
CONCELLO DE REDONDELA

CIRCULAR INFORMATIVA
R.D. para reducir o consumo de BOLSAS DE PLÁSTICO e evitar impactos

adversos no Medio Natural

O Real decreto 293/2018, do 18 de maio, incorpora ao ordenamento xurídico
español a Directiva (UE) 2015/720 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de
abril de 2015, e  ten por obxecto reducir o consumo de bolsas de plástico para
previr  e  reducir  os  impactos  adversos  que  producen  no  medio  ambiente os
residuos que xeran.

 Quedan  incluídas  no  ámbito  de  aplicación  da  norma  todas  as  bolsas  de
plástico postas no mercado no territorio do Estado, así como os residuos xerados
polas devanditas bolsas. 

Tipos de bolsas de plástico para comercios, definidos pola nova normativa: 

1. Bolsas de plástico lixeiras: son aquelas que teñen un espesor inferior a 50 micras.
É a comunmente chamada “bolsa camiseta” ou “dun só uso” debido ao escaso grosor
co que conta.

2.  Bolsas de plástico moi lixeiras:  estas bolsas contan cun espesor inferior  a 15
micras.  Son  as  bolsas  que  normalmente  se  utilizan  por  hixiene  para  transportar
produtos vendidos a granel (froita, verduras…).

3.  Bolsas  de  plástico  fragmentable:  están  fabricada  con  plásticos  que  conteñen
aditivos  que,  unha  vez  refugadas,  transfórmanse  en  microfragmentos  e  terminan
fusionados co medio ambiente.

4.  Bolsas de plástico compostables: tamén chamadas bolsas biodegradables, están
fabricadas  a  partir  de  amidón  de  cereal.  Deben  cumprir  a  norma  europea  EN
13432:2000,  que  fixa  os  requisitos  de  produción  de  envases  e  embalaxes
compostables e biodegradables.

As medidas que se adoptan para reducir o consumo de bolsas de plástico, en
función da súa data de entrada en vigor, son as seguintes:



1. A partir do 1 de xullo de 2018:

a. Prohíbese a entrega gratuíta aos consumidores de bolsas de plástico nos puntos de
venda de bens ou produtos, fóra das bolsas de plástico moi lixeiras e das bolsas de
plástico con espesor igual ou superior a 50  micras, cunha porcentaxe igual ou maior
ao 70% de plástico reciclado.

b. No caso da excepción para as bolsas de plástico con espesor igual ou superior a 50
micras  prevista  no  apartado  anterior,  os  comerciantes  deberán  dispoñer  de
documentación proporcionada polo fabricante que acredite devandita porcentaxe.

c.  Os  comerciantes  cobrarán  unha  cantidade  por  cada  bolsa  de  plástico  que
proporcionen  ao  consumidor.  Para  determinar  o  prezo  das  bolsas  de  plástico,  os
comerciantes poderán tomar como referencia os prezos  orientativos establecidos no
R.D. e consignados ao final desta circular.

d. Asemade, os comerciantes informarán os consumidores dos prezos establecidos,
expoñéndoos  ao  público  nun  lugar  visible  e  incluíndo  unha  referencia  ao
cumprimento das obrigacións contida nos apartados anteriores.

Para os efectos de inspección e control da excepción do cobro das bolsas con máis do
70%  de  plástico  reciclado,  os  comerciantes  deberán  dispoñer  da  documentación
necesaria que permita acreditar devandita porcentaxe.

2. A partir do 1 de xaneiro de 2020:

a. Prohíbese a entrega aos consumidores, nos puntos de venda de bens ou produtos,
de bolsas de plástico fragmentables.

b. As bolsas de plástico de espesor igual  ou superior a 50  micras conterán unha
porcentaxe mínima do 50 % de plástico reciclado.

3. A partir do 1 de xaneiro de 2021:

Prohíbese a entrega de bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras ao consumidor nos
puntos  de  venda  de  bens  ou  produtos,  agás  se  son  de  plástico  compostable.  Os
comerciantes poderán tamén optar por outros formatos de envase para  substituír ás
bolsas de plástico.

Todas as medidas afectarán tanto as bolsas de plástico que se entreguen nos puntos de
venda de bens ou produtos como ás que poidan fornecerse na venda  online, así como
ás entregadas a domicilio. Exclúense os sobres de plástico empregados para as vendas
a  distancia,  aínda  que  estes  deberán  ser  considerados  envases  se  cumpren  coa
definición de envase e os seus exemplos establecida na Lei 11/1997, do 24 de abril. 



Establécese a obrigación de marcado das bolsas  compostables no prazo de dezaoito
meses a contar desde a data en que a Comisión Europea adopte o acto polo que se
establezan as especificacións das etiquetas ou marcas para garantir o recoñecemento
en  toda  a  Unión  Europea  destas  bolsas  así  como para  proporcionar  información
correcta aos consumidores sobre as propiedades das devanditas bolsas.

Rexistro de Produtores de Produtos
Polo que respecta  á  creación do Rexistro  de  Produtores  de  Produtos,  de  carácter
administrativo  e  declarativo,  a  súa  finalidade  é  esixir  aos  fabricantes  que
proporcionen información anual  sobre  a  posta  no  mercado  de  bolsas  de  plástico.
Organízase en seccións de produtores e recompilará a información sobre a posta no
mercado de produtos para cumprir coas obrigacións de información en materia de
xestión de residuos.

Asemade,  dentro do Rexistro  de Produtores  de Produtos,  créase  a sección de
fabricantes de bolsas de plástico, establecéndose as obrigacións de inscrición dos
fabricantes e importadores de bolsas de plástico na devandita sección.

Prezos  orientativos das bolsas de plástico:

1.  Bolsas  de  espesor  inferior  a  15   micras  destinadas  a  usos  diferentes  aos
enumerados na definición de bolsas moi lixeiras: 5 céntimos de euro/bolsa.

2. Bolsas de espesor comprendido entre 15 e 49  micras: 15 céntimos de euro/bolsa.

3. Bolsas de espesor igual ou superior a 50  micras: 15 céntimos de euro/bolsa.

4. Bolsas de espesor igual ou superior a 50  micras, con contido igual ou superior a
50% de plástico reciclado pero inferior ao 70%: 10 céntimos de euro/bolsa.

Os  comercios  que  incumpran  a  norma  serán  sancionados,  con  importes
variables segundo a gravidade do incumprimento.
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