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UN GRUP DE COMERCIANTS ES QUEIXA A LA SÍNDICA 

PER LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL I LA PASSIVITAT DE 

LES ADMINISTRACIONS AMB LA VENDA IRREGULAR AL 

PORT 

  
Vilà ha preguntat l’Ajuntament a què ha respost la permanència tolerada i constant 

d’aquesta activitat en el Port de Barcelona 

 

Segons els reclamants, la manca d’enteniment entre els representants polítics de 

les diferents administracions afectades comporta una inhibició de les seves 

responsabilitats i un desgovern en el Port de Barcelona 

 

Competència deslleial i passivitat de les administracions. Aquests són els dos principals 

motius de queixa que un grup de comerciants barcelonins ha exposat a la síndica de 

greuges, Maria Assumpció Vilà, en relació a l’elevada presència de venedors irregulars al 

Port de Barcelona. La queixa es va presentar el 3 de novembre, abans de l’operatiu 

policial del 9 de novembre.  

 

Els comerciants diuen sentir-se molt perjudicats i consideren que estan patint una 

competència deslleial que els està afectant molt a nivell econòmic. També denuncien la 

passivitat de les administracions davant d’aquesta situació i demanen que la Llei s’apliqui 

a tothom per igual, ja que ells compleixen amb les seves obligacions tributàries i altres 

requisits per disposar d’un punt de venda.  

 

En la reclamació presentada a Vilà, els comerciants es mostren d’acord amb que cal una 

intervenció social per abordar el fenomen de la venda ambulant no autoritzada, però 

sostenen que fins ara no han vist cap proposta coherent. Diuen que els serveis socials 

han d’actuar, però creuen que mai una situació de desigualtat ha de donar dret a saltar-se 

les normes. 
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Finalment, en la queixa, fan constar que la manca d’enteniment entre els representants 

polítics de les diferents administracions afectades comporta una inhibició de les seves 

responsabilitats i un desgovern en el Port de Barcelona. 

 

El 4 de novembre, la síndica va enviar una petició d’informació a l’Ajuntament de 

Barcelona, que encara està pendent de resposta, per a dur a terme la seva tasca 

supervisora. Al Comissionat de Seguretat, la sindica li pregunta quin programa té previst 

aplicar, a curt i mig termini, per solucionar aquest problema d’ocupació de l’espai públic, 

de quins recursos es disposa per afrontar el fenomen de la venda ambulant no autoritzada 

i evitar que es faci crònic, a què ha respost la permanència tolerada i constant d’aquesta 

activitat en el Port, i si existeixen acords de col·laboració entre l’Autoritat Portuària i 

l’Ajuntament. 

 

La síndica també s’ha dirigit a la segona tinència d’alcaldia de Drets Socials per conèixer 

el nombre de persones que es troben en situació administrativa irregular i que ha estat 

atesa pels serveis socials el darrer any, així com el contingut de les prestacions que han 

rebut i la seva valoració econòmica. 

 

Vilà va poder comprovar fa un temps l’elevada presència de venedors irregulars a tocar 

del monument a Colon, el passeig Marítim, a l’alçada dels restaurants de Palau de Mar i al 

llarg de la tanca de ferro que recorre la zona on atraquen els iots de luxe. Aquell dia, en el 

recorregut citat, hi havia centenars de venedors i unes poques venedores de diferents 

nacionalitats que venien, entre altres productes, vambes, artesania, bosses, samarretes 

del Barça, orfebreria, ulleres, etcètera. 

 

El dilluns, 9 de novembre, un operatiu policial per part dels Mossos, la Guàrdia Urbana i la 

Policia Portuària va impedir que els venedors s’instal·lessin a la zona del Port. De fet, ja 

no hi van fer acte de presència. Segons va dir el Comissionat de Seguretat, Amadeu 

Recasens, l’operatiu es mantindrà més temps. 

 

Més enllà d’aquesta actuació concreta, la síndica creu que el problema de la venda 

ambulant no autoritzada és lluny de resoldre’s i considera molt necessària una intervenció 

social i laboral, donada la situació de vulnerabilitat de molts dels venedors, per revertir la 

situació. 

 

De fet, l’Ordenança de convivència ja preveu l’elaboració d’un pla de reinserció social i 

laboral per a les persones que exerceixen la venda ambulant no autoritzada. La síndica ja 

va demanar fa temps que s’apliqués. 

 


