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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU-AM, 

AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021006245, DE DATA 14 D’ABRIL DE 

2021, EN SUPORT DE COBRIR LES NECESSITATS MENSTRUALS 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de FEM SANT ANDREU-

AM, en suport de cobrir les necessitats menstruals, la qual, 

literalment transcrita diu el següent: 

 

“La pobresa menstrual és la situació de les persones que 

menstruen sense tenir accés als productes d’higiene menstrual a 

causa del desequilibri entre el seu cost i els baixos ingressos. 

En algunes famílies això significa haver de triar entre comprar 

arròs o compreses. Hi ha qui no pot gastar el que no té i 

recorre a mètodes per a gestionar el flux hemàtic inconcebibles 

en la nostra societat: cartrons, periòdics, tovallons. Cal 

destacar que avui dia l’impost corresponent a aquests productes 

és d’un 10%, ja que no són considerats de primera necessitat, el 

que en dificulta encara més l’aconseguir-los. 

 

Aquesta situació comporta un perill greu contra la vida, ja que 

l’ús d’elements ni esterilitzats ni higiènics durant la 

menstruació pot comportar problemes seriosos. La bona cura del 

cicle menstrual és un indicador sanitari; així ho va declarar el 

Col·legi d’Obstetres i Ginecòlegs dels EUA el 2015, equiparant-

lo a la febre, o el color i la forma dels excrements. Un cicle 

menstrual sa contribueix al necessari equilibri hormonal i 

emocional. 

 

La menstruació és un element biològic sense alternatives; el 

patir-la enfront de qui no la pateix comporta un greuge 

comparatiu. Atès que aspirem a viure en un municipi democràtic i 

socialment responsable, hem de ser capaces de dotar les persones 

que menstruen de tots aquells elements que necessitin per a 

poder tenir una vida en condicions d’igualtat. 

 

A Europa hi ha països que s’enfronten a la pobresa menstrual i 

la tracten com una desigualtat social. El novembre passat, 

Escòcia va aprovar, per unanimitat, un projecte de llei que 

estableix com a dret legal l’accés lliure i gratuït dels 

productes menstruals. Amb aquesta llei, les autoritats locals 

escoceses assumien l’obligació legal de proporcionar tampons i 

compreses a les escoles, universitats i d’altres llocs públics. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Govern de la República Francesa, el desembre passat va 

anunciar que els pressupostos de 2021 inclourien una partida 

destinada a lluitar contra la pobresa menstrual. Es calcula que 

a França la pobresa menstrual afecta a entre 1,5 i 2 milions de 

dones, amb difícil accés a compreses o d’altres proteccions 

sanitàries principalment a causa dels seus baixos ingressos, la 

qual cosa, n’ultratja la dignitat i n’obstaculitza la inserció 

social. 

 

A Espanya 2 de cada 10 dones viuen sota el llindar de pobresa, 

fet que equival a que 2 de cada 10 passen una menstruació 

antihigiènica. Al nostre país, la Viagra és considerada un 

producte de primera necessitat amb un IVA del 4%, mentre les 

compreses, tampons i copes menstruals tenen un IVA del 10%, al 

no ser considerats productes de primera necessitat. Fet que 

demostra que l’Estat Espanyol està encara a anys llum d’estats 

socials com ara Escòcia i França. 

 

La modificació de la Llei de bases del règim local de l’any 1985 

mitjançant el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures 

urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la 

violència de gènere assigna als municipis la competència de 

realitzar “actuacions en la promoció de la igualtat entre homes 

i dones així com contra la violència de gènere”. És, per tant, 

competència del nostre municipi garantir que cap persona per 

raons biològiques pateixi desigualtat. 

 

Tenint en compte que vivim arran d’una crisi climàtica, 

considerem important que progressivament puguem deixar de banda 

els materials d’un sol ús, en favor d’elements més perdurables i 

reutilitzables. Per això i pel fet que es tracta d’un element 

que està demostrat que és positiu per a la salut, optem per la 

promoció de l’ús de la copa menstrual, una eina de silicona 

reutilitzable per la seva fàcil esterilització. 

 

La pobresa menstrual no només afecta la dificultat d’accedir als 

productes d’higiene menstrual, sinó que també implica una 

pobresa educativa, cultural i social que comporten un 

desconeixement global del tema i la circulació de tabús al seu 

entorn. Això és degut a la manca de conscienciació social, atès 

que les xerrades i l’educació al voltant d’aquest tema als 

centres educatius són escasses.” 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMER: Instar al futur govern de la Generalitat de Catalunya 

resultant dels comicis del 14 de febrer del 2021, a crear el 

Departament d’Igualtat i Feminismes i que aquest impulsi una 

proposta de llei que estableixi com a dret legal l’accés lliure 

i gratuït als productes menstruals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGON: Tots els equipaments municipals tindran a disposició de 

les persones que ho necessitin compreses de manera gratuïta i 

que l’accés a aquestes sigui discret i sense provocar estigmes; 

estant a la disposició de les persones directament als serveis 

dels equipaments municipals. 

 

TERCER: Que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través de 

la Regidoria d’Igualtat promogui enguany xerrades de 

conscienciació, dirigides a instituts i entitats locals, sobre 

la menstruació i l’ús beneficiós d’elements més perdurables i 

reutilitzables, com ara la copa menstrual. 

 

QUART: Que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca inclogui 

enguany i anys posteriors, la quantia suficient per fer front al 

conjunt d’accions que promoguin el suport a les necessitats 

menstruals.  

 

CINQUÈ: Notificar l’acord a les associacions de  veïns i veïnes 

de Sant Andreu de la Barca, al conjunt d’entitats culturals, 

socials i esportives del municipi. A més, també al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i als partits polítics amb 

representació parlamentària a la XIII Legislatura de la 

Catalunya. Finalment, fer-ne difusió als mitjans públics 

municipals.  
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