El dilluns 19 de novembre entrarà en vigor la darrera part del Reglament

per al foment de l’ús de bosses reutilitzables aprovat el juny del 2012 que
estableix que a partir d’aquell moment, cap establiment d’Andorra podrà
distribuir bosses de plàstic d’un sól ús, ja que suposen una important
fracció del total de residus plàstics que produïm i tenen una vida útil
estimada de només 12 minuts.
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A tot Europa la distribució de
d’un sol ús
en els comerços és una pràctica en retrocés o totalment descartada, alhora
que creix l’hàbit de fer servir alternatives més sostenibles basades en l’ús
de bosses reutilitzables o carrets de la compra que no generen residus.
Aquest objectiu de consum més sostenible és el que es pretén assolir amb
el Reglament per al foment de l’ús de bosses reutilitzables aprovat el mes
de juny del 2012 i que marca la data del 19 de novembre de 2013 com el
dia en què entra en vigor la prohibició de la distribució de bosses de plàstic
d’un sol ús.
A partir d’aquell dia s’haurà d’implementar alguna de les alternatives
existents, entre les quals es poden citar:
•
•
•
•

Bosses tèxtils.
Bosses i embolcalls de paper.
Caixes de cartró, fusta o plàstic.
Bosses de plàstic reutilitzables; que estan elaborades amb material
plàstic de major resistència capaç de suportar un mínim de 15 usos
demostrables gràcies a estar certificades. La normativa permet
qualsevol entitat certificadora (encara que sigui de fora del país,
com és el cas d’AENOR-Espanya), però determina que les bosses
han d’estar retolades per a la seva correcta identificació amb: 1) el
logo de l’entitat certificadora, 2) la norma certificadora per la qual
es regeix, i 3) opcionalment, l’indicador de “reutilitzables mínim 15
usos” tal com podeu veure en aquesta imatge:

•

Atenció! Les bosses biodegradables o oxobiodegradables NO
compleixen aquesta normativa i, per tant, no es poden distribuir.

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:

És important verificar amb l’empresa proveïdora les condicions legals de
les bosses, especialment les de material plàstic reutilitzable.
A partir del 19 de novembre:
•
•

Els comerços d’alimentació han de cobrar qualsevol bossa que es
distribueixi un preu mínim de 2 cèntims d’euro.
Els altres establiments poden distribuir bosses reutilitzables
cobrant o bé donar-les gratuïtament.

