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Lluna Àrias Cortina, portaveu del Grup Compromís a l’ajuntament de Burjassot, 

G-98456676 a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de 

l’esmentat text reglamentari, presenta al Ple per al debat i aprovació si s’escau, 

la següent 

MOCIÓ DEMANANT L’ELIMINACIÓ DE LA TAXA ROSA I LA 

REDUCCIÓ DE L’IVA EN PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA 

La Taxa Rosa és la pujada de preus en productes que consumeixen les dones i 

que els homes paguen més barat. Hi ha molts exemples que fan palès la 

diferència de preu, com ara les maquinetes d’afaitar, desodorants, xampús i 

gels, cremes hidratants etc. Però hi ha altres exemples més curiosos, com a 

mínim. Com ara, els guants de goma per escurar els plats o netejar la casa, són 

més cars a mesura que la talla és més xicoteta. Els homes, en general tenen les 

mans més grans que les dones, per tant, acaben sent les dones les qui paguen 

més. Segons un estudi de la revista Forbes, les dones dels EEUU paguen de 

mitjana 1300$ més a l’any que els homes per la compra de productes similars. El 

realment estrany és trobar productes que siguen més barats per dones que per 

homes. 

D’altra banda, en matèria impositiva, a l’Estat Espanyol els productes d’higiene 

femenina estan gravats amb el 10% d’IVA com si aquests productes no foren de 

primera necessitat, els quals tenen un tipus de gravamen del 4%. El 2012, es va 

incloure dins de la reforma fiscal la baixada del 21% que estava tributant fins 

ara, al 10%. Va ser un canvi que, sense deixar de ser positiu, no va acontentar a 

ningú.   

Cada dona es gasta de mitjana uns 355€ a l’any en la compra de productes 

d’higiene relacionats amb el cicle menstrual durant més de 30 anys de la seua 

vida. Tenint en compte que són béns de primera necessitat, com el pa o la llet, 

és sense cap mena de dubte, un greuge comparatiu cap a les dones, les quals, ja 

pateixen una escletxa salarial respecte als homes i a més tenen una taxa molt 
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més elevada de temporalitat i de parcialitat laboral. Per tant, tenim una triple 

discriminació econòmica cap a les dones.  

El passat mes de gener les Illes Canàries (única autonomia amb capacitat de 

fixació dels tipus impositius d’imposts indirectes) eliminaren el IGIC (l’equivalent 

a l’IVA) d’aquests productes. Molts altres països han eliminat els imposts 

indirectes o l’han reduït al mínim, com per exemple Anglaterra, Canadà, 

Austràlia, França, i 5 Estats dels EEUU. 

Al llarg del temps, han sigut moltes les associacions i entitats feministes que han 

denunciat la taxa rosa i la imposició de l’IVA a productes de primera necessitat 

com una injustícia (una més) cap a les dones. Malgrat aquestes reivindicacions, 

s’ha debatut molt poc sobre aquests temes al Congrés. Tan sols l’octubre de 

2016 la Comissió d’Igualtat del Congrés va instar al Govern a baixar el tipus d’IVA 

de les compreses i tampons. Però la iniciativa es va rebutjar amb el vot en 

contra del PP i l’abstenció de Ciutadans. Des de Compromís ens preguntem si tan 

fort és el tabú sobre la menstruació femenina perquè aquest tema romanga 

silenciat. 

Traslladem al govern espanyol la nostra preocupació per la situació de 

discriminació, una més, que pateixen les dones a l’Estat Espanyol. 

Per tot això, li demanem al ple de l’Ajuntament de Burjassot que aprove els 

següents acords: 

 

1) Demanar al Govern Espanyol que inicie els tràmits per reformar la fiscalitat 

dels productes d’higiene femenina, com són els tampons, les compreses, 

salvaeslips i copa menstrual, considerant-los béns de primera necessitat i 

reduint el seu tipus impositiu al mínim. 

2) Demanar al Govern Espanyol que prenga les mesures necessàries per 

combatre la desigualtat que provoca la denominada Taxa Rosa i defense la 

igualtat de preus dels productes sense discriminació de gènere. 
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3) Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als portaveus 

dels diferents grups parlamentaris del Congrés, a la Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives, Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, als portaveus 

dels grups parlamentaris de les Corts, es publicite per les vies habituals i es 

comunique al Fòrum per la Igualtat de Gènere de Burjassot. 

 
 
Burjassot, a 14 de febrer de 2018 
 

 

 

 

Na Lluna Àrias i Cortina  

Portaveu de Compromís per Burjassot 


