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a) Garantir que la prestació de serveis sanitaris pels 

hospitals de titularitat pública durant el 2014 comptarà 

amb les mateixes disponibilitats pressupostàries que 

el 2013.

b) Retirar tota mesura d’austeritat que afecti la quali-

tat i l’equitat social i territorial dels serveis sanitaris a 

Catalunya.

c) Instar les institucions sanitàries perquè els ajustos 

durant el 2014 i el 2015 no afectin les condicions labo-

rals dels professionals sanitaris i preservin els pactes o 

acords laborals vigents.

d) Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fetes 

al personal suplent i eventual de l’Hospital de Bellvitge.

e) Garantir els recursos d’atenció hospitalària i socio-

sanitària per a la població atesa a l’Hospital de Bellvitge: 

disponibilitat de llits per a hospitalitzacions mèdiques i 

quirúrgiques i per a activitat quirúrgica programada i 

de llits sociosanitaris de subaguts i postaguts, de mitja-

na estada i de cures pal·liatives.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  

de la Comissió  de la Comissió

Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 879/X del Parlament de Catalu-

nya, sobre l’adopció de mesures per a millo-

rar la qualitat de vida dels celíacs

Tram. 250-01154/10 i 250-01185/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-

vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 

resolució sobre l’adopció de mesures per a ajudar les 

persones amb malaltia celíaca (tram. 250-01154/10), 

presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 

Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 

de Ciutadans (reg. 72427), i la Proposta de resolució 

sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de 

vida dels celíacs (tram. 250-01185/10), presentada pel 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamen-

tari del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parla-

mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciuta-

dans i pel Grup Mixt.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 

ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que es rebaixi l’impost 

sobre el valor afegit dels productes alimentaris sense glu-

ten, de manera que tributin al tipus superreduït del 4%.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes 

econòmiques o bene>cis >scals per a les persones ce-

líaques, com per exemple una desgravació concreta en 

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

algun membre amb celiaquia, o que les despeses en 

productes sense gluten desgravin proporcionalment a 

la despesa total en la declaració de la renda.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que intensi>qui els 

controls d’inspecció en seguretat alimentària, princi-

palment pel que fa a l’etiquetatge, en virtut de la nor-

mativa sobre la composició i l’etiquetatge de productes 

alimentaris apropiats per a persones amb intolerància 

al gluten, integrada en el Reglament (UE) 609/2013 

del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als ali-

ments destinats als lactants i els infants de poca edat, 

als aliments per a usos mèdics especials i als substitu-

tius de la dieta completa per al control de pes.

d) Actualitzar el Pacte per a les persones celíaques, 

que instaura la col·laboració entre la Generalitat i l’As-

sociació Catalana de Celíacs amb l’objectiu de pro-

moure la subscripció al pacte de les empreses del 

sector alimentari i de fomentar la identi>cació i l’eti-

quetatge correctes dels productes alimentaris.

e) Dur a terme campanyes de sensibilització adreçades 

als sectors d’hoteleria i de restauració perquè incorpo-

rin a la carta menús sense gluten, i també campanyes 

adreçades al sector del comerç perquè hi hagi més bo-

tigues d’alimentació i supermercats que ofereixin pro-

ductes especí>cs per a celíacs.

f) Dissenyar una campanya de sensibilització adreçada 

als professionals sanitaris per a la millora del diagnòstic 

de la celiaquia que incideixi en el coneixement i la im-

plementació del protocol de detecció d’aquesta malaltia.

g) Fer les gestions pertinents perquè els menjadors es-

colars i les universitats disposin de menús per a ce-

líacs, i conscienciar els professionals que gestionen 

aquests menjadors sobre la importància de la dieta 

sense gluten per a les persones amb celiaquia.

h) Divulgar institucionalment l’existència de la celia-

quia i la realitat que comporta per als afectats i per 

a llurs familiars, amb l’objectiu d’incrementar la 

conscien ciació social, i donar suport i ajuda a les asso-

ciacions de celíacs en la tasca de sensibilització i edu-

cació sanitària que duen a terme.
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