
 

 

 

Consum substituïx la seua bossa de ràfia per  
una altra de 100% reciclada i reciclable 

 
Feta per a més de 100 usos, capacitat per a 15 kg i de fabricació nacional, la 
Cooperativa vol reduir el consum de bosses portacompra en la línia de caixes 

 

València, 2 d’octubre de 2019.- Consum oferix des de hui, en tota la seua xarxa 

comercial, una nova bossa que substituïx la de ràfia, feta de plàstic 100% 

reciclat, reciclable i de fabricació nacional. Està feta per a resistir més de 100 

usos i té capacitat per a 15 quilos, amb la qual la Cooperativa vol que es 

reduïsca el consum de bosses portacompra de plàstic reciclat en la línia de 

caixes. 

 

Esta nova bossa, més resistent, està feta d’un únic material, amb tintes a l’aigua, 

cosa que la fa més sostenible i en facilita el reciclatge. El seu cost serà de 0,50 €, 

el mateix preu que tenia l’antiga de ràfia. 

 

Esta mesura se suma a la que la Cooperativa va dur a terme al mes d’abril 

passat, quan va substituir les seues bosses portacompra convencionals per altres 

fetes amb més d’un 70% de plàstic reciclat. Amb esta mesura, la Cooperativa 

reduïx un 80% el plàstic que posa en el mercat per la substitució de les seues 

bosses, xifrat en unes 873 tones de plàstic a l’any. 

 

D’esta manera, Consum posa a la disposició dels seus clients tres tipus de bosses 

de plàstic reciclat: la que substituïx la de ràfia a 0,50 €; i les dos portacompra de 

més d’un 70% de plàstic reciclat, una de xicoteta a 0,05 € i una altra de gran a 

0,10 euros, reutilitzable en més de 15 usos. També oferix una bossa de paper 

reciclat a 0,10 euros, implantada en totes les seues tendes des de desembre de 

2018. 

 

Consum continua treballant perquè les bosses de plàstic reciclat es fabriquen a 

partir de la recuperació de material plàstic de la mateixa Cooperativa, per 

apostar així per l’economia circular i reduir, encara més, el plàstic generat.   

 



 

 

 

Reducció de la  petjada de carboni 

La Cooperativa ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició 

Ecològica (Miteco) per la disminució acumulada total d’un 21,4% de la seua 

petjada de carboni des de 2015, any base per al càlcul. La Cooperativa és l’única 

empresa de la distribució alimentària d’Espanya que ha aconseguit este distintiu, 

que acredita la seua sostenibilitat ambiental, i que se suma al “Calcule” que 

Consum ja té des de fa quatre anys. 

 

La reducció progressiva de la petjada de carboni total de la Cooperativa és 

possible, en gran part, per la implantació del refrigerant natural CO2 de 

temperatura positiva i negativa en les noves obertures, així com per la 

substitució en els centres ja existents de refrigerants convencionals per uns 

altres de calfament atmosfèric inferior. Això ha suposat que, només en 2018, 

Consum haja reduït un 40% les emissions de CO2 relatives als refrigerants. 

 

Amb el Projecte “Abocament 0” en les plataformes i la seu de Consum, la 

Cooperativa s’avança a les especificacions europees que busquen reciclar el 50% 

dels seus residus en 2020 i el 70% en 2030, i cada any intenta minimitzar els 

seus efectes sobre l’entorn. 

 

 

 

 

Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 730 
supermercats, entre propis i franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la 
Manxa, Andalusia i Aragó. En 2018 va facturar 2.731,6 milions d’euros, un 8,45% més, i va obtindre un benefici 
de 52,2 milions d’euros. Amb més de 3,3 milions de socis-clients i 15.363 treballadors, Consum és l’única 
empresa de distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 2018 la Cooperativa va 
ser certificada amb el segell Top Employers, per sext any consecutiu, com una de les Millors Empreses 
d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 
 

 


