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El comerç minorista té un paper rellevant en la
canalització de mesures sostenibles.
El comerç minorista es responsabilitza de la reducció del consum de bosses de plàstic.
El comerç minorista és el principal subministrador de bosses de plàstic. Del total de
bosses de plàstic que s’entreguen un 82,1% són de plàstic d’un sol ús, un 10,8% són
de paper, un 3,2% són de plàstic oxo-biodegradable i un 3,1% són de plàstic
reutilitzable1. Així, quasi 9 de cada 10 bosses entregades en el sector comercial estan
fetes de plàstic2.
El plàstic és un dels materials més contaminants i amb més dificultat de tractament,
per açò són els que més preocupen a les administracions públiques. Cada any
s’aboquen en els oceans fins a 13 milions de tones de plàstic 3, segons l’ONU.
Aquests residus poden tardar fins a 1.000 anys a desintegrar-se.
En el marc de la Unió Europea s’insta als Estats Membres a reduir el seu ús, de tal
forma que les administracions públiques estan emprenent mesures per a reduir l’ús
de plàstics. Una de les mesures és la reducció del consum de bosses de plàstic.
S’estima que cada persona utilitza entre 130 i 160 bosses de plàstic a l’any 4. Abans de
l’1 de gener de 2026, es marca com a objectiu la reducció del consum a 40 bosses
lleugeres per habitant o el seu equivalent expressat en pes.
A Espanya, per a adaptar-se als nous requeriments comunitaris s’ha aprovat el Reial
Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel
qual es crea el Registre de Productors que té com a finalitat adoptar mesures per a
reduir el consum de bosses de plàstic. Unes mesures que afecten directament el
comerç minorista que ha d’adaptar-se a esta nova norma.
A partir de l’1 de juliol de 2018, els establiments de comerç al detall, les vendes online
i entregues a domicili hauran de cobrar les bosses de plàstic als consumidors, a
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excepció de les molt lleugeres i les grosses reciclades i hauran d’informar en un lloc
visible d’esta nova obligació.
En els últims anys, els comerços minoristes, han anat adoptant mesures, de forma
voluntària, per a reduir l’ús de bosses de plàstic. Alguns comerços han posat a
disposició dels consumidors bosses de materials més duradors (tèxtil, ràfia, etc.) o
bosses fabricades amb materials alternatius (paper o biodegradables). També s’han
desenvolupat campanyes promocionals entre els consumidors premiant les seues
compres per utilitzar mitjans alternatius a les bosses de plàstic (carret, cabàs, etc.).
Totes estes mesures posen de manifest el paper que té el comerç en la promoció i
difusió de mesures de protecció del medi ambient entre els consumidors.
Els comerciants minoristes de la Comunitat Valenciana tenen a la seua disposició dos
guies editades per la Cambra de Comerç de València, la finalitat de la qual és
orientar el comerciant en l’adopció de mesures per a la gestió sostenible del seu
negoci i conscienciar-lo sobre la responsabilitat que adquireix per a desenvolupar
mesures que impliquen un ús més eficient dels recursos per part dels consumidors5.
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Eliminació de les bosses de plàstic en el comerç minorista.
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