
OS “BIOPLÁSTICOS” SEGUEN SENDO 
PLÁSTICOS E O TERMO EN SI MISMO É AMBIGUO.

HAI:

Plásticos biodegradables

¿COMPOSTABLES DE FORMA INDUSTRIAL?

NON PODEMOS METELOS TODOS
                NO MESMO SACO

Hai diferentes tipos de plásticos biodegradables

Só se a túa zona conta coas infraestruturas
          necesarias para compostaxe industrial
e coñeces o contedor correcto onde depositalo.
Se non, estes plásticos acabarán en vertedoiros, 
              incineradoras, ou no medio ambiente. 

¿COMPOSTABLES NO FOGAR?

Poderías necesitar ata 1 ano por artigo, 
e só se tes acceso a un composteiro doméstico

ou comunitario que estea ben xestionadp

¿BIODEGRADABLE NO CHAN?

Os usos actuais destes materials
como cuberta de cultivos ou outros, 

seguen contribuíndo á contaminación por 
                                        plásticos.

¿BIODEGRADABLE NO MAR?

Realmente non hai forma exacta para probalo. 
Aínda seguen impactando á vida mariña. 
Por que quereriamos deseñar produtos 
          para que rematen no océano?

¡Os “Bioplastics” non solucionan
a contaminación por plásticos!

menos do 40%
 

dos plásticos do base 
orgánica, están deseñados para ser

biodegradables.

Compostos parcial ou totalmente por materia orgánica de plantas e , 
animais, a miúdo en combinación con materiais procedentes de 

Os plásticos de base  orgánica 
dependen de cultivos, 

recursos naturais  limitados 
e procedentes da  agricultura
industrial químico intensiva. 

??
??

¡Reduzamos e 

Plásticos de base orgánica

                                                       combustibles fósiles

Porqué os 

“bioplásticos”
non solucionan
a contaminación
por plásticos

Reutilicemos!

www.breakfreefromplastic.org

O plástico é un dos contaminantes que máis rápido medraron no mundo. 
A forma en que actualmente deseñamos, producimos e consumimos
plásticos é tan insostible coma ineficiente. Porén, xa existen 
alternativas sostibles, e os “bioplásticos” non son unha delas.

Facemos un chamamento ás institucións e gobernos Europeos 
para que amosen un liderazgo global na implementación da Estratexia  
de Plásticos dentro dunha Economía Circular, e para que acaben 
coa contaminación por plásticos dende a súa orixe, a través da redución 
e unha mellor xestión.

Rethink plastic é unha alianza de ONGs Europeas líderes 
con un obxectivo común: un futuro libre de contaminación por plásticos.-
Xuntamos as políticas coa nosa experiencia técnica nunha variedade de 
campos relevantes. 

Representamos a milleiros de grupos activos, simpatizantes e cidadáns
en cada estado Membro da Unión Europea, e somos parte do movemento 
mundial Break Free From Plastic, xunto con máis de 1200 ONGs e millóns de
persoas arredor do mundo.

  

Let’s rethink plastic

É hora de parar a contaminación 
por plásticos para sempre

@RethinkPlastic

www.rethinkplasticalliance.eu

@brkfreeplastic


