
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Instar el Govern de l’Estat a rebaixar l'Impost sobre el Valor Afegit dels 

productes alimentaries sense gluten i que tributin al tipus superreduït (4%). 

2. Sol· licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes econòmiques o beneficis 

fiscals per les persones celíaques, aprovant, per exemple, una desgravació 

concreta a la declaració de l’IRPF per les famílies que tenen algun membre 

amb celiaquia, o que les despeses pels productes sense gluten desgravin 

proporcionalment a la despesa total en la declaració de la renda. 

3. Instar al Govern de l'Estat a intensificar els controls d'inspecció en seguretat 

alimentària, principalment en allò referent a l'etiquetatge, en virtut del 

Reglament de la CE n° 41/2009 sobre composició i etiquetatge dels 

productes alimentaris per a persones amb intolerància al gluten. 

4. Actualitzar el “Pacte pel celíac”, com a Pacte de col· laboració entre la 

Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Celíacs que té per 

objectiu promoure la subscripció al pacte de les empreses del sector 

alimentari i fomentar la correcta identificació i etiquetatge dels productes 

alimentaris. 

5. Implementar campanyes de sensibilització dirigides al sector hoteler i de 

restauració perquè incorporin en la seva carta menús sense gluten i 

dirigides al sector comercial per tal que més botigues d'alimentació i 

supermercats incloguin en la seva oferta productes específics per a celíacs. 

6. Dissenyar una campanya de sensibilització entre els professionals sanitaris 

per a la millora del diagnòstic de la celiaquia entre els seus pacients, que 

incideixi en el coneixement i la implantació del protocol de detecció de la 

celiaquia. 

7. Efectuar les gestions oportunes perquè als menjadors escolars i a les 

universitats catalanes es disposi de menús adaptats a les persones 

celíaques, conscienciant als professionals dels menjadors sobre la 

importància de la dieta sense gluten per les persones amb celiaquia. 

8. Divulgar a nivell institucional l’existència d’aquestes malalties i la realitat 

que comporta pels seus afectats i familiars, donant suport i ajuda a les 

associacions en la tasca de sensibilització i educació sanitària que porten a 

terme, amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació social. 


