Quan entra en vigor la prohibició
del lliurament de bosses de plàstic?
D’acord amb el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre la
reducció del consum de bosses de plàstic:
La prohibició inclou les bosses de plàstic en general i les de
plàstic fragmentables, sigui en punt de venda, en la venda online
i el lliurament a domicili, tinguin o no nanses.
Només es permet de lliurar, previ pagament, les bosses
compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN
13432 i les de plàstic de més de 50 micres de gruix que continguin
un mínim de 50% de plàstic reciclat.

S’ACABA EL MALSON

de les bosses de plàstic d’un sol ús
I recorda, les bosses compostables les podem reutilitzar per a la
brossa orgànica.

Més informació a residus.gencat.cat
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Des de l’1 de gener de 2021 es prohibeix el lliurament de les
bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres que s’ofereixen als
consumidors, en els punts de venda de béns o productes, la
venda online i lliurament a domicili.
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Ara tenim una responsabilitat col·lectiva per
acabar amb el malson que representa per
al medi ambient aquest ús indiscriminat de
bosses de plàstic d’un sol ús.
Quines bosses es veuen afectades?

S’ACABA EL MALSON

Queden afectades totes les bosses de plàstic d’un sol ús proporcionades a
consumidors, tinguin o no nanses i independentment del gruix:

de les bosses de plàstic

L’ús excessiu de les bosses de plàstic ha perjudicat greument el nostre
entorn i és especialment crítica la contaminació de mars i oceans.
Diferents estudis indiquen que més d’un milió d’aus i més de 100.000 mamífers
marins moren a conseqüència dels plàstics que arriben al mar. Ja s’han
trobat plàstics a més de 10.000 metres de profunditat en mars i oceans*. I al
Mediterrani, davant les costes catalanes, hi ha una concentració mitjana de
180.000 partícules de microplàstics per km2**.
La nostra societat ha anat prenent
consciència d’aquest perjudici que
hem provocat a l’entorn natural i que
també afecta la salut humana. Per
això, les diferents administracions
han plantejat mesures cada cop més
restrictives sobre l’ús de les bosses
de plàstic d’un sol ús, fins a establirne la prohibició en comerços i venda
a domicili.

És un gran canvi que afecta tothom.
Per una banda la ciutadania, tenim
moltes alternatives quan anem a
comprar i, per altra banda, el sector
del comerç que pot optar per altres
envasos més respectuosos amb el
medi ambient, com ara les bosses
compostables o de paper.

* Greenpeace (2021) Com arriba el plàstic als
oceans i què hi passa després?
https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/
consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-alos-oceanos-y-que-sucede-entonces/

** Grup de Recerca Consolidat en Geociències
Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de
la Universitat de Barcelona, article publicat a la
revista Marine Pollution Bulletin.
https://www.ccma.cat/324/el-mar-catala-te-dobleconcentracio-de-microplastics-que-el-mediterranipeninsular/noticia/2907260/

Bosses de
plàstic secció

(entre 15 i 50 micres)

* (≤15 micres)

Bosses de plàstic Bosses mínim 50%
fragmentables de plàstic reciclat
(≤50 micres)

Bosses
compostables
lleugeres

Bosses
compostables de
secció

(entre 15 i 50 micres)

*(≤15 micres)

Lliurament
a comerços

Lliurament
a domicili

Venda
online

Pagament
obligatori

No se
No se
No se
subministren subministren subministren

Prohibides

*Les bosses de secció (o molt lleugeres) són qualsevol bossa amb o sense nanses, utilitzada per al
producte fresc i a granel: fruita i verdura, peix, xarcuteria, fleca, etc

Quines alternatives tenim per anar a fer la compra?
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Podem anar a comprar sense fer ús de bosses de plàstic.
Tenim moltes alternatives:
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Bosses de
plàstic lleugeres

17/6/21 18:04

