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Aqència de
Rãsidus de
Ga ta lu nya
Barcelona, a 10 d'abril de 2017

BenvolguUda,

Com ja deveu saber, ha entrat en vigor I'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic
a tots els establiments comercials, en virtut de la llei 5/2017. de 28 .de marc. de
mesures fiscals. adm
, financeres i del sector públic, que ha aprovat un
seguit de modificacions,del text refós de la Llei reguladora dels residus.

Aquestâ mesura es concreta en la prohibició del lliurament gratuil de bosses de
caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en
general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les
compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent,
en els punts de venda de mercaderies o productes

La prohibició és d'aplicació a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la
seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic.
Per garantir la difusió de la norma, I'Agència de Residus de Catalunya ha iniciat la
campanya informativa "Les bosses es paguen Que no les pagui el medi ambient",
adreçada als comerços, i a la ciutadania en general, per comunicar-los que a partir
d'ara les bosses de plàstic deixen de ser gratuites, i que tenen alternatives per dur la
compra.

Us

animo a

visitar la

nostra pàgina

web
http://residus.qencat.caÙca/ambits dactuacio/prevencio/prohibicio-per-la-oratuitatde-les-bosses-de-plastic/ per consultar tots els materials de la campanya i decidir,
per ajudar a la difusió, descarregar-vos el cartell informatiu permanent de comerç
(versió porta d'entrada) o el cartell informatiu permanent de comerç (versió
interior), que podeu col.locar als vostres establiments comercials, en un lloc ben
visible pels clients. També trobareu un apartat de preguntes i respostes que resoldrà
que pugueu tenir al respecte.
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que fa a la reducció del consum de bosses de plàstic. Fem-ho, entre tots,
per la vostra col.laboració.
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