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Nota #2322 23 ANNEX Part A [Productes de plàstic d’un sol ús 
subjectes a l’article 4 sobre reducció del consum (gots 
i tasses de begudes, incloses les tapes, recipients per 
aliments tals com caixes, amb o sense tapa, inclosos 
recipients de
menjar ràpid o per a consum immediat)]; PART B 
[Productes de plàstic d’un sol ús subjectes a l’article 
5, sobre restriccions a la introducció en el mercat 
(bastonets de cotó, coberts –forquilles, ganivets, 
culleres, palets–,
plats, palles, remenadors de begudes, palets de 
globus, recipients per aliments i begudes fets amb 
poliestirè expandit, tals com caixes, recipients o gots, 
amb o sense tapa)], tal como es considera en l’ Annex 
part B, de la Directiva DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL 
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juny de 
2019, relativa a la reducció del impacte de 
determinats productes de plàstic en el medi ambient;

Si no es menciona la casuística que estableix el punt 7 de la 
part B del Annex de la Directiva: (7) Recipients per a aliments, 
fets de poliestirè expandit, tals com caixes, amb o sense tapa, 
utilitzats amb la fi de contenir aliments que:
a) estan destinats al consum immediat, in situ o per a 
emportar;
b) normalment es consumeixen en el propi recipient, i
c) estan llestos per al consum sense cap altre preparació 
posterior, com cuinar, bullir o escalfar,
inclosos els recipients per a aliments utilitzats per a menjar 
ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, 
excepte els recipients per a begudes, els plats i els envasos i 
embolcalls que continguin aliments; es podrien incloure en 
les restriccions o prohibicions productes que no estan afectats 
per la Directiva (per exemple les caixes per a transportar 
aliments frescos i/o congelats), amb el consegüent perjudici a 
la industria productora de poliestirè expandit
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Prohibició de determinats productes d'un sol
ús de plàstic per al qual existeixen alternatives
al mercat: palets de cotó, coberteria, plats,
palla, agitadors, pals per a globus, tasses,
recipients d'aliments i begudes de poliestirè
expandit i sobre tots els productes fabricats
amb plàstic oxo-degradable

Prohibició de determinats productes d'un sol
ús de plàstic per al qual existeixen alternatives
al mercat: palets de cotó, coberteria, plats,
palla, agitadors, pals per a globus, tasses,
recipients d'aliments i begudes de poliestirè
expandit tal com es considera en l’ Annex part B, punt 
7 de la Directiva DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL 
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juny de 
2019, relativa a la reducció del impacte de 
determinats productes de plàstic en el medi ambient i 
sobre tots els productes fabricats amb plàstic oxo-
degradable

Si no es menciona la casuística que estableix el punt 7 de la 
part B del Annex de la Directiva: (7) Recipients per a aliments, 
fets de poliestirè expandit, tals com caixes, amb o sense tapa, 
utilitzats amb la fi de contenir aliments que:
a) estan destinats al consum immediat, in situ o per a 
emportar;
b) normalment es consumeixen en el propi recipient, i
c) estan llestos per al consum sense cap altre preparació 
posterior, com cuinar, bullir o escalfar,
inclosos els recipients per a aliments utilitzats per a menjar 
ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, 
excepte els recipients per a begudes, els plats i els envasos i 
embolcalls que continguin aliments;      es podrien incloure en 
les restriccions o prohibicions productes que no estan afectats 
per la Directiva (per exemple les caixes per a transportar 
aliments frescos i/o congelats), amb el consegüent perjudici a 
la industria productora de poliestirè expandit
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23 ANNEX Part A [Productes de plàstic d’un sol ús 
subjectes a l’article 4 sobre reducció del consum (gots 
i tasses de begudes, incloses les tapes, recipients per 
aliments tals com caixes, amb o sense tapa, inclosos 
recipients de
menjar ràpid o per a consum immediat)]; PART B 
[Productes de plàstic d’un sol ús subjectes a l’article 
5, sobre restriccions a la introducció en el mercat 
(bastonets de cotó, coberts –forquilles, ganivets, 
culleres, palets–,
plats, palles, remenadors de begudes, palets de 
globus, recipients per aliments i begudes fets amb 
poliestirè expandit, tals com caixes, recipients o gots, 
amb o sense tapa)];
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