NOTA DE PREMSA
APTA PER A LA SEVA PUBLICACIÓ

Els afectats pel top manta i la venda il·legal
ambulant presenten un ultimàtum a l’Ajuntament
de Barcelona
Els signants, des d’associacions veïnals fins a tot el comerç de
Barcelona, presenten un requeriment formal i reclamen amb
urgència un pacte de ciutat per eradicar el problema abans de
l’estiu.
Barcelona, 6 de juny de 2018.- Després de 2 anys des de la constitució de la
Plataforma d’Afectats contra el Top Manta i la venda il·legal ambulant (16 de
juny 2016) i de nombroses reunions amb l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, Cossos de Seguretat en general, Delegació del
Govern, Síndic de Greuges, entre d’altres, les entitats signants han presentat
avui una denúncia conjunta a l’Ajuntament de Barcelona per a reclamar amb
caràcter d’urgència una resposta efectiva abans de l’estiu.
Davant l’evidència del greu problema que suposa tant per als comerciants com
per als ciutadans de Barcelona i per als seus turistes i visitants, el portaveu dels
Afectats pel Top Manta i la venda il·legal, el Sr. Fermín Villar, ha volgut deixar
clar públicament que es tracta d’una denúncia contra l’activitat il·legal i en
cap cas contra les persones que exerceixen aquesta activitat. “No estem
d’acord amb l’explotació de persones, com tampoc podem tolerar una
activitat que genera sobreocupació i saturació de determinats espais i
vies públiques, degrada el medi ambient, afecta la salubritat, restringeix
injustificadament la llibertat de moviment de la gent, genera sorolls excessius, i
constitueix un greuge deslleial per totes les activitats que requereixen d'una
llicència municipal. A més, perjudiquen notablement les activitats regulades i
contribueixen a la precarització de l’ocupació i del treball.”
El portaveu ha assenyalat que en aquests dos anys la situació ha empitjorat
ostensiblement, ja que la passivitat i permissivitat municipals han provocat
el que es coneix com a “efecte crida” i el nombre de persones que es
dediquen a aquesta activitat il·legal i que ocupen espais i vies públiques
ha augmentat encara més (avui arribant pràcticament als 2000), fet que ha
provocat aldarulls i actituds violentes.
La pràctica d’aquesta activitat il·legal té una greu afectació transversal a molts
àmbits. La insuficient resposta per part de l’Ajuntament de Barcelona està
contribuint a la proliferació de l’economia submergida, està destruint
negocis i llocs de treball directes, promou els delictes de falsificació i
propietat intel·lectual, posa en perill la salubritat dels consumidors, amb
productes de dubtosa seguretat, així com està creant una alteració en la
mobilitat de fluxes a la ciutat. Només a la Barceloneta, existeix un

assentament de gairebé mil venedors il·legals que està asfixiant comercialment
a tot el barri i la situació s'ha tornat insostenible.
“Exigim que s’adoptin de forma urgent les mesures pertinents per tal que
s’aturin i cessin aquestes activitats de venda no sedentària no
autoritzades ni autoritzables i, per tant, irregulars i il·legals i reclamem
que s’apliquin i es facin complir i respectar a la ciutat de Barcelona les
Ordenances, Reglaments, Lleis i normativa d’aplicació en matèria
d’ocupació de la via pública, de venda no sedentària, de seguretat,
civisme i convivència, i de comerç, serveis i fires.”
“Ens sentim menystinguts i desemparats per l’Ajuntament de Barcelona,
desatesos i desprotegits, com a ciutadans i com a comerciants i, també, com a
usuaris de la via pública” ha afirmat Fermín Villar.
Finalment, el portaveu de l’entitat ha reclamat un pacte polític de ciutat per
part de tots els grups municipals que aporti una solució definitiva al
problema abans de l’arribada de l’estiu.
ENTITATS SIGNANTS
1.- Gremi de Restauració de Barcelona
2.- Gremi d’Hotels de Barcelona
3.- Barcelona Oberta
4.- Associació de Veïns de la Barceloneta
5.- ACIB
6.- Associació d’Artesans de Palau de Mar
7.- ABCcat
8.- ANDEMA
9.- Born Comerç
10.- Federació d’associacions de Barna centre
11.- Fundació Barcelona Comerç
12.- ANGED (ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN
13.- Mercat del Port Antic
14.- Sabors Catalans
15.- Comertia
16.- Amics de la Rambla
17.- FEDAO

18.- COOOC
19.- Carros 2000
20.- Associació de Passeig de Gràcia de Barcelona
21.- PIMEC Comerç
22.- Associació Bicitours Barcelona
23.- Consell de Gremis de Comerç Serveis i Turisme
24.- CEDAC (Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya)
25.- Associació del Centre Gastronòmic de Palau de Mar
26.- Comissió Festa Major de la Barceloneta
27.- L’Aquàrium de Barcelona
28.- Associació de venedors Mercat Fira Bellcaire. Encants Bcn.

