
“Les bosses de plàstic 
contaminen i no són 

necessàries”

NO A LES BOSSES 
DE PLÀSTIC

menys per viure millor

Asociate a Ecologistes en Acció
www.ecologistesenaccio.org

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza  
Tel./Fax: 976398457  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón  
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Canarias: Paseo de Chil 13, 35014 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo  
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao  
Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura:  C/ Vicente Navarro del Castillo, bl. A portal 14, 06800 Mérida,  
Tel: 622128691  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño  
Tel: 941245114-616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 630198380  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

20
09

 *
 Im

pr
ès

 e
n 

pa
pe

r r
ec

ic
la

t 

Per això proposem:

1. Fer un petit esforç des dels ajun-
taments, entitats ciutadanes, gremis 
de comerciants i cadenes de distri-
bució per animar al consumidor i als 
comerços a substituir les bosses de 
plàstic gratuïtes per un altre tipus de 
recipient més resistent i durador.

2. Els acors voluntaris de substitu-
ció o de pagament serien idonis per 
a frenar el consum generalitzat de 
bosses. Però com pot ser insuficient 
necessitem a més, accions decidides 
destinades a limitar el consum de 
bosses de plàstic.

3. Que el govern gravi el consum in-
discriminat i gratuït de les bosses de 
plàstic amb un impost ecològic su-
ficienment elevat per ser disuasori. 
Aquest diner no lucraria el comerciant 
sinó que s’invertiria en investigació i 
desenvolupament de tecnologies de 
producció neta que minimitzi la ge-
neració de residus i en mecanismes 
per eliminar les bosses d’un sol ús. 

Reduir les escombraries es lluitar 
contra el canvi climàtic



gle en degradar-
se. En els últims 
10 anys, el seu 
consum ha aug-
mentat un 47% i es 
situa en uns 13.000 

millons de bosses de plàstic d’un sol ús 
(100.000 tones a l’any). És molt fàcil 
eliminar aquest residu tan perjudicial 
per al medi ambient i fàcilment substi-
tuible per sistemes tradicionals reutilit-
zables i de llarga vida.

Raons per dir                             
No a les bosses de plàstic

• Es fabriquen a partir del petroli, 
un recurs no renovable, costós, cada 
vegada més escàs i responsable de 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
é a dir, del canvi climàtic.
• El seu reciclatge no és rentable: cos-
ta 100 vegades més reciclar-les que 
produir-les noves.
• La majoria acaba al mar o cremades 
en les incineradores i en els forns de 
ciment. S’han trobat bosses flotant al 
nord del Cercle Àrtic i en llocs remots 
de l’Atlàntic Sud.
• Contaminen durant la seva fabricació 
i la seva incineració (dioxines, cianur 
d’hidrògen...).
• Sovint estan impresses amb tintes 
tòxiques.
• Tarden entre 150 i 1000 anys en des-
composar-se.
• La seva dispersió a la naturalesa causa 
mortaldat d’animals en el medi terres-
tre i aquàtic. Les tortugues, els dofins o 
els catxalots, per exemple se les men-
gen perquè les confonen amb meduses 
i calamars. És cada vegada més fre-
qüent trobar-les en cadàvers d’animals 
marins perquè provoquen el bloqueig, 
irritació o laceració del tracte digestiu i 
redueixen la quantitat d’aliments que 
els animals poden ingerir.
• Són de fàcil substitució per sistemes 
tradicionals: bosses de tela, carretons, 
cistelles, també podem recuperar el 
mocador de fer farcells.

Consumint menys i millor, 
protegim el medi ambient

La bossa de plàstic és el pro-
ducte estrella de la nostra 
cultura d’usar i llençar que 
malgasta grans 
quantitats de 
materials i ener-
gia per fabricar 
productes efímers 
d’un sol ús, moltes 
vegades superflus. Les 
bosses de plàstic es 
poden reemplaçar fà-
cilment per recipients 
duradors i ecològics. A 
Espanya utilitzem unes 
250 bosses per habitant i 
any. Tant la seva fabricació 
i distribució com el seu trac-
tament posterior provoquen 
importants problemes ambien-
tals. Per tot aixó considerem que 
és necessari la seva desaparició.

Un ús abusiu

Com solen ser gratuïtes es consumeixen 
sense mesura i fins i tot s’utilitzen mol-
tes més de les necessàries. Una bossa 
de plàstic té una vida útil mitja de 12 
minuts i per a la seva producció i dis-
tribució consumeix aigua, energia i el 
cost ambiental del petroli. Una vegada 
convertida en residu triga més d’un se-


