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28 de maig Dia Internacional d’Acció per a Salut de les dones 
i dia mundial de la Higiene Menstrual 

PROU pobresa menstrual! Fora l’IVA dels productes menstruals! 

Denunciem la discriminació que patim les dones des de que comencem a menstruar. Obligatòriament 
hem de consumir productes d’higiene menstrual i no tenen la consideració de productes de primera 
necessitat amb un IVA del 4% o sense impostos. 

Tampons, compreses, copes menstruals, protectors de calces... són productes cars amb un IVA del 
10%. Les compreses i calces menstruals de roba tenen un IVA del 21%. Per l’Estat espanyol els 
productes menstruals no són de primera necessitat, el Viagra sí: 4% IVA.  

L'Estat espanyol es nega a eliminar o reduir l’IVA. dels productes menstruals. El biaix de gènere en 
les polítiques impositives és evident. 

A Escòcia, Irlanda, Nova Zelanda, els governs fan front a la pobresa menstrual. Una pobresa més que 
recau sobre les dones.  A Escòcia, tampons i compreses, són productes gratuïts als edificis públics. A 
Irlanda, són productes sense impostos afegits. A Nova Zelanda, el govern distribueix compreses i 
tampons gratuïts als instituts de zones desafavorides. 

Demanem al govern de Catalunya que faci el necessari per estar en disposició de fixar l’IVA.  El 
feminisme es practica. És de justícia que els productes menstruals siguin reconeguts com a productes 
de primera necessitat. Han de ser accessibles gratuïtament per a totes les que es troben en situació 
de vulnerabilitat o precarietat econòmica. El dret a una menstruació neta i sana està en joc.  

L’aturada per la COVID19 ha destruït milers de llocs de treball. La crisi social i econòmica actual 
s’acarnissa en les dones: Risc de pobresa 29,5% dones, atur 15% dones i bretxa salarial -23% salari 
mig de les dones. Milers de famílies no tenen aliments suficients i han de triar entre aliments o 
productes higiènics. És urgent fer front a la pobresa menstrual. Necessitem que la Generalitat de 
Catalunya també decideix l’IVA dels productes menstruals.  

Els rebosts i grups de suport veïnals són imprescindibles per abastir d’aliments. Els productes 
higiènics són molt més difícils d’aconseguir. Compreses, tampons, copes i calces menstruals, són 
productes de primera necessitat! Prou pobresa menstrual!  

Cap alumna ha de perdre dies de classe per quedar-se a casa per no tenir tampons, compreses o 
copes menstruals. A les escoles, instituts i universitats, centres d’atenció primària, han d’haver 
productes menstruals gratuïts! Prou pobresa menstrual! 

Suma’t a l’acció de suport del 24 de maig al 28 de maig! Si pots, dóna productes menstruals! Fem 
crida a recollir productes d’higiene menstrual per lliurar-los als rebost i grups de suport veïnals que 
abasteixen d’aliments i productes bàsics a persones en situació de vulnerabilitat. Diem NO a la 
pobresa menstrual!   

Per garantir l’accés als productes menstruals, ACTUA! Passa la informació de la campanya 
Prou pobresa menstrual. Dóna un cop de mà a la xarxa de suport del teu municipi o barri o 
localitza Punts de recollida de productes menstruals.  

A Barcelona, del 25 al 27 de maig, apropa’t a la seu de l’Assemblea Nacional Catalana i localitza 
el Punt de recollida de compreses, tampons, copes...Omplim el carretó! El 28 de maig lliurarem els 
productes a les veïnes que sostenen el Rebost Solidari de Gràcia, que atén cada mes a 4.000 
persones, i més del 80% són dones.  
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