Al Centre Andorra Sostenible ens han arribat preguntes i dubtes, tant de
comerciants com de consumidors, sobre què passa amb les bosses de plàstic des
que ha començat l’any 2013.

Andorra ha fet una aposta per substituir progressivament, a partir de l’1 de
gener d’enguany, les bosses plàstiques d’un sol ús en favor de les

bosses reutilitzables o altres sistemes que permetin la
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Al Centre Andorra Sostenible
estem a la vostra disposició per
aclarir dubtes o resoldre

consultes sobre aquest i altres
temes de sostenibilitat.

Ens trobareu a:

C/ Prat de la Creu, 62-64 1a planta
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
www.sostenibilitat.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Telèfon: +376 875 771
I també a les xarxes socials:

reutilització. Gràcies a la implicació del sector comercial, aquesta acció de
consum més sostenible, similar a les que ja tenen lloc en la major part de
països d’Europa, contribuirà a reduir la producció de residus i a millorar la
qualitat ambiental del país.
Com a comerciants teniu al vostre abast un conjunt d’alternatives que us
permetran substituir les bosses de plàstic d’un sol ús. Les millors solucions
són principalment les bosses de roba o de paper reutilitzables o, si el
producte és gran, les caixes reutilitzables.
En el cas que no pugueu optar per les alternatives anteriors, una altra
opció ―poc recomanable i d’ús molt limitat― és la bossa plàstica
reutilitzable un mínim de 15 vegades, tot i que canviar un plàstic per un
altre plàstic no creiem que sigui la millor manera d’apostar per la
reutilització i la sostenibilitat. Recordeu, a més, que aquestes bosses han
d’estar certificades per una entitat certificadora (encara que sigui de fora
del país, com és el cas d’AENOR-Espanya) i han d’estar retolades per tal
que tant vosaltres com els usuaris pugueu identificar que són reutilitzables
un mínim de 15 vegades; en aquest sentit, és important que verifiqueu bé
aquestes condicions amb la vostra empresa proveïdora.
Llavors, què passa a hores d’ara amb les bosses plàstiques d’un sol ús?
Doncs que encara se’n poden distribuir, però només fins al dia 19 de
novembre de 2013 i amb l’obligació de cobrar-les a un preu de 0,02 € com
a mínim, import que ha de quedar indicat al tiquet de compra; és a dir, que
hi figuri allò comprat i, a part, el cost de les bosses que els consumidors
han demanat. A partir de la data esmentada, la distribució de bosses de
plàstic d’un sol ús estarà prohibida i només es podran dispensar bosses
reutilitzables o les alternatives abans citades, amb un cost mínim de 0,02 €
als establiments d’alimentació, o de manera gratuïta o al preu que els
comerciants creguin oportú en la resta de negocis.

