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LA VENDA IL.LEGAL I ELS ROBATORIS A TURISTES 

I CIUTADANS PERJUDIQUEN LA MARCA 

BARCELONA 
 
 
 

• La venda il.legal i la pirateria va suposar el 2010  a Catalunya, pèrdues per un 
valor de 100 milions d’euros.  

 
• La Cambra de Comerç de Barcelona dóna suport a les actuacions de 

l’Ajuntament de Barcelona per erradicar aquestes ac tivitats a la ciutat. 
 

 

 

Davant l’expansió en diferents àrees de Barcelona i de la seva àrea metropolitana de la venda 

ambulant il·legal, la Cambra de Comerç de Barcelona vol mostrar la seva preocupació i donar 

suport a les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per erradicar aquestes activitats a la 

ciutat. 

 

La Cambra, com ja ha denunciat en d’altres ocasions, considera que la venda ambulant il·legal i 

els robatoris que es produeixen als carrers de la ciutat, malmeten el prestigi de la marca 

Barcelona. Aquestes activitats que creixen considerablement els mesos d’estiu, afecten 

directament al funcionament de les àrees comercials i perjudiquen greument al sector del 

comerç, de la distribució i del turisme. El 2010 a Espanya la venda il·legal va suposar pèrdues  

de 500 milions d’euros i a Catalunya va representar pèrdues de 100 milions d’euros per al 

comerç de la ciutat, segons dades estimades de la Confederació de Comerç de Catalunya. 

 

El teixit comercial del nostre país representa una bona part de l’activitat econòmica. El sector 

comercial representa, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya del 2010, un 16,1% 

del total de Catalunya en termes d’ocupació i representa un 11,5% del VAB de l’economia 

catalana. 

 

És per tot això que la Cambra dóna suport a totes aquelles accions i mesures dirigides al 

compliment de la normativa legal, i reclama un marc legal exigent en el qual empreses i 

comerciants puguin desenvolupar la seva activitat, i assegurar així la lliure activitat comercial i 

turística amb les màximes garanties.  

 

 

 

  


