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Compra més responsable: cabassos retornables
QUANTES BOSSES DE
PLÀSTIC ES PODEN
ESTALVIAR?
COMPROMÍS

AMB LA COMUNITAT

CONSUM
AIGUA
ENERGIA
MOBILITAT
RESIDUS

A mesura que es va eliminant el consum de bosses de plàstic
d’un sol ús dels comerços, es tornen a utilitzar els cabassos
i carrets que tradicionalment s’havien fet servir per anar a
comprar.
Quan la clientela va a la botiga sense res per endur-se la
compra, oferir cabassos retornables és una bona solució que
consciencia de la necessitat d’aquest canvi d’hàbits, així com
dels beneficis que aporta per al medi ambient.

Fer servir el cabàs o el carret en lloc de
bosses de plàstic permet estalviar-ne
fins a quatre o cinc per cada compra.
Això suposa estalviar matèries
primeres i energia per a la fabricació
de les bosses, reduir la generació i
el tractament dels residus plàstics, i
evitar l’emissió d’uns quatre grams de
CO2 per unitat. Com que les bosses
són fàcilment transportables pel vent i
l’aigua, també s’evita que contaminin
els entorns naturals i afectin la
biodiversitat terrestre i marina.
Fins i tot en cas que siguin
reciclades o d’altres materials
(paper, biodegradables...), també
es consumeix energia i es generen
emissions en produir-les, i esdevenen
un residu ràpidament. La millor solució
sempre és substituir les bosses d’un
sol ús per alternatives reutilitzables,
com les bosses de tela o els cabassos.

QUÈ S’ESTÀ FENT
A CATALUNYA?
L’any 2015 el Parlament Europeu
va aprovar la que es coneix com a
directiva de les bosses de plàstic, que
estableix mesures per a la reducció
efectiva d’aquestes bosses, com ara
prohibir-ne la distribució gratuïta.
Aquesta directiva ha entrat en vigor
a l’Estat espanyol el 2018. En aquest
àmbit, Catalunya ja havia estat pionera
l’any 2009, quan va impulsar el Pacte
per la bossa, signat entre la Generalitat
i les organitzacions de distribució i
fabricació per reduir el consum de
bosses d’un sol ús.
L’any 2007 es van arribar a consumir
més de 50 milions de bosses de plàstic
cada setmana, amb una mitjana d’unes
325 bosses per persona i any, una xifra
que l’any 2015 es va reduir a gairebé
la meitat. Des del 31 de març del 2017
a Catalunya està totalment prohibit
lliurar gratuïtament bosses de plàstic
amb nanses a caixa i en el repartiment
a domicili. Aquesta prohibició abasta
diverses tipologies de bosses de
plàstic, incloses les oxodegradables i
les de plàstic biodegradable.
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Recomanacions

La Bioteca és una botiga
de productes ecològics i de

- Promoveu que la gent porti la bossa reutilitzable de casa o altres elements
tradicionals com el carretó, el cistell o el cabàs.

proximitat que lloga cabassos
als clients com a alternativa
reutilitzable per a aquells que
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Lluís, com va sorgir la idea dels cabassos
retornables?
Doncs ens la van oferir en el marc de la
campanya “Comerç verd”, que es porta
a terme a diversos barris de Barcelona.
Nosaltres ja volíem eliminar del tot l’ús de
les bosses de plàstic, i aquesta idea ens va
semblar molt bona.
I en què consisteix?
El client que s’enduu un cabàs deixa un dipòsit
de cinc euros, que recupera quan el retorna.
Ja n’hi ha més d’una vintena voltant per la
ciutat. Als clients habituals ja no els demanem
el dipòsit. De tota manera, hem comprovat
que tothom acaba retornant el cabàs.
Què us va motivar a implantar aquesta acció?
Avançar cap al residu zero. Perquè no només
volem eliminar les bosses, sinó tots els plàstics que
sigui possible. Per exemple, fomentant els envasos
de vidre retornables, reomplint els envasos dels
sabons, venent productes a granel i en paquets
més grossos... És a dir, tot el que signifiqui
evitar els envasos i els plàstics d’un sol ús.
Com responen els clients?
Gairebé totes les persones que s’acosten
a una botiga ecològica ja saben què volen

- Analitzeu el tipus de bosses que utilitzareu a la vostra botiga. Els tipus de bossa són,
de més a menys recomanables: bosses de roba (millor les de fibres vegetals que
les sintètiques), bosses de plàstic reciclat reutilitzables, bosses de paper reciclat i
bosses compostables.
-Tingueu en compte que les bosses oxodegradables també són de plàstic. La
diferència respecte de les convencionals és que contenen additius químics que les
fragmenten més ràpidament, de manera que en dispersen la contaminació. Per això
no s’haurien d’utilitzar.
- Si voleu més informació al respecte, us podeu posar en contacte amb les entitats i
institucions que promouen la reducció del consum de bosses i l’estalvi de residus.

consumir i en coneixen els beneficis per al
medi ambient. Això fa que responguin molt
bé. A més, esperem que sigui una mesura
extrapolable a moltes altres botigues, i que
aporti una solució sobretot per a les compres
improvisades, quan surts de casa sense
bossa o recordes que et fa falta alguna cosa.
Quantes bosses s’estalvien?

Per a més informació:
Materials de la campanya informativa de la prohibició del lliurament gratuït de
bosses de plàstic.
Agència de Residus de Catalunya.
Campanya “Catalunya lliure de bosses”
Rezero, Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable
Directiva europea sobre bosses de plàstic

Amb els cabassos que cedim estem evitant
que es facin servir una vintena de bosses
cada dia. I, comptant el nombre de setmanes
laborals, són unes 5.700 bosses a l’any.

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Convidaríeu altres botiguers a fer el
mateix?

Més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

És clar, perquè des del primer moment
rebran una resposta molt agraïda dels
clients. No només perquè els deixes
temporalment un cabàs, sinó perquè també
agraeixen no generar plàstics innecessaris.
En el moment que evitem un plàstic, ja
estem fent un bon servei a la ciutat. Tot
suma.

Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107
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http://barcelona.cat/comercsostenible
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932 562 593

