat davant la llei (art. 14 CE), és doctrina establerta del 

TC84, que els trets essencials del seu abast es poden resumir en: a) no tota desigualtat de 

tracte en la Llei suposa una infracció de l’art. 14 CE, sinó únicament aquella desigualtat 

entre situacions iguals i que manquen d’una justificació objectiva i raonable; b) aquest 

principi exigeix que a idèntics supòsits de fet s’apliquin idèntiques conseqüències 

jurídiques, essent aquests iguals quan la utilització o introducció dels elements 

diferenciadors sigui arbitrària o manqui de fonamentació raonable; c) es prohibeix 

únicament aquelles desigualtats artificioses i injustificades per no venir fonamentades 

objectivament ni suficientment raonables d’acord amb criteris o judicis de valor 

generalment acceptats; i d) no és suficient que la finalitat sigui lícita, sinó que la relació 

entre la mesura, el resultat i dita finalitat superin un judici de proporcionalitat en seu 

constitucional, evitant resultats especialment feixucs o desmesurats.  

Cal precisar que s’està plantejant la inconstitucionalitat de l’IBEE per vulneració del 

principi d’igualtat però davant la llei tributària (art. 31.1 CE). La igualtat ha de valorar-

                                                
81Juan Arrieta Martínez De Pisón, “Prohibición de discriminación”, 177 (veure n.78).	
82Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, “Begudes ensucrades” (veure n. 29). Veure també 
Annexes, Entrevista amb Pilar Puértolas.  
83Veure Annexes, Entrevista amb Pilar Puértolas. 	
84STC 3/1983, de 25 de gener, FJ 3; STC 10/2005, de 20 d’abril, FJ 5. 



- 32 - 
 

se en cada cas tenint en compte el règim jurídic substantiu de l’àmbit de les relacions on 

es projecta. En matèria tributària, és la pròpia CE la que ha concretat l’abast de l’art. 14 

CE en l’art. 31.1 CE, essent la igualtat davant de la llei tributària indissociable dels 

principis de generalitat, capacitat econòmica, justícia i progessivitat85. L’art. 31.1 CE 

prohibeix concedir beneficis tributaris discriminatoris injustificats des del punt de vista 

constitucional que suposin un trencament del deure genèric de contribuir al sosteniment 

de la despesa de l’Estat86. En aquest sentit, segons la doctrina del TC, quedar exempt de 

tributació representa neutralitzar l’obligació derivada d’un fet revelador de la capacitat 

econòmica i un fallida al principi de generalitat exigit en matèria tributària i, per tant, 

«constitucionalment vàlid sempre que respongui a finalitats d’interès general que ho 

justifiquin – p.e., per motius de política econòmica o social, per atendre al mínim de 

subsistència, per raons de tècnica tributària, etc -, quedant, en cas contrari, proscrita 

per quant la CE imposa a tots el deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública 

en funció de la capacitat econòmica»87. 

Per tant, la importància radica en «l’existència o no d’una justificació raonable que 

legitimi la mesura diferent»88, així com «la proporcionalitat de la mesura, entesa com 

adequació raonable a la finalitat legítima constitucionalment perseguida»89. En suma, 

per a comprovar si una mesura és respectuosa amb dit principi és precís concretar que les 

situacions a comparar són iguals; seguidament, verificar que existeix una finalitat 

objectiva i raonable que legitimi el tracte desigual d’aquelles situacions iguals i, per últim, 

que les conseqüències jurídiques a què condueix la disparitat de tracte siguin raonables, 

per exigir una relació de proporcionalitat entre el mitjà emprat i la finalitat perseguida, 

evitant resultats especialment feixucs o desmesurats90. Així mateix, establerts els criteris 

doctrinals que cal tenir com a referència en l’estudi del principi d’igualtat en matèria 

tributària, es procedeix a l’anàlisi dels diferents casos plantejats amb anterioritat.  

 

                                                
85STC 10/2005, de 20 d’abril, FJ 5.  
86STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4. 
87STC10/2005, de 20 d’abril, FJ 5; STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4.	
88STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4, que es remet a la STC 96/2002, de 25 d’abril, FJ 12 i a la STC 
100/2012, de 8 de maig, FJ 4.  
89STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4, que es remet a la STC 88/1986, d’1 de juliol, FJ6 i STC 100/2012, de 
8 de maig FJ 4. 	
90STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4.	
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5.2.1. La no subjecció d’altres categories de productes amb un elevat contingut 
d’edulcorants calòrics afegits.  

Una de les argumentacions sostingudes pel sector de les begudes és la discriminació 

d’aquesta mesura fiscal per no gravar-se altres productes i categories de productes amb 

les mateixes o superior quantitat de sucre afegit, al considerar que aquest component 

produeix els mateixos efectes per a la salut, indistintament de l’aliment on es trobi91.  

Seguint la doctrina esmentada, en primer lloc s’exigeix que el judici d’igualtat o 

desigualtat es faci sobre uns termes de comparació homogenis. Sembla que s’estaria 

donant un tracte desigual a dues situacions idèntiques: una beguda ensucrada envasada 

estaria subjecte a l’impost, mentre altres productes amb la mateixa quantitat de sucre o 

superior tindrien un tractament fiscal diferent, quedant exclosos de l’IBEE92. 

No tota discriminació o desigualtat de tracte és contrària a la Constitució, sinó únicament 

aquella que manca de justificació objectiva i raonable. Doncs bé, l’OMS ha declarat que 

«hi ha una evidència creixent que els impostos i les subvencions influencien en el 

comportament de compra, de manera notable quan s’aplica a les begudes ensucrades i 

que contribueix significament a adreçar les epidèmies d’obesitat i diabetis»93, de forma 

que «tots els impostos i subvencions han demostrat ésser efectius per canviar el consum 

i la compra dels aliments objecte d’aquests, amb el major i més consistent efecte en els 

impostos de begudes ensucrades i amb les subvencions a fruites i begudes»94. Per tant, 

sembla que hi hauria arguments per a defensar una subjecció a aquest tipus de productes 

envers a altres amb les mateixes quantitats de sucre, per raons d’efectivitat en la 

consecució dels objectiu de política econòmica i sanitària en  disminuir el seu consum 

pels efectes perjudicials que provoca la ingesta excessiva d’edulcorants calòrics. Hi 

hauria un altre element a considerar, i es tracta d’una finalitat d’interès general de tècnica 

tributària: la Generalitat es va plantejar gravar el sector de la brioixeria, però es tracta 

d’una indústria molt atomitzada i, per tant, un hipotètic impost seria més difícil de 

                                                
91Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, “Begudes ensucrades” (veure n. 29).	
92Veure Annexes, FIGURA 5, on es mostra una taula comparativa d’una sèrie de productes diferents a les 
begudes ensucrades i que també contenen amb alts nivells de sucre.	
93World Health Organization, Fiscal Policies, 24 (veure, n.1). 
94Ibíd., 13.	
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recaptar; per contra, a Catalunya la meitat de la recaptació de l’IBEE és portada per cinc 

grans empreses, fet que en facilita la seva gestió95.  

Amb tot, semblaria que es tracta d’una mesura raonable i no arbitrària com sí ha estat 

al·legat per alguns subjectes afectats.  

L’últim requisit per a discernir si existeix vulneració del principi d’igualtat, és la 

proporcionalitat de la mesura diferenciadora, evitant resultats especialment gravosos o 

desmesurats96. Els tipus de gravamen de l’IBEE es situen en els 0,08€ o 0,12€ i acaben 

provocant, com ja s’ha comentat, increments en el preu d’entre un 5-10%, en recipients 

petits (llaunes), d’un 20%, en els grans i sobre un 23%, en els envasos de més de dos 

litres97. Així, tenint en compte que l’OMS recomanava augments de preu de mínim el 

20% per veure el consum reduït de manera significativa, sembla que no podria considerar-

se desproporcionada en atenció a la finalitat perseguida, ja que aquesta no s’hauria 

aconseguit  amb uns límits menys perjudicials.  

En conclusió, hi hauria motius per negar una al·legació d’inconstitucionalitat per 

vulneració del principi d’igualtat de l’art. 14 CE i el d’igualtat tributària de l’art. 31.1 CE, 

atès que s’està davant d’un tractament diferenciador raonable, justificat objectivament i 

proporcional per a les finalitats que es pretenen aconseguir i, així, conforme el principi 

de justícia tributària.  

5.2.2. El tractament de les begudes “no envasades” amb un alt contingut 
d’edulcorants calòrics afegits.  

A efectes d’aquest impost, s’entén per beguda envasada, que és aquella l’envàs de la qual 

ha estat condicionat abans de ser posada a la venda de forma que no pugui modificar-se 

el contingut sense obrir-lo o modificar-lo. Per tant, no ho serà aquella que s’envasa a 

sol·licitud del consumidor en el lloc de venda o que s’envasa per a la seva venda 

immediata (art. 1 DIBEE). Precisament aquest últim punt podria ser controvertit posar en 

perill la no discriminació de l’impost. Hi ha determinades begudes subministrades 

directament al consumidor que contenen les mateixes quantitats o superiors a les begudes 

subjectes a l’impost, però com que s’envasen de forma immediata no resulten gravades 

                                                
95Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, “Begudes ensucrades” (veure n. 29). 
96Juan Arrieta Martínez De Pisón, “Prohibición de discriminación”, 182 (veure n.78). 	
97Judit Vall Castelló i Guillem López Casanovas, “Impact of SSB Taxes on Consumption”, 9 (veure n.24). 
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per l’IBEE. Malgrat hi ha una referència específica pel que fa a les begudes 

subministrades per mitjà de sortidor, només aplica als refrescos i sodes (art. 72.3 LIBEE), 

quedant fora la resta de begudes98. 

Valorant aquest fet a la llum de la doctrina constitucional explicada, en primer lloc 

s’exigeix que el judici d’igualtat o desigualtat es faci sobre uns termes de comparació 

homogenis. Sembla que s’estaria donant un tracte diferent a dues situacions idèntiques: 

una beguda ensucrada envasada, que estaria subjecte a l’impost, i  una beguda ensucrada 

no envasada amb les mateixes quantitat de sucre o superiors, que no tributaria.  

Si bé són begudes que poden tenir el mateix impacte per a la salut que les “envasades”, 

es podria al·legar finalitats d’interès general en termes de tècnica tributària. Tal com està 

configurat l’impost, s’entendria per no envasades aquelles begudes subjectes (art.72.3 

LIBEE) comercialitzades, majoritàriament, als bars, cafeteries i locals de restauració 

especialitzats (p.e. botigues de sucs), essent aquests els subjectes passius que, a diferència 

de la indústria de begudes ensucrades envasades, és un sector altament atomitzat i, amb 

elevada probabilitat, el seu control, gestió i recaptació seria molt més complex i costós.  

Tanmateix, el punt més rellevant es centra, en aquest cas, en valorar la proporcionalitat 

de la mesura. En el supòsit que les begudes ensucrades no envasades fossin gravades, 

aquests empresaris que les elaboren tindrien la consideració de contribuent, desapareixent 

la figura del substitut al no haver un «distribuïdor resident en el territori espanyol que 

subministri la beguda ensucrada a l’establiment que les posa a disposició del 

consumidor» (art.74.1 LIBEE); així doncs, seria el petit empresari qui hauria de calcular 

l’IBEE - a diferència de la configuració actual que és una informació proporcionada pel 

fabricant -, repercutir-lo i autoliquidar-lo a l’Agència Tributària de Catalunya. El substitut 

del contribuent va ésser dissenyat, precisament, per facilitar la gestió i recaptació de 

l’impost, tant a l’Administració com als subjectes passius99. D’aquesta manera, obligar-

los a complir amb totes aquestes càrregues tributàries seria una mesura excessiva i 

desproporcionada, més tenint en compte la petita dimensió d’aquests negocis, la manca 

de l’estructura administrativa necessària i la seva influència poc significativa sobre el 

                                                
98 Veure Annexes, EXEMPLE 5, on s’il·lustra la diferència de tractament entre les begudes envasades i les 
“no envasades”.  
99Veure Annexes, Entrevista amb Natàlia Caba, Diana Ordad i Sílvia Pedro.	
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consum global, en comparació amb les empreses de distribució i els productors, que 

estarien en millors condicions per a suportar-les.  

En conclusió, hi hauria arguments per a sostenir la inexistència de discriminació que 

pugui ser considerada inconstitucional pel tracte diferenciador a les begudes ensucrades 

no envasades. 

5.2.3. La no subjecció de begudes ensucrades envasades amb contingut d’edulcorants 
calòrics intrínsecs.  

L’art. 72.3 LIBEE exclou de tributació aquelles begudes elaborades a partir de sucs de 

fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, així com les 

llets o alternatives a les llets, que no contingui edulcorants calòrics afegits, i també els 

iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes d’ús mèdic i les begudes 

alcohòliques. Associacions del sector100 han al·legat no existir justificació de tal distinció 

en termes de salut entre els sucres presents de forma natural en els aliments i els sucres 

afegits, atès que el cos no és capaç de diferenciar-los al posseir les mateixes 

característiques, físiques i químiques, i ésser digerits de la mateixa forma. En aquest 

sentit, dues situacions homogènies no rebrien igual tractament: les begudes endolcides 

artificialment serien gravades per l’impost, i les endolcides de manera natural, amb el 

mateix contingut de sucre, no ho estarien.  

Un informe emès per la Secretaria de Salut101 afirma que les begudes ensucrades 

constituïdes únicament per aigua i edulcorants calòrics aporten només sucre i es 

consideren fonts de calories buides. Les begudes que tenen com a base la llet o el suc de 

fruita, en canvi, poden aportar nutrients com les proteïnes, calci o vitamines102, beneficis 

nutricionals que ja es tenen en els productes naturals no manipulats. Quan el contingut de 

sucre en aquestes últimes és molt elevat, el potencial benefici de l’aportació de nutrients 

com les vitamines o minerals queda contrarestat pels efectes negatius de l’excés de sucre 

sobre la salut. Per tant, seria una diferència de tracta justificada objectivament.  

                                                
100Expedient del Decret73/2017, Memòria d’observacions i al·legacions 1, 8. 
101Ibíd.	
102Ibíd. De la composició nutricional de la llei en destaca l’aportació proteica, amb 3 grams de proteïna por 
cada 100 grams o mil·lilitres de producte i una font important de calci i vitamines A i D. En el sucs de 
fruita, el seu avantatge nutricional és el contingut en vitamines hidrosolubles, en especial la vitamina C. 
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És també proporcionada atès que les begudes elaborades amb sucres naturals o llet poden 

arribar a tributar si incorporen sucres afegits (art. 3.2 DIBEE), de tal manera que en cap 

cas queden totalment excloses de l’IBEE.  

5.3.  La discriminació territorial  

Ha estat argumentat per part de la indústria que l’IBEE suposa un perjudici pels 

productors i distribuïdors catalans i pels consumidors respecte a la resta del territori 

espanyol, que no romanen subjectes al tribut103.  

La literatura doctrinal104 sosté que «si s’estudia el principi d’igualtat des de la perspectiva 

territorial, entès aquest com un principi que prohibeix la discriminació fiscal per raó del 

territori, cal començar senyalant que el citat principi, tal i com està establert en la CE i 

en el bloc de constitucionalitat establert, no prohibeix qualsevol tractament fiscal 

desigual per raó del territori. Per tant, no és inconstitucional per se la desigualtat que 

derivi de l’exercici legítim de les competències en matèria tributaria i financera per part 

dels territoris que formen l’Estat espanyol. El reconeixement constitucional d’un poder 

tributari i d’unes potestats tributàries a les CCAA i als ens locals, així com l’expressa 

declaració de constitucionalitat del principi d’autonomia local i suficiència financera 

d’aquests, garanteix i avala aquesta diversitat tributària territorial, com a més ho prova 

el fet que de l’exercici de tals competències existeixen diferències fiscals territorials, sent 

potser la més evident la competència de les comunitats autònomes per a crear i establir 

tributs propis».  

El TC ha dictaminat que l’autonomia és la capacitat de cada nacionalitat o regió per 

decidir quan o com exercir les seves pròpies competències, en el marc de la CE i de 

l’Estatut. I si de dit exercici deriven desigualtats en la posició jurídica dels ciutadans 

residents en cada una de les diferents Comunitats, no implica necessàriament una 

infracció dels arts. 1, 9.2, 14, 31.3, 38, 139, 149.1.1a) i 149.1.13a) CE, «ja que aquests 

no exigeixen un tractament jurídic uniforme dels drets i deures dels ciutadans en tot tipus 

de matèries i en tot el territori espanyol - sinó únicament prohibeixen les disparitats 

arbitràries - de tal manera que si fos així seria frontalment incompatible amb la 

mencionada autonomia»105. Per tant, no s’imposa que totes les CCAA hagin d’exercir les 

                                                
103 Veure Annexes, EXEMPLE 6, on s’il·lustra una comparativa territorial entre un establiment situat a 
Catalunya i un a Madrid, per veure les diferències en els preus dels productes i les obligacions tributàries.  
104Juan Arrieta Martínez De Pisón, “Prohibición de discriminación”, 118 (veure n.78). 	
105Com a exemple, veure STC 37/1987, de 26 de març, FJ 10.  
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seves competències d’una manera o amb un contingut i uns resultats idèntics o similars; 

«menys encara exigeix que una CCAA s’abstingui d’exercici les seves competències 

mentre les altres no utilitzen les pròpies equivalents o mentre l’Estat, en ús de les que li 

corresponen, no estableixi uns límits a les competències que assegurin una substancial 

igualtat de resultats a portar-se a l’efecte aquestes últimes»106. 

Amb tot, des del moment en què les CCAA estiguin dotades de competències financeres 

i les exercitin, «la normativa financera pública i els recursos públics no podran ser 

idèntics al llarg de tot el país, que no ha de resultar un problema, en termes d’igualtat, 

sempre que aquestes diferències es mantinguin a un nivell proporcionat i siguin 

justificables. Autonomia implica diversitat i, conseqüentment, un cert grau de 

desigualtat107». Així doncs, al llarg d’aquest estudi, s’ha anat considerant la justificació 

objectiva i proporcional d’aquesta mesura, que ha estat aprovada i aplicada per la 

Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves competències. Per tant, caldria 

entendre aquesta diferència territorial dins del marge d’actuació en potestat tributària 

atorgat a les CCAA i, per tant, constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106STC 150/1990, de 4 d’octubre, FJ 7. Va dictaminar que l’exercici de la competència de la Comunitat 
Autònoma de Madrid per establir recàrrecs sobre els impostos estatals no requereix, per allò, una 
justificació explícita de la desigualtat tributària que produeix, ja que és una manifestació de la seva 
autonomia financera, que té lloc en el marc de la Constitució Española. 	
107José Andrés Rozas Valdés, “Las potestades tributarias autonómicas”, 112 (veure n. 71). Fa referència a 
les STC 37/1987, de 26 de març; 150/1990 de 4 d’octubre; 14/1998, de 22 de gener i 104/2000, de 13 
d’abril.  
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CONCLUSIONS 

Primera. L’Impost Sobre Begudes Ensucrades Envasades sembla haver demostrat ésser 

una mesura fiscal amb molts bons resultats, així, no únicament és eficient, sinó que dona 

compliment a la seva finalitat: reduir el consum d’aquests productes i ser un impuls a la 

indústria per a la reformulació dels continguts de sucre.  

Segona. Abandonant el nomen iuris del fet imposable i analitzant els seus elements 

essencials, s’han observat diferències substancials amb l’estructura i components de 

l’Impost Sobre el Valor Afegit que permetrien descartar amb seguretat una vulneració 

dels límits competencials de les Comunitats Autònomes per no produir-se una 

superposició. Així mateix, l’impost no es podria reputar inconstitucional al·legant la 

producció d’efectes extraterritorials: no es graven negocis, actes o fets celebrats o 

realitzats fora de Catalunya, sinó que, independentment de la procedència o origen de les 

mercaderies, ho estan les adquisicions a Catalunya, essent el punt de connexió del tribut 

el territori català i únicament aquest.  

Tercera. Les conseqüències de l’Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades no 

impliquen el sorgiment d’obstacles en el mercat que s’allunyin de la finalitat que 

persegueix. Ans al contrari, no es tracta d’una llicència exclusiva del legislador català, 

sinó d’una iniciativa recomanada per la OMS i que pot reputar-se justificada i 

proporcionada. De la mateixa manera, no pot acceptar-se l’al·legació d’una vulneració 

als límits de justícia tributària, atès que les diferències de tractament plantejades no 

podrien ésser considerades discriminatòries ni arbitràries.  

Quarta. L’objecte d’aquest treball ha estat l’estudi de la doctrina constitucional per tal 

de poder corroborar o refusar la hipòtesi inicial “l’Impost sobre Begudes Ensucrades 

Envasades no és inconstitucional”. Després d’haver realitzat aquest anàlisi, es fa 

possible confirmar dita hipòtesi.  

- 
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FIGURA 1                                                                                                Mecànica de l’IBEE                           

Elaboració pròpia 
 

FIGURA 2                                      Esquema de diferents casos de substitut del contribuent                          
 

Elaboració pròpia 
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FIGURA 3                                                   Comparativa de la mecànica de l’IVA i l’IBEE                           

Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 

EXEMPLE 2                                                            Comparativa de quotes de l’IVA i IBEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos supermercats venen el mateix producte. El supermercat (A) decideix establir un preu de 
2€/litre i el supermercat (B) de 1,50€/litre. S’observa que, mentre els imports de l’IBEE 
coincideixen en ambdós establiments al ser una quota fixa, els de l’IVA no seran els mateixos. 
Això és així perquè els preus del productes són diferents, malgrat que per a tots ells la base 
imposable per al càlcul de l’IVA contindrà l’IBEE. Per tant, l’impacte en el preu final dels 
productes no vindrà donat per l’IBEE, que serà fix i igual per a totes les empreses, sinó pels 
preus establerts per aquestes i, en conseqüència, per l’IVA aplicable. 
  

Elaboració pròpia 
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FIGURA 4                                                                                             Quadre resum comparatiu IVA i IBEE108 
 Impost sobre el Valor Afegit Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades 

 
Objecte 

Sotmetre a imposició la capacitat econòmica que es 
posa de manifest amb el consum de béns i serveis.  

Gravar el consum de begudes ensucrades envasades per 
raó dels efectes que tenen en la salut  

 
 
Fet 
imposable 

Entregues de béns i prestacions de serveis realitzades 
en l’àmbit d’aplicació de l’impost per empresaris o 
professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o 
ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat 
empresarial, inclús si s’efectuen a favor dels propis 
socis, associats, membres o partícips de les entitats 
que les realitzen109.  

L’adquisició  de la beguda, a títol gratuït o onerós, pel 
contribuent.  

 
 
Subjectes  

Entregues de béns i prestacions de serveis a títol 
onerós per empresaris i professionals.  

Refrescos o sodes, begudes de nèctar de fruites i sucs de 
fruites, begudes esportives, begudes de te i cafè, 
begudes energètiques, llets endolcides, begudes 
alternatives a la llet, batuts i begudes de llet amb suc de 
fruita, begudes vegetals, aigües amb sabors.  

 
No subjectes 

Els autoconsums; les entregues gratuïtes de mostres 
de mercaderies sense valor comercial estimable, amb 
finalitat de promoció de les activitats empresarials o 
professionals; prestacions de serveis de demostració 
a títol gratuït de demostracions efectuades per a la 
promoció d’activitats empresarials o professionals; 
les entregues sense contraprestació d’impresos u 
objectes de caràcter publicitari.  

Begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de 
verdura naturals, concentrats o reconstituïts, llets o 
alternatives a la llet que no continguin edulcorants 
calòrics, iogurts bevibles, llets fermentades bevibles, 
productes per ús mèdic i begudes alcohòliques.   

Exempcions Lliuraments intracomunitaris de béns, exportacions, 
operacions mèdiques i sanitàries, en activitats 
educatives, socials, culturals i esportives, 
d’assegurança i financeres i immobiliàries.  

Adquisició de begudes amb un contingut de sucre 
inferior als 5 grams per 100 mil·lilitres.  

 
Subjectes 
passius 

Amb caràcter general, ho són els empresaris i 
professionals que entreguen els béns o presten els 
serveis.  

Contribuent, persona física o jurídica que subministra la 
beguda ensucrada envasada al consumidor final  
Substitut del contribuent, distribuïdor resident en 
territori espanyol que subministra la beguda ensucrada 
envasada a l’establiment que les posa a disposició del 
consumidor.  

Base 
imposable 

Com a regla general, la contraprestació de les 
operacions subjectes a l’impost.  

La quantitat de litres de beguda ensucrada envasada 
lliurada pel distribuïdor i adquirida pel contribuent. O la 
quantitat neta de beguda venudes al contribuent durant 
el període de liquidació.  

Tipus 
impositiu 

Tipus reduït del 10% a les substàncies o productes, 
qualsevol que sigui el seu origen que, per les seves 
característiques, aplicacions, components, 
preparació i estat de conservació, siguin susceptibles 
de ser habitual i idòniament utilitzades per la nutrició 
humana o animal, d’acord amb l’establert en el Codi 
d’Alimentació.  
Tipus reduït del 10% el subministrament de menjar i 
begudes per a consumir a l’acte, inclús si es 
confeccionen previ encàrrec del destinatari. 

0,08 euros per litre de beguda amb un contingut de sucre 
d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres; 0,21 euros per 
litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 
8 grams per 100 mil·lilitres.  

 
 
Meritació  

Per regla general, en les entregues de béns quan té 
lloc la seva posada a disposició de l’adquirent, i en 
les prestacions de serveis, quan es presten, 
s’executen o s’efectuen les operacions gravades.  

En el moment d’adquisició de la beguda ensucrada 
envasada, en el territori d’aplicació del tribut, per part 
del contribuent al distribuïdor. O en el moment en què 
el contribuent posa la beguda a disposició del consum, 

                                                
108 A efectes d’elaboració de la taula comparativa, només es tenen en compte aquells elements de l’IVA 
directament comparables amb l’IBEE i que són susceptibles de discussió entre ambdós.  
109 També ho són les adquisicions intracomunitàries de béns i les importacions, però en la taula comparativa 
només es tenen en compte els aspectes comuns entre ambdues figures. 
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en cas que qui subministra la beguda i l’establiment que 
les posa a disposició del consumidor són la mateixa 
persona.  

Mecànica El tribut té una estructura anomenada “plurifàsica”, 
que recau sobre totes les fases del procés productiu, 
subjectant a gravamen únicament el “valor afegit” de 
cada una. S’obliga a la repercussió del tribut pel 
subjecte passiu a la següent fase, repercussió que el 
destinatari de les operacions gravades està obligat a 
suportar.  Dret dels subjectes passius a deduir l’IVA 
suportat, o eventualment a sol·licitar la devolució de 
l’eventual excés suportat sobre la quantia de les 
quotes meritades.  

L’IBEE no recau sobre totes i cada una de les fases del 
procés, sinó únicament en l’adquisició pel contribuent, 
que és qui posa a disposició el producte al consumidor 
final, per tant, grava en fase única la fabricació.  
No hi ha previst cap mecanisme de deducció però hi ha 
l’obligació de repercutir sobre el consumidor final la 
integritat del tribut.  

Finalitat  Recaptatòria, gravant la capacitat econòmica que es 
posa de manifest amb el consum de béns i serveis. 

Extrafiscal, reduir el consum de begudes ensucrades 
entre la població i incentivar la reformulació d’aquests 
productes.  

 

EXEMPLE 3                                                     Compres intercomunitàries en territori nacional 1 
 
Es formalitza a Terol (Aragó) una compravenda de 15.000 unitats de refrescos entre el Supermercat 
“Menjar Bé”, establert a Barcelona, i “Productores de Refrescos Aragoneses” situat a Terol. 
Formalitzada l’operació, la mercaderia és traslladada a Barcelona, on serà venuda als consumidors 
finals.  
 
Aquesta operació és una adquisició de begudes ensucrades envasades, a títol onerós pel contribuent, 
a un distribuïdor resident en territori espanyol, però no serà una operació gravada per l’IBEE atès que 
aquesta no ha estat produïda en el territori d’aplicació de l’impost, és a dir, Catalunya.   

Elaboració pròpia 

 

 
EXEMPLE 4                                                    Compres intercomunitàries en territori nacional 2 
 
Es formalitza a Barcelona una compravenda de 15.000 unitats de refrescos entre el Supermercat 
“Menjar Bé”, establert a Barcelona, i “Productores de Refrescos Aragoneses” situat a Terol. La 
mercaderia és traslladada a Barcelona, on serà venuda als consumidors finals.  
 
Aquesta operació és una adquisició de begudes ensucrades envasades, a títol onerós pel contribuent, 
a un distribuïdor resident en territori espanyol, i sí és una operació gravada per l’IBEE atès que aquesta 
ha estat produïda a Catalunya. L’empresa aragonesa haurà d’actuar com a substituït del contribuent i, 
per tant, satisfer les obligacions pròpies d’aquesta figura.  

Elaboració pròpia 
 

 
FIGURA 5                                         Taula comparativa de grams de sucre de diferents productes 
Categories de productes Productes Grams de sucre en unitats de 

producte 

 
Brioixeria industrial 

Donuts de Xocolata  29g/100g 
Donuts Original  24g/100g 

Bollycao original  44g/100g 
 
 
 

 
Galetes Chips Ahoy Originals  33g/100g 
Galetes Digestive Fontaneda 18g/100g 
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Galetes i snacks Galetes Oreo Crema  38g/100g 
Galetes Tosta Rica 23g/100g 
Barreta Mars  61,70g/100g 
Kit Kat  47,8g/100g 
Barretes Frosties 26g/100g 

 
Gelats 

  
Gelat Magnum Avellana 400 ml 20g/100ml 
Gelat Häagen –Dazs Peanut Butter Crunch 15,53g/100g 

 
 

Xocolates 

  
Xocolata Nestlé extrafino 57,5g/100g 
Nocilla 56g/100g 
Nutella  56,3g/100g 
Lacasitos 69,5g/100g 

 
Torrons 

  
Torró dur El Almendro 30g/100g 
Torró Vicenç Crema cremada  46g/100g 

Llaminadures Haribo ositos de oro 49g/100g 
 

Begudes subjectes a 
l’IBEE 

Coca - Cola original (llauna) 10,6g/100 ml 
Cacaolat original 13,4g/100 ml 
Orxata Chufi 10g/100 ml 
Red bull 10,8g/100 ml 
Granini clàssic Préssec 8,1/100 ml 

 
Elaboració pròpia a partir dels valors nutricionals dels productes 

 
 

EXEMPLE 5   Comparació entre begudes ensucrades envasades i les que no es consideren 
envasades  
 
Una gelateria produeix la seva beguda d’orxata de xufa natural que ven directament al consumidor 
final en el seu establiment situat a un poble coster de Catalunya. Per a la seva elaboració, el Real 
Decret 1338/1988, de 28 d’octubre, pel que s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a 
l’Elaboració i Venda d’Orxata de Xufa, en la seva disposició 3.1 estableix que els sucres totals que 
necessàriament haurà de contenir seran com a mínim del 10%.  
 
El seu producte és una beguda ensucrada i, tot i que és subministrat a través de sortidor, no es pot 
encabir dins la categoria de refrescos i sodes, de l’article 72.3a) de la Llei de l’impost, que és l’única 
a la que es graven els administrats per sortidor. Tampoc es pot considerar com a beguda “envasada” 
perquè són envasades “per a la seva venda immediata”. Així doncs, no restaria subjecte a l’IBEE.  
 
Una empresa productora de beguda d’orxata de xufa natural distribueix els seus productes entre els 
supermercats de Catalunya. Per a la seva elaboració, el Real Decret 1338/1988, de 28 d’octubre, pel 
que s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a l’Elaboració i Venda d’Orxata de Xufa, en 
la seva disposició 3.1 estableix que els sucres totals necessàriament haurà de contenir seran com a 
mínim del 10%.   
 
Es tracta d’una beguda ensucrada envasada, precisament perquè a part d’encabir-se dins els supòsits 
de subjecció, ha hagut de ser envasada de tal forma que no es pogués modificar el seu contingut sense 
obrir-lo o modificar-lo. El fabricant, com a substitut del contribuent, haurà de carregar l’impost als 
supermercats i aquests repercutir-lo sobre el consumidor final.  

Elaboració pròpia 
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Entrevista 1:  a Natàlia Caba i Serra (Directora General de Tributs i Joc),  Sílvia Pedro 
Pérez (Sub-directora General de Règim Jurídic del Departament de la Vicepresidència  
i d’Economia d’Hisenda) i Diana Ordad Pérez (Economista de la Direcció General de 
Tributs i Joc) 

P: D’on va venir la idea de crear un impost sobre les begudes ensucrades envasades? 

N.C: La primera idea de crear el tribut ja venia de feia dos o tres anys abans, però no 

s’havia trobat el moment d’implementar-lo. Que hi hagués una situació de mancança 

d’ingressos com a conseqüència de la crisi va fer que activéssim la cerca de nous ingressos 

i un d’ells era aquest. El detonant clau, però, va ser una resolució o recomanació per part 

de l’OMS, on detectava un increment important en l’obesitat infantil i altres malalties que 

avalava que es creés un impost i que, fins i tot, fos un 20% del preu. Era una recomanació 

EXEMPLE 6                                                                                                 Comparativa territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos supermercats, un a Barcelona i un a Madrid, venen dos productes de la marca FreshRef, un d’ells 
és una beguda refrescant amb un contingut de sucre de 5 grams per cada 100 ml i l’altre una beguda 
esportiva, amb 9 grams de sucre per cada 100 ml, a 2€ el litre.  
 
En relació amb el primer producte, l’establiment situat a Barcelona, com a contribuent haurà pagat 
l’IBEE al distribuïdor, i que haurà de repercutir al consumidor final, a part de l’ IVA del 10%. 
L’establiment de Madrid no haurà de fer front a l’IBEE ni repercutir-lo al consumidor, de tal maner 
que el preu final del producte únicament es veuria incrementat per l’IVA. Pel mateix producte, el 
consumidor haurà de pagar 8,8 cèntims més si el compra a Catalunya.  
 
La diferència de preu és més notable amb el segon producte, la beguda esportiva, on a Catalunya estarà 
gravat amb una quota de 12 cèntims, al situar-se a l’esglaó superior de l’escala del tipus impositiu, 
mentre que a l’establiment de Madrid l’import final no es veurà incrementat per la millor quantitat de 
sucre d’aquesta beguda, ja que romandrà igual, creant una diferència de 13,2 cèntims que haurà de 
suportar el consumidor final que compri a Catalunya.  

Elaboració pròpia 
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molt concreta i, com que era un tema que ja ens l’havíem mirat, vam considerar que 

teníem el recolzament de l’OMS per a tirar-lo endavant.  

P: Vau establir contactes amb altres departaments, com el Departament de Salut? 

N.C: Els contactes amb altres departaments es van fer ex post. Quan ja teníem la decisió 

presa, vam contactar amb Salut i vàrem buscar benchmarking internacional i les millors 

pràctiques.  

Des de la Secretaria d’Hisenda es va realitzar l’elaboració de l’impost i l’estudi econòmic 

de l’impacte o recaptació podíem aconseguir. La fonamentació més de base es va fer amb 

el Departament de Salut. Quan estava més avançat vam tenir interlocució amb els sectors 

afectats.  

D.O: Aquesta recomanació de l’OMS es va fer a l’octubre del 2016 i va ser quan es va 

considerar el moment adequat per implementar-lo. Ja teníem una mica de feina de quines 

eren les implicacions de posar un impost com aquest, tant a nivell de salut com a nivell 

econòmic.  Arran d’allà vam contactar amb les persones que en el seu moment ja havien 

treballat sobre la base d’explorar què passaria si apliquéssim un impost com aquest.  

El Departament de Salut estava molt implicat, ja que consideraven una bona mesura de 

salut pública i ens van ajudar a passar de les recomanacions generals de l’OMS a intentar 

entrar a la lletra petita de l’impost, com ara definir el fet imposable, les begudes que 

havíem de deixar fora o dins i, a partir d’aquí, acabar de prendre les decisions de com 

posàvem l’impost. La part “d’aplicació logística” d’aquest és la que vam estudiar des de 

la Subdirecció de Règim Jurídic.  

P: Us vau inspirar en impostos ja aplicats en altres països? 

D.O: Una mica ens vam reflectir, en aquell moment, en l’experiència que s’estava portant 

a terme tant a Berkeley com els primers informes que s’havien tret des del govern del 

Regne Unit, que ja tenien un impost treballat i havia rebut feedback del sector de begudes. 

Ens va semblar un bon model per seguir i reflectia bastant bé el que l’OMS havia marcat 

en les recomanacions.  

A partir d’aquí, vam fer una proposta, a l’igual que en el Regne Unit, de treballar amb 

dos tipus impositius diferents segons els grams de sucre, fet que facilita que el sector 

recondueixi una mica el contingut de sucre de les begudes per intentar ser menys gravat. 

Vam investigar quins tipus de gravamen podíem aplicar segons el tipus de preus que 
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tenim aquí. Ens vam fixar també en el cas de Berkeley perquè, al seu un lloc localitzar, 

ens va ajudar una mica a saber com podíem treballar l’impost en un àmbit regional.  

Així vam concretar els diferents elements, treballant amb les companyes de Salut per polir 

tots els detalls de l’impost.  

P: Vau considerar establir subvencions sobre productes saludables enlloc de l’IBEE? 

D.O: És cert que l’OMS també parlava de subvencions, però l’experiència amb aquestes 

també és una mica controvertida. Els impostos, en general, s’han demostrat bastant 

eficients en reduir els consums, més que les subvencions perquè també depèn del preu 

del producte saludable. En altres països, accedir a fruites i verdures és molt més costós 

per determinats segments de la població. Aquest, però, no és el nostre cas, ja que aquí 

l’alimentació saludable és més accessible. Les companyes de Salut tenien molt clar que 

la via era l’impost perquè recordaven l’èxit de les mesures de restricció del Tabac i els 

semblava que aquesta era una bona mesura, més que una política de subvencions.  

S.P: L’impost visualitzava una mica més el consumidor final i era el que volíem incidir 

perquè fes un canvi de conducta. Si subvenciones la producció d’aliments més saludables 

però el consumidor no té al final notícia d’això, no provoques el canvi de comportament.  

Amb la repercussió de l’impost, aquest era molt més visible.  

N.C: Subvencions no es van considerar, però sí que amb caràcter previ s’havia fet molt 

el tema d’educació com, per exemple, evitar alguns productes en les màquines de vending 

de determinats llocs, com als instituts, escoles i hospitals. Des de Salut sí que s’ha fet 

molta comunicació educativa i missatges de nutrició i reducció de sucre, però no és 

suficient i no té prou força, l’OMS ho remarca. Justament els grans productors de begudes 

ensucrades a Espanya deien que un impost no era útil, sinó que el que servia era 

l’educació, però s’ha demostrat que no és suficient.  

P: Us vau cenyir a les directrius de l’OMS pel disseny del tribut? 

N.C: En el punt de dir que sigui un impost proporcional i que tingui visualització en el 

consumidor, sí que ho hem fet. Ens hem aproximat en alguns casos al tipus del 20%, 

sobretot amb la gama blanca de productes i, fins i tot, superant el 20% del preu en alguns 

casos. I, si no copiar del tot, vam basar-nos en l’impost del Regne Unit.  

P: Com vau estudiar el disseny dels elements essencials?  
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S.P: El primer que havíem de tenir clar era què gravàvem. Quan configures un impost 

propi has de tenir en compte la capacitat normativa que té la CCAA i és evident que no 

es pot aplicar un impost que tingui efectes més enllà del seu territori. No podíem gravar 

el consum perquè aquest podria col·lisionar amb l’IVA.  El fet imposable era l’adquisició 

dels productes per part del punt de venda, per tant, ens situàvem a Catalunya.  

Els obligats tributaris són dos, fet que ens permetia un tema de gestió. Vam crear la figura 

del substitut del contribuent perquè si ens fixàvem només amb el punt de venda, com a 

contribuent que ens havia de presentar les autoliquidacions, a nivell de gestió suposava 

una complexitat tècnica increïble. Quan es crea un impost el que es busca és que sigui 

eficient i que tingui el menor cost per a l’Administració tributària. I, si volíem fer un canvi 

de conducta, calia repercutir l’impost al consumidor final. 

També s’analitzen les càrregues administratives que suposa la creació d’un impost pels 

seus destinataris. Més enllà de les càrregues tributàries, les administratives són un tema 

en el qual també s’incideix molt: quantes obligacions formals els imposem, quantes 

autoliquidacions han de presentar a l’any, si han de presentar declaracions informatives, 

etc. També s’analitzen i es quantifiquen costos, tot i que no deixen de ser estimacions.  

Vam haver de decidir quin tipus de productes es gravaven. Aquí vam tenir el recolzament 

del Departament de Salut. En els impostos propis, que toquen matèries sectorials, sempre 

tenim el recolzament del departament competent, ja que nosaltres dissenyem el tribut des 

del punt de vista dels elements tributaris, però el contingut de certs elements se’ns escapa.  

D.O: El Departament de Salut en aquell moment treballava amb unes taules de 

composició de les begudes. S’observava que hi havia determinades categories que 

quedaven o bé per sota dels 8 grams de sucres o, la gran majoria, per sobre d’aquesta 

quantitat. En base a això i a l’experiència internacional amb l’exemple del Regne Unit, 

vam considerar la possibilitat de gravar a 5 i a 8 grams i en base a la composició 

d’aquestes begudes. Volíem intentar que aquesta graduació fos positiva de cara a 

fomentar la reformulació de les begudes ensucrades, que de fet és un dels efectes que ha 

causat l’aplicació de l’impost, s’ha reformulat el contingut de sucre.  

P: Com vau estudiar el principi de territorialitat? 

S.P: El principi de territorialitat el vam estudiar en el sentit de residenciar el fet imposable 

en l’adquisició de la beguda que s’havia de produir en el territori de Catalunya. A més, 
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quan el distribuïdor és estranger, el contribuent passa a ser el subjecte passiu i, per tant, 

ha d’autoliquidar l’impost. 

P: Es van plantejar casos excepcionals com ara les begudes amb quantitats obligatòries 

de sucre, per exemple, l’orxata de xufa? 

S.P: L’impost grava les begudes ensucrades envasades, per tant, tot allò que va per 

sortidor - llevat de les begudes dels refrescos i coles que sí que estan en l’àmbit de 

subjecció- no estan subjectes (l’orxata que es ven a una gelateria, per exemple). 

“Envasada” vol dir aquella que es posa a disposició del comprador i el venedor no pot 

efectuar cap tipus de manipulació a l’envàs. Aleshores, l’orxata, des del moment que porta 

un contingut de sucre afegit, pel fet que aquest contingut sigui obligatori no fa que la 

beguda sigui menys perjudicial i no deixen de ser sucres afegits a la begudes, per la qual 

cosa no hi havia marge per a declarar-los exempts.  

N.C: Al final, el que gravem és l’edulcorant calòric, per tant, l’orxata té l’opció 

d’incorporar edulcorants no calòrics ,“0 azúcares”.  

P: Es va considerar crear un fons especial per a la recaptació de l’IBEE? 

N.C: El pressupost de la sanitat pública és una barbaritat i aquest impost és una minúscula 

gota d’aigua en l’oceà que és el pressupost i resulta bastant absurd. Si es necessiten diners 

per una determinada política, ja és la decisió del Govern, en cada pressupost, de repartir.  

P: Com es va passar de la idea al paper? 

S.P: La Direcció General de Tributs és la que té, en matèria tributària, les funcions 

d’elaborar els projectes de decret i els avantprojectes de llei en l’àmbit tributari. Tot el 

que és la tramitació de l’expedient es porta des de la Direcció General de Tributs, som els 

que veiem els diferents passos i totes les propostes que ens arriben en el tràmit d’audiència 

i participació són estudiades per nosaltres.  

P: Esperàveu la reacció del sector de posar traves a l’impost, anant contra el Decret? 

N.C: Ja hi estem acostumats. Com que l’Estat no el va impugnar, l’única manera que 

tenen d’arribar al Tribunal Constitucional és per la via d’impugnació indirecta, a través 

de recursos, en aquest cas contra el reglament.  

La idea darrere aquest recurs era elevar-ho al Constitucional, és a dir, posar en dubte la 

constitucionalitat per anar via qüestió d’inconstitucionalitat al TSJC. Aquest va dir que 
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hi havia un problema de forma, sense entrar en totes aquestes qüestions. Hem resolt el 

problema de forma i ho hem passat a llei amb un Decret llei urgent, ja que l’impost 

s’estava cobrant. Des del moment en què impugnes el reglament, et quedes sense períodes 

d’ingrés. La cadena de distribuïdors estava funcionant però hi havia un reglament anul·lat, 

per això es va fer un Decret llei.  

No es van fer els tràmits de consulta pública perquè en el seu moment es va considera 

que, d’acord amb les característiques de l’impost, no era obligatòria en els paràmetres de 

la llei del Procediment Administratiu Comú.  

S.P: La sentència es va impugnar en cassació al Tribunal Suprem, però ens corria pressa 

dotar-nos de nova normativa que repliqués el reglament. Fer una tramitació reglamentària 

d’aprovació d’un decret són de mitjana uns 6 mesos i no podíem esperar tant. Es va fer 

un Decret llei i, per tant, s’ha elevat el rang de la normativa a norma amb rang legal.  

P: Com valoren es resultats de l’aplicació de l’IBEE? 

N.C: Hi ha hagut un impacte en els dos comportaments que volíem canviar: per una 

banda, el canvi de comportament d’alguns productors, pràcticament immediat en 

determinats casos, de deixar la composició de sucre i situar-se per sota dels 5 grams i, per 

tant, begudes amb sucre però que no tributessin. Per altra banda, en el consumidor hem 

observat que les pautes de consum tendeix més a comprar productes en la seva versió 

“light” o “zero”, que en la versió calòrica.  

Ara hem fet un increment en els tipus per aconseguir que els fabricants es replantegin 

amb més insistència la reformulació de les composicions dels seus productes. No hem 

tocat la composició, sinó l’import del tribut sobre aquella mateixa composició.  

S.P: A més, va ser un impost que el consumidor final no s’hi va mostrar en desacord. La 

queixa venia pels productors però la gent ho entenia bastant bé.  

N.C: Que hi hagi una prèvia conscienciació ajuda molt i també que a les notícies es parlés 

de les recomanacions de l’OMS. Cada vegada hi ha més interès per la nutrició i per saber 

què es menja. Estem contents amb el resultat, ja que s’ha reduït la ingesta de sucre.  

P: I...les conductes fraudulentes? 

N.C: El que no podem evitar és que hi hagi un supermercat a la franja i la gent vagi a 

comprar aquests productes a allà. O que ,fins i tot, un restaurant compri els seus productes 
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a la franja per a servir-los en el seu establiment. Controlar totes aquestes conductes, però, 

és una tasca a fer des del punt de vista de la inspecció.  

Entrevista 2:  a Pilar Puértolas López, directora general de Sanmy 

Sanmy és l’empresa de refrescos més antiga d’Espanya, situada a Terrassa. És un negoci 

familiar que des del 1985 es dedica a fabricar begudes, envasar per a tercers i distribuir 

marques estrangeres110. 

1. Com a productors i distribuïdors de begudes refrescants, tenen el paper de “substitut 

del contribuent”? 

Només en algun tipus de clients petits, com botigues de proximitat, els quals no fan la 

declaració i las fem nosaltres com substitut de contribuent. La major part dels nostres 

clients, però, que són del Canal Off Trade (Grans Cadenes de Supermercats) fan ells la 

declaració, nosaltres només els informem de la taxa que aplica cada referència. 

2. L’IBEE ha afectat negativament als productors catalans d’aquest tipus de productes? 

Ha danyat la reputació del sector? 

Completament, el que ha fet és demonitzar un sector principalment, que és el dels 

refrescos, sense tenir en compte que dintre de la industria alimentaria hi ha molts 

productes que porten sucre afegit. Penso que una vegada s’ha decidit aplicar un impost 

per intentar canviar uns hàbits de consum, encara que no sóc gens partidària d´aquesta 

metodologia, arribat el cas, el que s’hauria d’haver fet és gravar l’ingredient en qüestió 

(el sucre) i no gravar el producte final, doncs el que ha provocat és un dany irreparable a 

una categoria de productes que, bàsicament, el que fan és ajudar a hidratar-se d’una 

manera més divertida. Hem de pensar que entre el 92% i 98% d’un refresc és aigua. 

Per altra banda, al ser només aplicable a Catalunya, també estan discriminant el 

consumidor  català. Sempre poso el exemple d’un client que agafa l’AVE a Barcelona i, 

si es pren un refrecs a aquesta ciutat, ha de pagar més que si se’l pren a Madrid. Això no 

té cap mena de sentit! I finalment, discrimina a la indústria catalana, que és una de les 

CC.AA on es concentren més empreses de refrescos de tot l’Estat espanyol. 

3. Creu que l’IBEE situa els productors catalans en desavantatge amb la resta de 

productors espanyols? 

                                                
110Lloc web corporatiu: https://www.sanmy.es/es/empresa-bebidas-refrescos 
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Sí, completament, i no només als productors, sinó també a les cadenes de distribució 

catalanes i supermercats que han de vendre més car els refrescos ensucrats, a més de 

complicar el sistema de gestió (encara que aquí també es troben els supermercats 

nacionals que operen a tot el territori espanyol). I finalment, com he esmentat en el punt 

de més amunt, també discrimina al consumidor català. 

4. Les empreses familiars i productors independents es veuen més afectats que les grans 

multinacionals del sector per l’aplicació de l’IBEE? 

Està clar, que quant més petit ets, qualsevol mesura impositiva afecta més a una pime que 

a una multinacional que sempre té més recursos per enfrontar-se. Però aquest impost 

també ha afectat molt a les multinacionals i a la seva reputació. 

5. Consideren que es tracta d’un impost discriminatori? En cas afirmatiu, per què? 

També ho he esmentat més amunt; sí és clarament discriminatori per diverses raons: pel 

consumidor català, per la indústria catalana i per demonitzar una categoria de productes. 

Principalment penso que els impostos sobre begudes i aliments no canvien hàbits de 

consum. Dintre de la industria, sempre diem que no hi ha ni aliments bons ni aliments 

dolents, si no que hi ha dietes equilibrades. El que hem de fer des de la indústria és 

fomentar estils de vida saludables. Per tant, un impost d’aquestes característiques és 

regressiu, doncs afecta a les rendes més baixes. 

6. Com ha afectat l’IBEE als productes de marca blanca? 

Doncs encara els ha afectat més, perquè l´impost en alguns casos pot representar fins un 

50% del PVP del producte. 

7. Han vist les seves vendes disminuïdes per l’aplicació de l’IBEE? Han notat variacions 

en la demanda del consumidor final? 

Les nostres vendes s’han mantingut i, fins i tot, han crescut, doncs des de fa ja molt de 

temps (5 anys) venim llençant al mercat productes sense sucre afegit o amb molt poc 

sucre afegit. Cada cop més, el consumidor final busca productes d’aquest estil i més del 

70% de la nostra fabricació la fem amb productes sense sucres afegits. 

8. A nivell administratiu i de gestió, les autoliquidacions i les diferents obligacions 

formals de l’IBEE, els han suposat una càrrega significativa? 
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Sempre qualssevol autoliquidació és més tasca administrativa i, quan els recursos es 

troben ajustats i cada treballador porta diversos barrets, encara una tasca administrativa 

afegida es fa més feixuga. 

9. Han hagut de reformular el contingut de sucre dels seus productes degut a l’aplicació 

de l’IBEE? I, en general, creu que la indústria catalana de begudes ho ha hagut de fer? 

Molts fabricants ja fa temps que ja havíem començat a fer les reformulacions, perquè els 

consumidors ja ho demanaven, però sobre tot, la categoria de marques blanques s’ha vist 

obligada a reformular, tot i que les multinacionals també ho han fet.  

10. Com esperen que avanci el tema de l’Impost de Begudes Ensucrades Envasades en 

un futur proper?  

Esperem que ja no incrementi més, doncs està a uns màxims molt elevats.  Pensar que per 

una ampolla de 2 litres podem arribar a pagar només 0,30€ d’impost, més IVA, és molt 

exagerat i encara més amb la crisi que ens veurem tots sotmesos amb el COVID19. 

Tampoc tinc clar fins a quin punt és tant dolent el sucre, tot depèn de l’estil de vida de 

cada persona, doncs és la font d’energia que primer cremem si fem esport i portem una 

vida activa. El que és evident és que, amb el pas del temps, el sector dels refrescos ens 

hem hagut d’adaptar als nous estils de vida més sedentaris de la població i d’aquí que 

també ens veiem obligats a reduir, en part, el percentatge de sucre. El que hem de fer és 

educar amb estils de vida saludables i dietes equilibrades.  

11. Creu que hi havia mesures alternatives que es podrien haver aplicat enlloc de crear 

un impost sobre aquest tipus de productes?   

I tant que hi havia altres alternatives, com pactar amb les institucions perquè des de la 

indústria es continuï fomentant formació nutricional tant a les escoles i  promoure estils 

de vida saludable. Un clar exemple és el Pla Nacional per la millora de la composició dels 

aliments i les begudes 2020. Des de l’Associació de Begudes Refrescants (Anfabra) ja fa 

molts anys que es compromet voluntàriament a anar rebaixant el percentatge de sucre de 

les seves begudes. No es fa publicitat de refrescos ensucrats a nens menors de 12 anys: a 

centres escolars de primària i secundària ja no es venen begudes molt ensucrades, només 

de baixes calories o zero. Des del 2005 al 2018 s´ha reduït en un 35% el sucre procedent 

de begudes refrescants. 

 


