
 

Impacte de l’Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades (IBEE) 
en el seu consum i la seva relació amb la salut 

 
 
 
 

L’informe de l’Organització Mundial de Salut 
de 2016 que recomana l’aplicació 
d’impostos sobre les begudes ensucrades 
per a frenar el preocupant ritme d’obesitat 
que s’està instal·lant en el món, i sobretot en 
els infants, va fer que la Generalitat apostés 
per aquesta tendència innovadora en 
matèria de fiscalitat i implantés aquest 
impost al maig del 2017. 
 
A Catalunya, el 12,1% dels infants de 6  a 12 
anys pateixen obesitat i el 22,2% sobrepès; i 
un 10,6% dels infants de 3 a 14 anys i el 
22% dels majors de 15 anys prenen 
diàriament aquest tipus de begudes.  
 
L’objectiu de la Jornada és avaluar 
l’experiència de la implantació de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades a 
Catalunya i l’impacte en els hàbits de 
consum d’aquestes begudes.  
 
La jornada analitzarà: 1) la relació entre el 
consum de begudes ensucrades i els 
problemes de salut; 2) els impostos com a 
instruments per incentivar el canvi de 
comportament dels ciutadans cap a hàbits 
més saludables; 3) l’experiència de 
Catalunya en aquest àmbit; 4) la presentació 
d’un estudi pioner que avalua la incidència 
impositiva i l’impacte en el consum de 
l’impost sobre begudes ensucrades. 
 
 

Data 

Dimarts 10 d’abril de 
2018 

Horari 

De 11:00 a 13:30 hores 

Lloc 

Departament de Salut 
(Travessera de les 
Corts, 131). Sala 
d’actes 

Inscripcions   
Us hi podeu inscriure a través 
d´aquest formulari  
(places limitades)

Programa 
 
 
10:45 h-11:00 h 
 
11:00 h-11:15 h 

 
 

 
11:15 h-11:45 h 
 
 
 
 
 
11:45 h-12:15 h 

 

 
 
Acreditacions 
 
Inauguració de la Jornada 
Joan Guix  (secretari de Salut Pública) 
 
 
La relació entre la ingesta de begudes ensucrades i 
els problemes de salut 
Carlos A. González (unitat de Nutrició i Càncer de 
l’Institut Català d’Oncologia) 
 
 
Els impostos sobre begudes ensucrades com a 
instrument per a fomentar el canvi d’hàbits: 
recomanacions de l’OMS i experiència 
internacional 
Carmen Cabezas (sub-directora general de 
Promoció de la Salut) 

 
 
12:15 h-12:45 h 
 
 
 
 
12:45 h-13:15 h 
 
 
 
 
 
 
13:15 h-13:30 h 

 
 
 
 

Organitza:  
 
 

 

 
 
L’Impost sobre begudes ensucrades envasades a 
Catalunya 
Marta Espasa (directora general de Tributs i Joc) 
 
 
L’impacte en el consum de l’impost sobre begudes 
envasades ensucrades a Catalunya 
Judit Vall (directora de recerca del Centre de 
Recerca en Economia i Salut CRES) 

 
 
Cloenda 
Albert Castellanos (secretari d’Hisenda) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMD5BURTTLmtEUYZpeDWUIFJuHkpnDTJ8H-OdZYmPpNMTS7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMD5BURTTLmtEUYZpeDWUIFJuHkpnDTJ8H-OdZYmPpNMTS7g/viewform

