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El 28 de desembre de 2022 es va publicar al BOE el Reial Decret 1055/2022, de 27 de 

desembre, d’envasos i residus d’envasos (el “RD 1055/2022”) que suposa un canvi de 

paradigma en matèria de gestió i prevenció de residus, reutilització i reciclatge.  

El seu principal objectiu és establir el règim jurídic aplicable als envasos per prevenir i reduir 

el seu impacte en el medi ambient. A tal efecte, entre altres: (a) s’impulsa l’ús d’envasos 

reutilitzables i el reciclatge; (b) es desenvolupa el règim de responsabilitat ampliada del 

productor per tots els envasos; i (c) s’augmenten les obligacions en matèria de transparència 

a la informació d’envasos. 

A tal efecte, destaquem la nova regulació de la responsabilitat ampliada del productor, que 

suposa l’obligació per part dels “productors de producte” de finançar i organitzar la gestió 

dels residus d’envasos, així com els embalatges, que s’introdueixen al mercat espanyol. El 

concepte de “productors de producte” és extremadament ampli, incloent, entre altres, els 

següents:  

- Els envasadors, definits de forma àmplia com aquelles empreses que realitzen qualsevol 

activitat que impliqui envasat o embalatge en qualsevol nivell de la cadena de 

subministrament (incloent, a títol exemplificatiu no limitatiu, les empreses de servei que 

envasen productes en el punt de venda); 

- Els agents econòmics dedicats a la importació o adquisició intracomunitària de productes 

envasats per la seva posada en el mercat espanyol; 

- Els representants autoritzats d’empreses estrangeres que venen el seus productes a 

Espanya; 

- Els titulars de marques de distribució amb seu a Espanya, sempre i quan no s’identifiqui 

al productor de producte; 

- L’empresa que encarrega l’envasat, quan es tracti de productes envasats per part d’un 

tercer; 

- Les plataformes de comerç electrònic que introdueixin al mercat productes envasats 

procedents de fora d’Espanya, sempre i quan el productor no hagi designat representant 

autoritzat.  

D’aquesta manera, al Registre de Productors de Productes es crea la secció d’envasos i 

s’estableix l’obligació d’inscripció dels productors de producte abans del 29 de març de 2023. 
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Una vegada inscrits, el RD 1055/2022 estableix: (a) obligacions de reporting anual dels 

envasos que s’hagin introduït al mercat a cada any natural; i (b) que es faci constar el número 

d’inscripció al Registre de Productors de Productes a les factures i altra documentació 

comercial. 

Cal ressenyar que també s’estableixen determinades obligacions pels comerciants o 

distribuïdors de productes envasats, encara que no rebin la consideració de productors de 

producte. Entre elles: (a) assegurar-se de que els productes envasats comercialitzats disposin 

del número d’identificació del Registre de Productors de Productes; i (b) proporcionar 

informació als sistemes individuals o col·lectius de responsabilitat ampliada del productor 

sobre els productes envasats pertinents a aquests sistemes. 

Finalment, l’incompliment d’aquestes obligacions serà sancionat de conformitat amb 

l’establert a la Llei 7/2022, de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per una economia 

circular. Concretament, l’incompliment de les obligacions d’inscripció al Registre de 

Productors de productes, així com les obligacions d’informació sobre el número 

d’identificació del productor registrat o de remissió d’informació sobre productes introduïts 

al mercat nacional es considerarà una infracció greu i podrà donar lloc a una multa des de 

2.001 euros fins els 100.000 euros. 

En conseqüència, i donada l’amplitud d’aquesta norma en quant els subjectes potencialment 

afectats, es convé realitzar un anàlisis cas per cas per determinar si l’empresa és un subjecte 

afectat i, en el seu cas, el conjunt d’obligacions que d’això es deriven. 

 

*** 
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CASES & LACAMBRA 
El nostre equip de Corporate & M&A estarà encantat de proporcionar-li més informació. Posa’t 

en contacte amb nosaltres: 

 

Lucas Palomar Bojan Radovanovic  

Soci Corporate & M&A Soci Corporate & M&A  

lucas.palomar@caseslacambra.com bojan.radovanovic@caseslacambra.com  

   

Pablo Echenique Jose Manuel Llanos  

Soci Corporate & M&A Sòcia Corporate & M&A  

pablo.echenique@caseslacambra.com josemanuel.llanos@caseslacambra.com  

 

© 2023 CASES & LACAMBRA.  

Tots els drets reservats.  
Aquest document és una recopilació de novetats jurídiques elaborada per Cases & Lacambra.  

La informació i continguts en el present document  no constitueixen, en cap cas, assessorament jurídic. 
www.caseslacambra.com 
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