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BOSSES DE COMPRA, TORNANT ALS ORÍGENS 
 

Els darrers mesos hom ha pogut veure com les bosses de plàstic han deixat de ser 
gratuïtes a supermercats i botigues. Aquest canvi ve donat per normatives com 
ara el Plan Nacional Integrado de Residuos, que fixava una reducció del 50% de les 
bosses d’un sol ús per a l’any 2010 (que no s’ha complert), o la nova Ley de Resi-
duos, que preveu que l’any 2018 s’eliminin completament —excepte per a envasar 
peix, carn o altres aliments peribles—, reemplaçant-les per bosses biodegradables. 
 

Aquesta mesura es justifica per l’impacte ambiental de les gairebé 250 bosses 
d’un sol ús que consumeix de mitjana anual cada persona a Espanya. Però, quin és 
aquest impacte i de quines alternatives disposem? Per comparar-les tornem a 
utilitzar com en anteriors ecoconsells l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), que avalua 
els impactes ambientals del producte.  

             

D’acord amb un estudi que aplica aquesta eina considerant el consum de materials i 
energia i les emissions de CO2 associades, és més recomanable la utilització de bosses 
de plàstic reutilitzables resistents. També és molt adient utilitzar el carretó de la com-
pra amb rodes, que a més facilita el transport quan portem molt pes. 
 
 Quin és el rànquing de bosses? 
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Utilitzar bosses de plàstic reutilitzables resistents és l’opció que consu-
meix menys matèries primeres (0,4 kg/any) i energia (2,2 kWh) i genera 
menys emissions de CO2 (1,2 kg/any). 
Les bosses de tela són preferibles a les d’un sol ús, però consumeixen el 
triple de matèries primeres, nou vegades més energia i tripliquen les 
emissions de CO2 que les de plàstic reutilitzable. 
Les bosses d’un sol ús actuals, tot i que es poden reciclar, consumeixen 
8 vegades més matèries primeres, 24 vegades més energia i emeten 5 
vegades més CO2 que les de plàstic reutilitzable. 
Les bosses biodegradables tenen un impacte menor quan esdevenen 
residu, però com també són d’un sol ús presenten un consum de recur-
sos en alguns casos més elevat que les de plàstic actuals. 
Les bosses de paper són la pitjor opció, ja que també són d’un sol ús i con-
sumeixen 53 vegades més matèries primeres i 84 vegades més energia 
que les de plàstic reutilitzable, i multipliquen per 10 les emissions de CO2. 
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