IMPOST ECOLÒGIC SOBRE LES BOSSES DE PLÀSTIC DURANT L’ANY 2008

1. INTRODUCCIÓ
La repercussió de la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”, ha obert la porta al
debat a nivell d’iniciatives legislatives en prevenció de residus. L’objectiu de la campanya
és l’aplicació d’un impost ecològic de 0,20€ sobre la bossa de plàstic a partir la Llei
Pressupostària de la Generalitat de Catalunya. Durant el debat parlamentari a finals de
novembre per definir la Llei Pressupostària, representants de la Fundació ens hem reunit
amb els diversos grups parlamentaris que formen la Comissió de Medi Ambient per
demanar el seu suport en la iniciativa de divulgació i pressió social per aprovar l’aplicació
del gravamen sobre la bossa. Arrel de la iniciativa i de la pressió exercida, es va aprovar al
Parlament la Llei 16/2008 de creació de la Comissió de Treball.

2. EL PROCÉS LEGISLATIU DE LA PROPOSTA D’IMPOST ECOLÒGIC SOBRE LA BOSSA

Reunions de la Fundació amb els grups parlamentaris:
Han estat d’acord amb el fet que s’ha de posar
solució a l’ús de bosses de plàstic, amb la mesura més adient:
des de l’impost (defensat
per ERC), fins a la visualització del cost econòmic (ICV), per llei
específica (PSC) o per campanyes de conscienciació o acords
voluntaris (PP).

Plantejament de
l’impost ecològic
Novembre 2008
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Visualització del
cost de la bossa
4 desembre 2008

Llei 16/2008
Cinquena
Per tal d'assolir els objectius de prevenció de generació de
residus, durant el primer semestre del 2009 s'han de portar a
terme les actuacions per a substituir la distribució gratuïta de
bosses de plàstic de nanses al consumidor final, pel sistema
més adequat que, més enllà dels acords voluntaris amb els
distribuïdors, asseguri una reducció efectiva i sensible del
nombre de bosses distribuïdes. A aquest efecte, el Govern ha
de crear una comissió de treball formada per representants
dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i d'Innovació,
Universitats i Empresa, de les entitats ambientalistes, dels
consumidors i dels diferents sectors comercials i industrials
afectats per aquesta normativa. Les propostes s'han de
presentar al Govern dins el primer semestre del 2009.

Creació
comissió de
treball – les
bosses no han
de donar-se de
forma gratuïta
23 desembre
2008

Creació
comissió de
govern presidit
per l’ARC
10 febrer 2009
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