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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ (Aprovada per ple el dia 19 de gener de 2015), EN RELACIÓ 
A COMPLIMENT D’ACORD PER A PROMOURE UN CARAMEL MÉS 
SOSTENIBLE (ECO-CARAMEL) de octubre de 2018 

 
Antecedents i relació de fets 

 

El passat 26 de de maig de 2018 a l’Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 

es va aprovar la proposta ciutadana de la Federació d’Associacions pel Carnaval i de 

l’Associació de Consum Responsable La Vinagreta per una comparsa més sostenible, 

amb la proposta de l’Ecocaramel. L’objectiu d’aquesta proposta era substituir el plàstic 

dels embolcalls dels caramels de les comparses per un material fàcilment biodegradable 

que no impactin al nostre entorn. Posteriorment la iniciativa també va ser una de les 

escollides del projecte de pressupostos participatius de 2018. L’Ajuntament va donar 

suport a la amb un import de 15.000 euros per minorar la diferència de preu entre el 

caramel estàndard i l'Ecocaramel, la compra fou de 25 tones de caramels. 

L'Ecocaramel, és un caramel embolicat amb un bio plàstic, un únic embolcall que es 

degrada molt més ràpidament en el medi i per tant amb un menor impacte ambiental. 

 

En la darrera comparsa es van posar a la venda 25 tones de caramel sostenible (es 

calcula que el volum total que es llança és de 100 tones), i es preveu, segons les entitats,  

que en el proper carnaval hi hagi prou volum disponible en el mercat, per tal que els 

comerços i establiments i entitats el tinguin a disposició per tal que els adquireixin 

aquelles participants interessats.  

 
Des del mes de juny del 2019, l’ajuntament està promovent la Xarxa de comerços amb 
Eco-Caramel de Vilanova i la Geltrú impulsada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
la FAC (Federació d’Associacions del Carnaval) i la Cooperativa de consum la Vinagreta, 
per tal de promoure un Carnaval més Sostenible, i donar compliment a l’acord de Ple 
municipal de l’octubre de 2018 on s’acordà “Promoure que a la comparsa i a altres actes 
festius de la Ciutat el llançament de caramels s’adeqüi al requeriment ambiental de 
portar un embolcall de paper reciclat o similar i que es degradi ràpidament al mar; 
establint com a termini el 2020 perquè es faci efectiva la seva obligatorietat 
acompanyada de les sancions corresponents”.  
 
S’han realitzat ja contactes diversos amb establiments i comerços de la ciutat amb qui 
se’ls ha proposat un COMPROMÍS D’ADHESIÓ A LA XARXA DE COMERÇOS AMB 
ECO-CARAMEL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Es preveu un acte de signatura amb els 
comerços adherits el proper dia 23 de setembre.  
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Aspectes ambientals dels caramels i els seus embolcalls.  
 
Les conseqüències ambientals que es deriven dels plàstics dels caramels són 
conegudes: complicacions en la gestió de la neteja, problemes al clavegueram, 
dificultats a la depuradora, brutícia a la ciutat, plàstics al medi ambient, microplàstics al 
mar, tones de CO2 generades en el procés de producció d’aquests plàstics, etc.   
Segons les dades, en les últimes comparses (2018), es llancen unes 100 tones de 
caramels (100.000 kg de caramels) en un sol dia.  
 
D’acord amb l’anàlisi feta als laboratoris de la EPSEVG, per a cada quilo de caramel 
oficial no “eco” que té dos papers d’embolcall, un exterior i un interior, 33 grams 
pertanyen al plàstic i tintes de l’embolcall exterior i 25 grams són del paper i les 
parafines (químiques) de l’embolcall interior. Si es substituíssin els caramels estàndard 
per l’ecocaramel es deixarien d’abocar 58.000 quilos de plàstics (paper parafinat i altes 
components químics), i alhora disminuirien molt les conseqüències ambientals i 
problemàtiques d’aquests plàstics de caramel (en el clavegueram, en la neteja..).  

 
El nou embolcall de l’ecocaramel proposat per les entitats promotores de l al iniciativa 
és un bio plàstic compostable i degradable - com poden ser-ho les bosses 
compostables per a la fracció orgànica de la brossa domèstica  -  i substitueix la 
parafina (que és un plàstic derivat del petroli) la qual s’utilitza com embolcall dels 
caramels estàndard. El seu impacte al medi ambient és doncs molt menor a la d’un 
plàstic convencional provinent del petroli.  
 
En quan al tipus de caramel que proposen les entitats, es tracta d’un producte patentat 
de la branca dels bio-plàstic i format per un film de cel·lulosa,  i per tant produït per 
recursos renovables, (en concret per la polpa d’arbres de cultius gestionats). Les 
característiques d’aquest bioplàstic és que és compostable i pot ser degradat per 
bactèries. Per fora té una capa molt fina amb característiques tèrmiques determinades 
que li garanteix les qualitats sanitàries i dins conté el film de cel·lulosa.  
 
Substituir el caramel estàndard de dos embolcalls de plàstic, per l’eco-caramel, amb un 
sol embolcall i biodegradable és una opció amb menys impacte i més respectuosa amb 
el medi ambient.  
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Proposta de modificació de redactat  puntual de l’Ordenança municipal.  
 
Text integre de la ordenança MUNICIPAL DE MESURES PER FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. Aprovada per ple 
el  dia 19 de gener de 2015.  
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Ordenancamunicipalcivisme2
015.pdf 

 
Els articles que es proposen modificar són l’article 23 i l’article 24.  
 
ARTICLE 23  
 
Text originari 
 
Article 23. Neteja general. Normes de conducta. 
 
1. La ciutadania de Vilanova i la Geltrú te la responsabilitat de no llençar ni 
abandonar, a la via publica, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasos, 
tret dels elements propis de les festes de caire popular i tradicional de la ciutat. 
Les deixalles solides de format menut com els papers, embolcalls i similars, 
s'hauran de dipositar en les papereres instal·lades a l'efecte. 
 

 
Proposta de modificació  
 

1. La ciutadania de Vilanova i la Geltrú té la responsabilitat de no llençar ni 

abandonar, a la via pública, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o 

gasós. Les deixalles solides de format menut com els papers, embolcalls i 

similars, s’hauran de dipositar en papereres o/i contenidors de recollida 

selectiva adients. 

 

 

 

(nou punt) 

 

5. En el cas dels elements propis de les festes de caire popular i tradicional de la 

ciutat, com és la comparsa i altres actes populars i tradicionals en què es llencin 

caramels, sols es permet el llançament de caramels amb un embolcall 

compostable i biodegradable, el qual haurà de respectar la norma UNE 13432 de 

compostabilitat o/i d’altres normatives equiparables o més restrictives que puguin 

sorgir per tal de minimitzar l’impacte ambiental en general i especialment en el 

medi marí per a que es degradi en la major brevetat possible.  

 

https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Ordenancamunicipalcivisme2015.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Ordenancamunicipalcivisme2015.pdf
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En quan a altres elements propis de festes de caire popular i tradicional, en cas 

d’existir, s’insta a que aquests elements siguin orgànics, biodegradables i amb l’  

impacte ambiental el més baix possible.  

 

L´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vetllarà perquè els caramels es puguin  

adquirir en els establiments de la ciutat, creant una “Xarxa de comerços o/i 

entitats amb Eco-caramel” les quals hauran signat prèviament amb l’ajuntament 

un compromís d’adhesió i comptaran amb l’aval municipal de l’adequació del 

producte, per tal de facilitar-ne l’adquisició en un entorn de proximitat.  

 

L’Ajuntament vetllarà també perquè els elements propis de festes de caire 

popular i tradicional, sempre que sigui possible, siguin orgànics, biodegradables 

i amb l’impacte ambiental el més baix possible. 

 

 

ARTICLE 24. RÈGIM DE SANCIONS. 
 

Es proposa afegir (nou punt) 

 

5. L’ incompliment de les conductes descrites a l’apartat 5 de l’article precedent 

tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sancionades amb una multa de fins 

a 300 euros, llevat que el fet constitueixi falta greu (abocament de productes que 

no compleixin els requeriments de l’apartat 5 de l’article precedent en més de 30 

quilos a la via pública) o molt greu (abocament de productes que no compleixin 

els requeriments de l’apartat 5 de l’article precedent en més de 60 quilos a la via 

pública).  
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Conclusions 

 

S’emet informe ambiental favorable i es proposa l’inici de la modificació de text per als 

article 23, 24 de l’actual ordenança municipal de civismes i convivència descrites 

anteriorment, amb la finalitat darrera d’afavorir un menor impacte ambiental dels 

embolcalls i altres elements que s’aboquin en l’espai públic en el transcurs de la celebració 

d’actes culturals i tradicionals propis de la ciutat.  

 

Pel que s’informa als tràmits oportuns,  

 

 

G. Roset i Juan 

Cap tècnic de Medi Ambient 

Servei de Medi Ambient 
Regidoria d’Espai Públic i Medi Ambient 
 

Ref. . INf_024_20190910- Proposta text alternatiu_Ordenança_Civisme_Ecocaramel/MA/gr  

 

 
 
 

 


