
   
 

 

PIMEComerç reclama la reducció de l’IVA també  
en la carn i el peix 

 
La sectorial alerta que és urgent que es tingui en compte el comerç de proximitat 
en les mesures per rebaixar la tensió inflacionària perquè té la seva subsistència 
en risc  
 
PIMEComerç demana mesures més enfocades a mantenir l’activitat econòmica 
i lluitar contra la inflació per preservar llocs de treball i ser més competitius  
 
 
Barcelona, 28 de desembre de 2022. PIMEComerç exigeix que la carn i el peix 
estiguin inclosos en les mesures de rebaixa d’IVA en alimentació que es van 
aprovar ahir al Consell de Ministres. “Els productes frescos com la carn i el peix 
no poden estar al marge d’aquestes rebaixes anticrisi anunciades, no es 
poden fer distincions a la cistella”, ha dit el president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, qui també ha alertat que “és urgent que es tingui en compte el comerç 
de proximitat perquè té la subsistència en risc”, i en aquest sentit, ha 
demanat que les mesures estiguin més enfocades a mantenir l’activitat 
econòmica i lluitar contra la inflació per preservar llocs de treball i ser més 
competitius. La sectorial ha insistit en el fet que les mesures aprovades ahir, 
seran d’impacte en el curt termini i caldrà avaluar mesures de més llarg 
recorregut per seguir atenuant la tensió inflacionària. 
 
PIMEComerç ja va demanar al mes de setembre una reducció de l’IVA del 10% 
al 4% en tots els productes alimentaris per rebaixar la tensió inflacionària i 
com a mesura per ajudar a incentivar consum, davant la proposta del govern de 
limitar el preu d’una  cistella bàsica d’aliments que “només beneficiava als 
supermercats de les grans cadenes de distribució posant en risc la subsistència 
del comerç de proximitat”. En aquest sentit, la sectorial valora positivament 
algunes de les mesures com l’eliminació de l’IVA en productes bàsics, com 
la llet, pa, ous o fruites o la rebaixa del tipus que suporten olis i pastes, del 10% 
al 5%, però són mesures “insuficients si es deixen de banda els aliments 
frescos com la carn o el peix”, ha insistit Goñi.  
 
 
 
 

 
 
 


