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Els majoristes d’alimentació catalans reivindiquen que tots els aliments de  
primera necessitat tributin igual 

 
L'Associació de Concessionaris de Mercabarna reclama  

l’IVA superreduït al 4% per a la carn i el peix 
 

Organitzacions del sector agroalimentari se sumen amb ASSOCOME 
 a la proposició de Llei del grup parlamentari mixt per a baixar l' impost 

 
 

Barcelona, 19 de maig 2010.- L'Associació de Concessionaris de Mercabarna (ASSOCOME), que 
agrupa a prop de les 800 empreses de la unitat alimentària de Barcelona i els gremis majoristes 
de Peix, i Fruites i Hortalisses, reivindica que els tipus impositius de l’IVA s’igualin amb el tipus 
superreduït al 4% per a tots els productes alimentaris de primera necessitat. Amb aquesta 
mesura se suprimiria la diferència actual per a la carn i el peix, que tributen amb el 7% d'IVA, a 
diferència de productes com la llet, formatges, fruites i hortalisses, que ho fan amb el 4%. Per a 
això, entre altres accions, els majoristes d’alimentació catalans expressaran el seu suport, 
aquesta setmana, mitjançant una carta dirigida als portaveus dels grups parlamentaris estatals, 
a la proposició de llei presentada pel grup parlamentari mixt, el passat 27 d'abril, en el Congrés 
dels Diputats, perquè els productes i serveis relacionats amb la cadena alimentària tributin amb 
l'IVA superreduït.  
 
 
ASSOCOME, a més, ha iniciat una roda de contactes amb associacions i organitzacions, 
detallistes i majoristes, del sector agroalimentari català i espanyol perquè se sumin al suport de 
l'IVA superreduït per a la carn i el peix. Actualment, aquests aliments tributen el 7% d'IVA, i, 
amb la pujada prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010, passaran al 8%. El 
sector de la carn de Mercabarna ha entaulat converses amb l'Asociación Nacional de 
Almacenes Frigoríficos de Carne y Salas de Despiece (ANAFRIC),i la Federació Catalana de 
Carnissers i Cansaladers-Xarcuters que ja han manifestat el seu suport a la iniciativa. L’objectiu 
és aconseguir la màxima unitat del sector en la petició de l'IVA al 4%. 
 
El Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna també ha buscat el consens de tot el sector 
comercialitzador de productes pesquers. Per a això,  ha contactat amb la Federació de 
Peixaters de Catalunya, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescado (FEDEPESCA) i l'Asociación Nacional de Mayoristas de Pescado en 
Mercas (ANMAPE), tots els quals se sumen a aquesta iniciativa.  
 
Coincidint amb la celebració, els pròxims dies 26 i 27 de maig de II Congrés de Majoristes de 
Peix, a Madrid, on es reuniran prop de 300 professionals del sector procedents de tota 
Espanya, es consensuarà un manifest a favor de l'IVA superreduït per al peix.  
 
Directives europees 
Els majoristes catalans d’alimentació estudien dirigir un informe a la Secretaria d’Estat 
d’Hisenda sobre la conveniència de l’aplicació de l'IVA superreduït, a tenor de les Directives 
europees i recordant que els tipus reduïts per als productes alimentaris per a consum humà i 
animal són facultatius per als estats membres.  
 
Segons els majoristes catalans,”l’actual situació econòmica del país i les elevades taxes d’atur 
justifiquen, “més que mai”, el tipus superreduït per a tots els aliments de primera necessitat”. 
Des de ASSOCOME, s'indica també que “l'aplicació de l’IVA superreduït suposa la  



 
 
 
 
 
 
 
racionalització dels impostos sobre els aliments. Això beneficia consumidors, i tota la cadena 
implicada en la producció, captura i comercialització dels productes alimentaris frescos”.  
 
Els empresaris afegeixen que “carn, peix, hortalisses, ous o llet,  tots són aliments de primera 
necessitat. És lògic que tinguin el mateix tractament fiscal. No està justificada una discriminació 
fiscal de certs productes de primera necessitat que penalitza les economies domèstiques 
preocupades per mantenir una dieta variada”.  
Actualment, estan subjectes al tipus del 4% el pa, la llet, formatges, ous, verdures, fruites, 
hortalisses i tubercles naturals que no hagin estat modificats genèticament.  
 
Aprovat pel congrés  
 
El ple del Congrés dels Diputats aprovava el passat 27 d’abril la presa en consideració de la 
proposició de llei del grup parlamentari mixt, presentada pel Bloque Nacionalista Galego (BNG), 
sobre la modificació de l'IVA perquè els productes i serveis relacionats amb la cadena 
alimentària tributin al 4%. La proposició, aprovada amb 173 vots a favor i 167 en contra, ha de 
tramitar-se ara a les Corts.  
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