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Ley 7/2022,de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia 
circular. 
 

PUBLICACIÓ OFICIAL: BOE  nº 85 
DATA DE PUBLICACIÓ: 09/04/2022 
ENTRADA EN VIGOR: 10/04/2021 
ÀMBIT: Estatal 

DECRET 
RESUM 

 
Aquesta llei deroga la Llei 22/201, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i 
incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/851 de 30 de 
maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus i la 
Directiva (UE) 2019/904 de 5 de juny de 2019 relativa a la reducció de l’impacte de 
determinats productes de plàstic en el medi ambient. 
 
A continuació us oferim un breu resum dels punt més destacats d’aquesta llei: 
 
1 Plàstics d’un sol ús 
 
Prohibició a la introducció en el mercat dels següents productes de plàstic d’un sol 
ús: 
 

1. Bastonets de cotó, excepte si entren en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 
1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. 

2. Coberts (forquilles, ganivets, culleres, escuradents) 
3. Plats 
4. Palletes, excepte si entren en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1591/2009 
5. Agitadors de begudes 
6. Bastonets destinats a subjectar i anar units a globus, amb excepció dels globus 

per a usos i aplicacions industrials i professionals que no es distribueixen als 
consumidors, inclosos els mecanismes d’aquests bastonets. 

7. Recipients per a aliments, fets de poliestirè expandit, com ara caixes, amb o 
sense tapa, utilitzats amb la finalitat de contenir aliments que: 
 

a) estan destinats al consum immediat, in situ o per emportar; 
b) normalment es consumeixen en el propi recipient, i 
c) estan llestos per al consum sense cap altra preparació posterior, com 

cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats 
per a menjar ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, 
excepte els recipients per a begudes, plats i envasos i embolcalls que 
contenen aliments. 
 

8. Els recipients per a begudes fets de poliestirè expandit, inclosos les seves 
tapes i taps. 

9. Els gots per a begudes fets de poliestirè expandit, inclosos les seves tapes i 
taps. 

10. Qualsevol producte de plàstic fabricat amb plàstic oxodegradable. 
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11. Microesferes de plàstic de menys de 5 mil·límetres afegides intencionadament. 

Reducció del consum dels següents productes de plàstic d’un sol ús: 
 

1. Gots per a begudes, inclosos les seves tapes i taps. 
2. Recipients per a aliments, com ara caixes, amb o sense tapa, utilitzats amb la 

finalitat de contenir aliments que: 
a) estan destinats al consum immediat, in situ o per emportar. 
b) normalment es consumeixen en el propi recipient, i 
c) estan llestos per al consum sense cap altra preparació posterior, com 

cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats 
per a menjar ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, 
excepte els recipients per a begudes, plats i envasos i embolcalls que 
contenen aliments. 

Per aquests productes s’estableix el següent calendari de reducció de la 
comercialització: 
 

 L’any 2026, s’ha d’aconseguir una reducció del 50% en pes, respecte al 2022 
 L’any 2030, s’ha d’aconseguir una reducció del 70% en pes, respecte el 2022. 

A partir de l’1 de gener de 2023, s’haurà de cobrar un preu per cadascun d’aquests 
productes de plàstic que s’entregui al consumidor, diferenciant-lo en el tiquet de venda.  
 

Recollida separada dels següents productes de plàstic d’un sol ús:  

Ampolles per a begudes de fins a tres litres de capacitat, inclosos les seves tapes i 
taps, però no: 

a) Les ampolles per a begudes de vidre o de metall amb tapes i taps fets de 
plàstic. 

b) Les ampolles per a begudes destinades i utilitzades per a aliments per a usos 
mèdics especials, tal com es defineixen en l’article 2, lletra g),del Reglament 
(UE) núm.609/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juny de 
2013, que estiguin en estat líquid. 

Per aquests productes s’estableixen els següents objectius de recollida separada: 

 L’any 2023, el 70% en pes respecte a l’introduït en el mercat; 
 L’any 2025, el 77% en pes respecte a l’introduït en el mercat; 
 L’any 2027, el 85% en pes respecte a l’introduït en el mercat; 
 L’any 2029, el 90% en pes respecte a l’introduït en el mercat. 

2 Dipòsit i retorn d’envasos 
 
Si no es compleixen els objectius fixats per a la recollida d’ampolles de begudes de 
plàstic d’un sol ús, esmentats a l’apartat anterior, s’haurà d’implantar un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos al comerç en el termini de dos anys per a millorar 
les taxes de recuperació. 
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3 Prevenció en la generació de residus 
 
Es marca també un calendari de prevenció de residus: 
 

a) L’any 2025, s’ha d’aconseguir una reducció del 13% en pes, respecte al 2010. 
b) L’any 2030, s’ha d’aconseguir una reducció del 15% en pes, respecte el 2010. 

Per aconseguir-ho  la llei encomana a les autoritats competents l’adopció de mesures 
per a prevenir la generació de residus com per exemple, el foment de productes que 
siguin eficients, duradors i reparables o el foment de la reutilització dels productes i 
components de producte. 
 
4 Aigua no envasada 
 
La llei estableix que en els establiments d’hostaleria i restauració s’haurà d’oferir als 
consumidors, la possibilitat de consum d’aigua no envasada de manera gratuïta. 
 
 
5 Substàncies tòxiques 
 
Queden prohibides les substàncies tòxiques en contacte amb aliments, com el bisfenol 
A (BPA) i els plastificants ftalats, considerades tòxiques i alteradors del sistema 
hormonal. 
 
6 Compra a granel i amb taper 
 
A partir de l’1 de gener de 2023, els comerços minoristes d’alimentació amb una 
superfície de més de 400 m2 destinaran el 20% de la seva superfície a productes 
sense embalatge primari, per exemple, mitjançant la venda a granel o l’ús d’envasos 
reutilitzables.  
A més, tots els establiments d’alimentació que venguin productes frescos i begudes, 
així com aliments cuinats, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables ( bosses, 
tapers, ampolles) sent els consumidors els responsables del seu condicionament. 
 
7 Destrucció d’excedents 
 
Queda prohibida la destrucció d’excedents no venuts de productes com ara tèxtils, 
joguines o aparells elèctrics. 
Aquests excedents es destinaran en primer lloc a canals de reutilització, incloent-hi la 
donació, i quan això no sigui possible, a la preparació per a la reutilització. 
 
8 Creació de dos nous impostos 
 
S’estableixen dues mesures fiscals per a incentivar l’economia circular, que seran 
exigibles a partir de l’1 de gener de 2023: 
 

1. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables 
 
Estaran subjectes a aquest impost la fabricació, la importació o l’adquisició 
intracomunitària dels següents productes: 

a) Envasos no reutilitzables que continguin plàstic. 
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b) Productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos no 
reutilitzables, com ara les preformes o les làmines de termoplàstic. 

c) Productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la 
comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables. 
 

La base imposable de l’impost estarà constituïda per la quantitat de plàstic no 
reciclat present en l’envàs, que es gravarà amb 0,45 euros per quilogram. 
 

2. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la 
coincineració de residus. 
 
Constitueix el fet imposable de l’impost: 

a) El lliurament de residus per a la seva eliminació en abocadors. 
b) El lliurament de residus per a la seva eliminació o valorització 

energètica en les instal·lacions d’incineració de residus. 
c) El lliurament de residus per a la seva eliminació o valorització 

energètica en les instal·lacions de coincineració de residus. 
 
La base imposable estarà constituïda pel pes, referit en tones mètriques amb 
expressió de tres decimals, dels residus dipositats en abocadors, incinerats o 
coincinerats. 

 
9 Responsabilitat ampliada del productor 
 
La nova llei introdueix les previsions de desenvolupament de la responsabilitat 
ampliada del productor per als tèxtils, els mobles i estris i els plàstics d’ús agrari 
en el termini de 3 anys des de la seva entrada en vigor. 
 

 

AFECTACIONS AMB ALTRES NORMES: 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. ( FITXA 
RESIDUS  Nº 20) 

 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, bàsica de residuos tóxicos y peligrosos.( 
FITXA RESIDUS Nº 2 ) 

 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publicant las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.( FITXA 
RESIDUS Nº 17 ) 

 

 Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 


