
 

 
 

NOTA  DE PREMSA 

 

Celíacs de Catalunya impulsa la campanya 

#elPreudeSerCelíac, mostrant el desacord amb el 

Govern per desestimar rebaixar l’IVA dels 

productes sense gluten 
 

La cistella bàsica de la compra sense gluten costa 845€ més anuals 

La dieta sense gluten és l’únic tractament per a la malaltia celíaca i els pacients s’han de 

costejar el seu tractament 

La campanya #elPreudeSerCelíac busca que el govern espanyol escolti a les Associacions de 

Celíacs, que fa anys que demanen una rebaixa en l’IVA dels productes sense gluten i ajudes 

econòmiques directes per a les persones celíaques, com ja hi ha a altres països europeus 

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2022. El govern espanyol ha desestimat la proposta feta per la Ministra 

de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, de reduir al 4% l'IVA dels productes sense gluten, 

una petició que fa anys que reclama l’Associació Celíacs de Catalunya i que, un com més, ha quedat 

fora de les prioritats. Arran d’aquesta notícia, l’Associació impulsa la campanya 

#elPreudeSerCelíac, una iniciativa que pretén fer palès el cost dels productes específics sense 

gluten en comparació amb els no contenen aquesta proteïna, i mostrar la disconformitat respecte a 

la decisió del Govern.  

 

Per ser partícips de la campanya, l’Associació anima al col·lectiu celíac a compartir una 

fotografia del tiquet de la compra de productes sense gluten a les xarxes socials amb el 

hashtag #elPreudeSerCelíac, etiquetant el govern espanyol.  

 

Avui dia, la dieta sense gluten és l’únic tractament que existeix per a la malaltia celíaca. Un cop 

diagnosticat, el pacient celíac no rep cap ajuda pública, havent-se de fer càrrec al 100% del seu 

tractament a base de proveir-se de productes específics sense gluten. Això suposa un increment de 

845,20 euros/any en el cost de la cistella bàsica de la compra, ja que aquests productes tenen un 

preu major que els que contenen gluten. Aquest fet suposa un greuge sanitari pel col·lectiu celíac. 

 

Segons l’Informe de preciós sobre productos sin gluten 2022 de FACE (Federación de Asociaciones 

de Celíacos de España), l’increment mitjà del cost de la cistella per mantenir una dieta lliure de 

gluten és d’un 252%. Aquest percentatge diferencial s’incrementa en productes com el pa torrat, el 

pa ratllat o la farina panificable sense gluten, que pot arribar a ser un 700% més car que la seva 

variant amb gluten.  



 

 
 

 

Cal destacar la situació en la qual es troben les famílies més vulnerables amb membres celíacs, ja 

que tenen més dificultats per seguir una adequada dieta sense gluten a causa dels elevats preus 

dels aliments, la qual cosa posa en risc la seva salut. 

 

Descarregar imatges de la campanya.  

 

Reclams del col·lectiu celíac 

 

L’Associació Celíacs de Catalunya fa anys que reclama una rebaixa en l’IVA dels productes 

específics sense gluten. El 2020, gràcies a la crida realitzada a diferents forces polítiques, es va 

incloure una esmena d'addició a l'articulat dels Pressuposts Generals de l'Estat per l'exercici 

2021, en la que precisament demanava que l'article 69, de Tipus Impositius reduïts, contempli que 

tributin al 4% els productes alimentaris sense gluten elaborats específicament per a persones 

celíaques: farinetes sense gluten, farines de cereals etiquetades amb la llegenda sense gluten, pans 

especials sense gluten, cereals per al desdejuni sense gluten i productes de rebosteria sense gluten. 

Tanmateix, l'esmena no va progressar i l’Associació ha continuat lluitant per aquesta rebaixa en 

diferents fronts, com per exemple impulsant la campanya "Provoquemos un cambio". 

  

El Defensor del Pueblo, en l'informe "Estudio sobre la situación de las personas celíacas en España" 

publicat a l'abril 2017, va constatar "l'absència de mesures de suport públic a Espanya". Les 

associacions i col·lectius representants dels malalts celíacs que van participar en aquest estudi -

entre ells Celíacs de Catalunya- van exposar que hi ha diferències importants entre els països dins 

el territori de la Comunitat Europea, indicant que la implicació del govern és essencial per protegir 

les persones afectades de celiaquia. 

  

El Govern central ja reconeix el greuge econòmic que pateixen les persones celíaques, ja que als 

membres de dues institucions sota la seva empara, Ministerio de Defensa i MUFACE, els 

proporciona una ajuda econòmica directa. Les ajudes a militars i funcionaris celíacs de l'Estat, que 

no es fan extensives a la resta de ciutadans, estan en la línia de les ajudes que ja s'han 

implementat per tot el col·lectiu celíac a molts països d'Europa, com és el cas de Bèlgica, 

Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, 

Regne Unit, Suècia i Suïssa. 

  

A pesar de les constants negatives per part del Govern, l'Associació Celíacs de Catalunya continua 

lluitant per aconseguir pal·liar el greuge sanitari que pateixen les persones celíaques.  

Per a més informació: 
 Irene Puig ·  irene@celiacscatalunya.org 670 34 96 82 

Gemma Riera . gemma@celiacscatalunya.org 648 11 84 25 
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