
LA SÍNDICA PROPOSA ABORDAR LA VENDA 

AMBULANT NO AUTORITZADA AMB UNA UNITAT 

D’ACCIÓ DE TOTES LES ADMINISTRACIONS I SENSE 

FER-NE UN ÚS PARTIDISTA  

Vilà recomana l’Ajuntament instar a les Administracions competents a articular 

mecanismes de cooperació i coordinació permanents i a dissenyar un 

instrument propi per tractar íntegrament el fenomen del top manta i les causes 

que l’originen 

La defensora donarà a conèixer la seva resolució al conseller d’Interior, Jordi 

Jané, i al delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo  

Les persones venedores presenten una problemàtica social i cal donar-les-hi 

una resposta social i laboral; les actuacions policials s’han d’intensificar per 

combatre les conductes il·lícites que hi ha al darrera del top manta 

Barcelona, 27 d’abril del 2017. -- De moment, tot els intents de solucionar el fenomen 

de la venda ambulant no autoritzada a Barcelona han fracassat i, molt possiblement, la 

situació no canviarà si la problemàtica no es tracta amb una unitat d’acció de totes les 

administracions i a través d’una estratègia comú. En una recent resolució sobre el top 

manta a la ciutat, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà diu que la 

problemàtica s’ha d’abordar amb molta responsabilitat política i sense fer-ne un ús 

partidista. 

Segons Vilà, cal arribar a un acord unànime entre totes les administracions per tal 

d’actuar de forma eficaç contra la venda irregular a l’espai públic, per oferir una 

resposta social i laboral a les persones afectades i perseguir les xarxes delictives que 

hi ha darrere del top manta. Si no es fa així, en surt perjudicat el comerç de la ciutat, al 

igual que el col·lectiu de venedors i venedores del top manta, persones que són 

explotades, atesa la seva situació de vulnerabilitat. 

L’Ajuntament és l’administració més propera i la que suporta més la pressió d’aquest 

fenomen. Les seves principals funcions són les d’evitar l’ocupació intensiva de l’espai 

públic i la venda no autoritzada i la d’atendre les necessitats socials de les persones 

que exerceixen l’activitat. Però no té les competències per intervenir en la seva arrel. 

Així, la síndica ha recomanat l’Ajuntament instar a la resta d’Administracions 

competents a articular mecanismes de coordinació i cooperació permanents i  a 

dissenyar un instrument propi per tractar íntegrament la venda ambulant no autoritzada 



i les seves causes. Vilà donarà a conèixer la seva resolució al conseller d’Interior, Jordi 

Jané, i al delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. 

La venda ambulant no autoritzada és un problema global, ja que succeeix a moltes 

ciutats amb una gran afluència turística. “No és un problema nou ni únic de Barcelona”, 

diu la síndica. I afecta a l’economia, en tant que els beneficis no tributen i no es paga 

cap impost ni taxa; suposa una competència deslleial cap als i les comerciants amb 

una llicència d’activitat, i infringeix el dret a la propietat industrial en diferents dels 

productes que es comercialitzen. 

En opinió de Vilà, les persones que exerceixen la venda ambulant no autoritzada 

presenten una problemàtica social. Es tracta de gent que exerceix aquesta activitat 

com a mitjà de supervivència en no poder obtenir cap altra font d’ingressos, ja que es 

troben a Espanya en una situació administrativa irregular. 

“Aquestes persones són, en la majoria de casos, la punta del iceberg d’una trama que 

s’aprofita de la seva vulnerabilitat”, subratlla la síndica, que, com a exemple, recorda 

l’operatiu de la Guàrdia Urbana i de l’Agència Tributària, que va tenir lloc el desembre 

del 2016, i a través de la qual, es va desmantellar una xarxa de producció de 

mercaderia destinada a la venda ambulant no autoritzada a Catalunya. La trama 

estava integrada per una desena de persones de nacionalitat espanyola. 

Grups de venedors i venedores a les platges 

La venda ambulant no autoritzada a Barcelona no ha desaparegut durant l’hivern. Però 

ara, amb l’arribada del bon temps, s’ha tornat a multiplicar i es fàcil veure a grups més 

o menys nombrosos de persones a les platges de la Barceloneta venent tota mena de 

productes. Tot apunta a que el proper estiu, tot i els intents de trobar una solució, la 

situació no variarà i la presència del top manta serà habitual. 

Vilà defensa tractar la problemàtica dels venedors i venedores des d’una vessant 

social i laboral, més que policial. Les actuacions policials solucionen el problema 

momentàniament, dispersant el top manta, però no aborden les causes que l’originen. 

La síndica creu que les actuacions policials s’han d’intensificar, però s’han de centrar a 

combatre les conductes il·lícites que hi ha al darrera de la venda ambulant no 

autoritzada. 

Ara, l’Ajuntament està donant una resposta social a una part de les persones 

venedores que tenen una situació administrativa regular o regularitzable, donant suport 

i acompanyament en la constitució d’una cooperativa que ha de permetre que alguns i 

algunes realitzin l’activitat de forma legal. 

Diferents cooperativistes han expressat a la síndica que s’estan trobant amb dificultats 

per poder obtenir punts a la ciutat on exercir la venda. Sobre aquesta qüestió, la 

síndica considera que la creació d’aquest instrument econòmic passa també per 

facilitar als cooperativistes espais públics on poder exercir l’activitat de forma legítima.      

En qualsevol cas, Vilà reitera la necessitat d’implicar a la resta d’administracions en la 

lluita contra el top manta. Sense aquest concurs, les estratègies municipals resulten 

ineficaces. 


