
PROJECTE NÚM. 01 Mercat il·legal

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Projecte no inclòs en la Diagnosi. 
Proposat per l'AVV Ca n'Anglada 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE Mercat il·legal

LIDERATGE / SERVEIS Àrea 1 / Policia Municipal, Serveis Socials i Ciutadania  

TÈCNIC/A RESPONSABLE Rosa Sanz – Lucia Linuesa 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Des de fa uns anys, ciutadans majoritàriament d'origen magrebí amb problemes socials, instal·len un 
mercat no autoritzat en la zona nord del barri de Ca n'Anglada. El tipus d'objectes que venen és tot 
allò que poden aprofitar i que troben principalment a l'interior dels contenidors de residus.

Els mercadistes s'acostumen a col·locar a partir de les 18 o 19 hores fins a les 21 hores 
aproximadament tots els dies de la setmana.

El nombre de paradistes és molt inestable, depenent del dia poden ser uns pocs i altres dies poden 
superar el centenar.

PERFILS Homes adults d'origen magrebí SEC. CENSALS 201, 202, 203 i 204

PRESSUPOST Pressupost assumit pels serveis implicats 

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic Pal·liatiu

X Sociosanitari Preventiu

Laboral De capacitació

Formatiu X Comunitari 

Residencial Altres: 

  Relacional / Comunitari

X   Altres: Normativa 

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

- Control policial.
- Identificar possibles persones amb necessitats econòmiques i socials. 
- Campanya informativa per part dels Agents de la Convivència. 
- Repartiment de tríptics informatius sobre la prohibició d'exercir la venda ambulant. 
- Col·locació de cartells a la zona afectada avisant de la prohibició d'exercir la venda ambulant. 

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

1. Disminució del número de venedors.
2. Grau de satisfacció entre el veïnat.

Dissolució del mercat

DATA D'INICI 2019 DATA FINALITZACIÓ

DATA ACCIONS RESULTAT

2019 Control policial diari sempre que el servei ho permet Executat

2019 Identificació de paradistes que necessiten ajuts de Serveis Socials Executat

2019
Agents Cívics informaran a paradistes i usuaris de la prohibició de la 
venda ambulant. 

Executat



2019
L’Ajuntament farà tríptics informatius els quals seran repartits en la zona 
d’ocupació del mercat entre els paradistes i els usuaris. Cost: 4.000 €

Executat

2019/2020
Desenvolupar un projecte per crear un mercat social de venda d’articles 
de segona mà reciclats. 

No legal per 
tipus de 
productes. 
Descartat

2020
Ampliació extraordinària horària d’agents (policies) per fer el control de 
la zona de 19 a 22 hores aproximadament. Aquest punt nomes si fos 
necessari

A estudi per 
part de Policia 
si ho considera
convenient

2020
Vigilància policial permanent en horaris de mercat (sempre que el servei 
ho permeti) 

Executat

Un cop s'eradiqui el mercat: Procés per desenvolupar un projecte d'usos
per l’espai interior del Passatge Prudència 

Pendent

Un cop s'eradiqui el mercat: Dinamitzar l’espai del Passatge de la 
Prudència per part d’una entitat. 

Pendent

2020 Actuacions conjuntes amb Mossos d'Esquadra de control i vigilància. En execució

2020

Controls estàtics en la zona del mercat il·legal, Ca. Aymeric i Gilabertó, 
plaça de Miguel Hernández i Passatge Comercial, fent comprovacions 
d'infraccions contra la resolució de la Covid-19 i evitant la venda 
ambulant. 

Executat

2020
S'activa el dispositiu de Nadal reforçant la vigilància de la zona del 
mercat il·legal. 

Executat 

2021
Vigilància policial permanent en horaris de mercat (sempre que el servei 
ho permeti) 

Executat

2022
Continua la vigilància policial permanent en horaris de mercat (sempre 
que el servei ho permeti)

En execució

2023
El mercat ja no s’instal·la de manera habitual al barri de Ca n’Anglada. 
S’ha desplaçat a la Plaça de Catalunya, barri Escoles, D1. 

OBSERVACIONS 

 Cada dia, excepte els caps de setmana, s’ha fet un control de l’espai més o menys exhaustiu
depenent del número de serveis més urgents coincidents en el temps. 

 L’acció policial ha consistit en pressió i denúncia. 
 S’ha  efectuat  5  o 6 sortides  amb l’entitat  magrebina  ASCAAF per  tal  de parlar  amb els

venedors i identificar-los. 
 S’han col·locat cartells en diferents idiomes informant de la prohibició de la venda ambulant

sense els corresponents permisos. 
 S’han derivat venedors a Serveis Socials per tal d’estudiar la seva situació. 

Tot i que s’ha intervingut diàriament, excepte els caps de setmana, no s’ha pogut fer un seguiment
adequat per manca d’efectius, la qual cosa va provocar un augment gradual del mercat. Actualment
el mercat està com abans de les intervencions. 

Serveis Socials informa que li han derivat 17 persones, de les quals 10 van demanar hora per ser
ateses. D’aquestes 10 persones 7 van ser ateses i fan actualment un seguiment amb els serveis
socials, les altres 3 no van presentar-se a la cita. 

A causa de la pressió policial s'ha acabat amb el mercat a la zona del Passatge Comercial. Malgrat
això,  els  paradistes  es  desplacen  a  altres  indrets  del  barri,  principalment  al  Ca.  Sant  Damià
cantonada amb Ca. Aymeric i Gilabertó.



Durant el 2020 la Policia Municipal ha seguit fent un seguiment constant d’aquesta activitat. Des del
passat  mes  de  març,  s’han  realitzat  diverses  actuacions,  en  alguna  ocasió  fins  i  tot  amb  la
col·laboració del cos dels Mossos d’Esquadra. 

En aquestes accions policials, s’han posat diverses denuncies. Algunes per activitats il·legals i també
multes per infringir les mesures decretades pel Govern amb l'objectiu de contenir la pandèmia de la
Covid19.  Les  sancions  són  principalment  per  no  portar  la  mascareta  sanitària  i  per  provocar
concentracions de persones. 

En moltes de les intervencions fetes, les persones que munten el mercat ambulant abandonen l’espai
deixant les mercaderies en el lloc dels fets. 

Paral·lelament, també s’activa a l’empresa municipal de neteja i recollida de residus Eco-equip que
en  aquestes  ocasions  retira  les  mercaderies  il·legals  i  neteja  l’entorn.  Aquests  elements  es
destrueixen. 

Tenint en compte les dates actuals, cal remarcar que amb el dispositiu de Nadal que ha dissenyat la
Policia Municipal, també es contempla augmentar els recursos de vigilància destinats a aquest espai.

Durant 2022 continuen les actuacions policials. 

Al 2023 el mercat ja no s’instal·la de manera habitual al barri de Ca n’Anglada. S’ha desplaçat a la
Plaça de Catalunya, barri Escoles, D1. 


