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1. ANTECEDENTS DEL FENOMEN 

El fenomen de la venda ambulant irregular es remunta a principis dels anys 
80, per tant no es tracta d’un fet nou a Barcelona. 

En els darrers anys el nombre de venedors ambulants irregulars ha crescut als 
nostres carrers. L’increment de persones immigrades, la dificultat d’accedir al 
mercat laboral d’aquestes persones i la situació d’irregularitat pel que fa al 
permís de residència són, en gran part, les causes de l’increment de 
presència de venedors ambulants irregulars al carrer. 

Des de l’estiu passat, amb la mort d’un ciutadà senegalès durant una operació 
policial a Salou, el fenomen del “top manta” ha estat protagonista en els 
mitjans de comunicació. Aquesta pressió mediàtica i la poca concreció en el 
missatge des de l’administració, ha fet augmentar el malestar polític i també 
amb altres sectors de la societat com ara el del comerç, que se sent 
perjudicat directament. 

2. TAULA DE CIUTAT SOBRE LA VENDA IRREGULAR AL CARRER 

A primers de desembre es va constituir la Taula de Ciutat. Aquesta Taula no ha 
estat mai un espai de negociació, però sí de diàleg. Un diàleg necessari per 
conèixer de primera ma la problemàtica que genera la venda ambulant 
irregular al carrer, des dels diversos actors implicats. 

- Grups polítics (CiU, Cs, ERC, PSC, PP, CUP) 

- Representants del govern (2a Tinència d’Alcaldia, Regidor d’Ocupació, 
Empresa, Turisme i Comerç, Comissionat de Seguretat, Comissionada 
d’Immigració 

- Síndica de Greuges de la ciutat 

- Secretaria de Ciutadania i Immigració de la Generalitat 

- Representants de la ciutadania (Consell de Ciutat, Consell de Benestar 
Social de Barcelona, Consell Municipal d’Immigració , FAVB) 

- Representants de l’àmbit econòmic (Fundació BCN Comerç, Consell de 
Gremis de Comerç, PIMEC Comerç, Consell Econòmic i Social de 
Barcelona) 

- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 



- Entitats vinculades als Drets Humans (SOS Racisme, Espai de l’Immigrant, 
Tras la Manta, Coordinadora d’Associacions de Senegalesos de Catalunya, 
Associació de Residents Senegalesos) 

- Representants dels venedors ambulants irregulars 

Fins ara la Taula ha estat convocada en 2 ocasions (desembre 2015 i febrer 
2016). En ambdues convocatòries, la fundació BCN Comerç, el Consell de 
Gremis de Comerç, PIMEC Comerç i el PP han declinat la seva assistència i 
Ciutadans ho va fer en la segona convocatòria. 

No obstant, el president de la Taula de Ciutat ha mantingut contactes amb 
tots els membres de la mateixa, facilitant trobades per separat per tal de 
poder copsar l’opinió i les propostes de tots els agents implicats. 

En la primera sessió de la Taula de Ciutat, el govern municipal va presentar la 
mesura de govern per tractar la problemàtica i posteriorment es va generar el 
debat al voltant d’aquesta. També es va explicar quins serien els protocols 
d’actuació policial a l’espai públic. 

En la segona sessió de la Taula de Ciutat, el govern municipal va presentar un 
fulletó en diversos idiomes per facilitar l’accés als serveis socials de 
l’Ajuntament, així com un primer document d’un projecte de cooperativa per 
a la venda ambulant i serveis. 

En ambdues sessions el diàleg ha estat fluid i intens. Principalment ha existit 
una discussió sobre què pot fer l’Ajuntament i les reivindicacions dels manters 
i les entitats defensores de drets humans. I també sobre quins àmbits 
competencials depenen d’altres administracions més enllà de l’Ajuntament. 
També s’ha informat des del govern i des de la presidència de la Taula dels 
riscos que implica la venda de productes falsificats, així com de les mesures 
positives que es poden aplicar des de l’Ajuntament pel que fa a vies de 
regularització, plans d’ocupació i atenció des de serveis socials. 

Al marge de les reunions de la Taula, el president de la mateixa ha realitzat 
diverses reunions amb comerciants, grups polítics, CESB, entitats d’inserció 
socio-laboral, entitats de defensa dels drets humans i representants dels 
manters. 

3. CONCLUSIONS DE LA TAULA 



Cal abordar la problemàtica sorgida arran de la venda ambulant irregular des 
de 2 àmbits simultàniament. 

Per un costat, el fenomen del top manta ha passat de ser una activitat de 
subsistència a esdevenir una activitat lucrativa a diversos nivells. Existeix una 
xarxa d’entrada de productes il·legals i també una xarxa de distribució 
d’aquests productes que arriben al top manta però també a algunes botigues 
de la ciutat. Per tant, considerem la distribució i venda de productes il·legals 
un negoci il·lícit contra el qual s’han de prendre mesures policials i 
administratives. 

Si bé és cert que els manters són la darrera baula de la cadena i també la més 
feble (el 70% dels manters no tenen la situació de residència regularitzada), 
aquests són conscients que la venda de productes falsificats implica riscos 
legals. 

En aquest sentit cal oferir solucions socials als manters prioritzant la via de la 
regularització a partir de plans d’ocupació. 

També es tenen en compte l’informe sobre el comerç irregular a la via pública 
del Síndic de Greuges de la Generalitat i l’informe de la Síndica de la ciutat. 



3.1.Lluita contra la venda de productes falsificats i l’ocupació no regulada 
de l’espai públic 

3.1.1. Cal exigir als cossos de seguretat de l’estat que incrementin les 
inspeccions d’entrada de mercaderies al Port de Barcelona 

3.1.2. Cal exigir als Mossos d’Esquadra que actuïn en els magatzems de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que subministren productes 
falsificats 

3.1.3. Cal establir convenis de cooperació entre Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra i definir els protocols per intervenir en els pisos-
magatzem de Barcelona, així com en la requisa de productes 
falsificats a l’espai públic. Aquesta intervenció ha de ser superior 
en nombre i intensitat 

3.1.4. Cal garantir els drets de les persones en tot moment. Els protocols 
d’actuació han de ser clars i concisos i han de preservar la 
integritat física tant dels agents, com dels venedors ambulants 
irregulars, com de la ciutadania en l’espai públic 

3.1.5. Aplicar sancions a les persones que adquireixin productes de la 
venda ambulant irregular a l’espai públic 

3.2. Acció social 

3.2.1. Endegar de manera immediata els plans d’ocupació previstos per 
l’Ajuntament de 12 mesos com a via de regularització  

3.2.2. Ampliar aquests plans d’ocupació a través de convenis amb les 
entitats d’inserció socio-laboral i altres agents del sector econòmic 

3.2.3. Facilitar acompanyament (tutoria personalitzada) per a les 
persones que vulguin acollir-se als plans d’ocupació, així com en 
les persones que necessitin accedir als serveis socials municipals 

3.2.4. Tancament d’un cens prioritzant les persones en situació irregular, 
residents a Barcelona abans de juliol de 2015 

3.2.5. Endegar un projecte de cooperativa vinculat a la venda ambulant i 
serveis que es pugui incorporar als espais dels quals disposa 
actualment des de les Associacions de Venedors Ambulants, que es 
presentarà en el marc de la Taula de Ciutat 

3.2.6. Coordinació amb altres administracions per agilitzar la via 
administrativa, la intervenció social i l’arrelament 

3.3.Altres accions 

3.3.1. Realitzar una campanya de promoció del comerç a la ciutat i per a 
dissuadir els compradors advertint de les sancions corresponents 

3.3.2. Estudiar la implementació d’una targeta de resident a Barcelona 
com a mitjà d’identificació i accés als serveis municipals, enlloc 
del certificat d’empadronament. Aquest pot ser un bon instrument 



per anar incorporant serveis a les persones en situació irregular en 
el futur 

3.3.3. Estudiar la creació d’un mercat social a la ciutat. Aquest hauria de 
ser un espai que no entri en conflicte amb el comerç de proximitat 
i que integrés persones amb risc d’exclusió, entitats, comerç just, 
gastronomia i cultura (arts escèniques i musicals de caràcter 
amateur). Les llicències haurien de ser de titularitat municipal.


