
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTO sobre aprobación de la modificación de la Ordenanza de medidas para fomentar el civismo y la
convivencia en Vilanova i la Geltrú (exp. 937/2019/eAJT).

L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 16 de setembre de 2021, va dictar un decret en el
que constata que l'acord de Ple d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de de mesures per fomentar
el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, havia esdevingut definitiu per manca d'al·legacions i va
ordenar la publicació oficial.

A efectes d'informació pública, s'ha publicat el text íntegre de l'esmentada ordenança en el BOPB del dia 02 de
desembre 2021 i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Vilanova i la Geltrú, 13 de desembre de 2021

Isidre Martí Sardà

Secretari general

A continuació es transcriu el Text íntegre dels articles 23 i 24 que contenen la modificació definitiva de
l'ordenança de de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú:

Article 23. Neteja general. Normes de conducta.

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.

5. En el cas de les 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.

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 Ecocaramel” 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
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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).

(21.347.009)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8566 - 20.12.20212/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21347009-2021




