
El sobrepès i l’obesitat són problemes de salut molt 
importants i actualment molt estesos al món, sobretot a països 
desenvolupats: a l’any 2015, el 54% de la població adulta 
en els països de l’OCDE tenia sobrepès i al voltant del 19,5% 
de la població tenia obesitat. A Espanya, el 48% (25%) 
de la població adulta (infantil) tenia sobrepès el 2011. El 
consum de sucre es considera una de les principals causes del 
creixement de les taxes de sobrepès i obesitat i, les begudes 
ensucrades contenen una elevada quantitat de sucre. 

En aquest context, al 2016 la Organització Mundial de 
la Salud (OMS) va publicar un informe amb una llista 
de recomanacions dirigides als governs dels països 
desenvolupats, com la introducció d’impostos a una sèrie 
de productes que són considerats com nocius per la salut. La 
OMS posa especial èmfasi en els impostos sobre les begudes 
ensucrades i recomanava que els impostos augmentessin el 
preu final d’aquests productes en un 20%. 

Seguint la recomanació de la OMS i l’exemple d’altres 
països, la Generalitat de Catalunya va implementar un 
impost sobre les begudes 
ensucrades embotellades 
que es venen en territori 
català. Aquest impost entra 
en vigor l’1 de maig de 
2017 i s’aplica sobre totes 
les begudes embotellades 
que continguin edulcorants 
calòrics afegits, com el sucre, 
la mel, xarops, etc. L’impost 
és de 8 cèntims d’euro per 
litre per a begudes que 
contenen entre 5 i 8 grams 
de sucre per cada 100 ml, i 
de 12 cèntims d’euro per litre 
per a begudes que contenen 
més de 8 grams de sucre per 
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cada 100 ml. Les begudes amb menys de 5 grams de sucre 
per cada 100 ml queden lliures de l’impost. Una peculiaritat 
de l’impost català és que, per primer cop, estableix el 
requeriment de que el 100% de l’impost s’ha de traslladar 
al preu final del producte. 

Amb l’objectiu d’analitzar si la introducció d’aquest 
impost ha reduït el consum de begudes ensucrades, en un 
article recent amb Guillem López (“Impact of SSB Taxes 
on Consumption”, CRES-UPS working paper 201804-
110) utilitzem dades d’una cadena de supermercats molt 

L’impost sobre les begudes ensucrades 
va suposar un augment de fins un 20% 
en el preu dels envasos de dos litres 
d’aquestes begudes.
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Figura 1. Evolució consum de begudes ensucrades en 2016 i 2017 
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estesa pel territori català (Bonpreu) i que representa el 10% 
del mercat. Les dades són de vendes setmanals de 105 
productes, entre els que hi ha begudes ensucrades, begudes 
light i ‘zero’ i aigües. També disposem de dades sobre preus 
d’aquests 105 productes un mes abans de la implementació 
de l’impost i un després. Amb aquestes dues observacions 
de preus per a cada producte, el primer que fem és calcular 
com es van veure afectats els preus finals. Observem dues 
coses importants: primer, veiem que l’impost es trasllada de 
manera total al preu final. Segon, veiem que l’augment de 
preu és d’entre un 5-10% per a begudes en envasos petits 
(llaunes), però arriba al 20% en begudes en envasos de dos 
litres. És important ressaltar que l’augment de preus del 20% 
és la recomanació de l’OMS per a aquest tipus d’impostos. 

Quan mirem els efectes sobre el consum de begudes 
ensucrades (veure figura 1), podem observar com: 1) el 
consum de begudes ensucrades de 2017 és superior al 
consumo de 2016; 2) Un parell de setmanes abans de la 
reforma augmenten les compres de begudes ensucrades 
(efecte anticipació) y 3) En el moment de la introducció de 
l’impost es produeix una caiguda del consum i les compres 
de begudes ensucrades s’igualen a la tendència de l’any 
anterior. En l’article també comprovem que la caiguda del 
consum és més pronunciada per a begudes de dos litres. 
Aquesta caiguda va acompanyada d’un augment en les 
vendes de begudes light i zero. Més concretament, per cada 
4,7 litres de reducció del consum de begudes ensucrades, 
augmenta el consum de begudes light i zero en 3,5 litres. 

També comprovem que la disminució del consum és més 
gran en zones amb majors índexs d’obesitat (calculats amb 
dades de l’Enquesta Catalana de Salut de 2016), com es 
pot observar en les figures 2 i 3, en regions no turístiques. 

Aquets tipus d’impostos es veuen implementats en diversos 
països desenvolupats en els últims 6-8 anys. Regne Unit (2018) 
i Mèxic (2014), així com a diverses ciutats d’Estats Units (com 
Berkeley o Oakland) han introduït impostos similars i Irlanda 
i Sud-àfrica tenen previst introduir-lo el 2018.

En aquest context en el que més i més països adopten aquets 
tipus d’impost, creiem que els resultats del nostre estudi 
poden aportar evidència sobre les conseqüències d’aquets 
impostos, així com sobre la importància del disseny dels 
mateixos. Finalment, ressaltar que aquestes reduccions en el 
consum probablement es pugui traduir a mig/llarg termini 
en millores en el pes de la població i, alhora, en reduccions 
de malalties lligades al consum excessiu de begudes 
ensucrades. 
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La disminució del consum de begudes 
ensucrades és més gran en zones amb 
un major índex d’obesitat.
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Figura 2. Taxa d’obesitat per regió (enquesta Catalana de Salut)

Figura 3. Efectivitat de l’impost per regió
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