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Memòria 2014: Resum principals actuacions

� Accions Patronal

� Reunions Administracions:

� Ministeri de Foment i Direcció 
General de Marina Mercant:

� Reforma de titulacions nàutiques 
d’esbarjo

� Proposta de reforma de titulacions 
nàutiques professionals per a la 
nàutica d'esbarjo

� Proposta reforma materials de 
salvament i seguretat marítima i 
banderes altres països

� Ministeri d'Economia i Hisenda i 
Direcció general de Tributs

� Exempció d'Impost Matriculació
embarcacions xàrter

� Proposta de reforma d'impostos i 
taxes nàutica d'esbarjo

� Conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca:

� Reunions PRUG Cap de Creus, Pla 
Rector d'Usos i Gestió del Cap de 
Creus, amb Conseller J. M. Pelegrí

� Reunions Pla de desenvolupament 
del litoral i Proyecte BlauCat, amb 
Dir. Gral. Pesca A. Seira

� Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat:

� Reunions Nou Pla d'ordenació del 
litoral, Avant Projecte Llei Ports i 
Renovacions concessions portuàries, 
Secretari R. Font, Dir. Gral. P. 
Padrosa.o

� Conselleria d’Ensenyament
� Reunions Cicle FP manteniment

d'embarcacions d’esbarjo, Dir. Gral. 
FP, M. Arcarons



� Accions de Promoció 
del sector:

� Fires i Salons nàutics:

� Negociació i participació agrupada 
en Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona

� Enquestes de satisfacció i reunions 
amb organització  Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona

� Participació  a Valencia Boat Show

� Col·laboració Fires locals

� Festival del Mar:

� Organització del Festival del Mar / 
Fira Nàutica d’Ocasió de Badalona

� Fadin Boats:

� Llançament portal de compra-venda 
i lloguer d’embarcacions per als 
nostres associats

� Organizació jornades i 
esdeveniments:

� Organització presentació Estudi 
Econòmic del Sector (Escura 
Consulting)

� Organització trobada del sector 
amb el Director General de la 
Marina Mercant

� Premi ADIN a la Innovació i 
empreneduría en el sector Nàutic:

� Convocatòria 1er Premi estatal



� Accions Formació:

� Cicle de FP de manteniment de 
embarcacions  d’esbarjo, ara també en 
model dual, i amb alumnes en pràctiques 
en empreses

� Participació en el  postgrau sobre nàutica 
d’esbarjo en la Facultat de Nàutica de 
Barcelona

� Formació Bonificada per a empreses 
(conveni amb Oca Formación)

� Seminaris diversos: Les 10 claus de l’èxit 
en Màrqueting nàutic digital  (conveni 
Izando Marketing), sobre Com sortir en els 
mitjans (conveni MonMar Comunicació).

� Accions de Fòrum de 

Debat Sectorial

� Assemblees sectorials:

� Ordinàries i Extraordinàries

� Jornades, Presentacions i Debats 

sectorials:

� Sobre titulacions d’esbarjo, 
titulacions professionals, banderes 
belga i d’altres països, impostos i 
taxes, materials de seguretat i 
salvament marítim, ...

� Enquestes:

� Sobre Saló Nàutic de Barcelona, 
Festival del Mar, ...



� Serveis a Associats:
� Assessorament tècnic

� Informació permanent sobre noticies 
d’interès general del sector.

� Participació agrupada en Fires i Salons.

� Jornades i Presentacions:

� Formació

� Estadístiques sectorials sobre , 
matriculacions, titulacions, ...

� Convenis de 
Col·laboració:

� MRW

� Bufete Escura

� Monmar Comunicació

� Oca Formación

� Escura Consulting

� Geseme

� Izando Marketing

� Taxo

� ...



Resumen principals projectes 2015
� Accions Patronal

� Reforma de titulacions nàutiques 
profesionals per a la nàutica d’esbarjo

� Reforma materials de salvament i 
seguretat marítima i banderes altres 
països

� Nou PRUG Cap de Creus, Pla Rector 
d’Usos i Gestió del Cap de Creus

� Accions de Promoció del 

sector:

� Promoure  una  Fira del Barco de Ocasión
en Port Fòrum.

� Promoure noves webs d’ADIN i 
associacionses ORIENTADES A LA 
DEMANDA., amb tenda online gratuïta per 
a tots els nostres associats.

� Promoure FADINBOATS com a portal 
gratuït  per al nostres associats.

� Promoure i consolidar  el Premi ADIN a la 
Innovació i empreneduría en el sector 
Nàutic.

� Accions Formació:

� Continuar impulsant el Cicle de FP de 
manteniment d’embarcacions  d’esbarjo 
en model dual.

� Promoure més  seminaris i accions 
formatives , en general.

� Serveis a Associats:

� Augmentar  el assessorament als nostres 
associats

� Augmentar la informació sobre notícies 
d’interès general del sector.

� Continuar realitzant participació agrupada 
en Fires i Salons. Jornades i Presentacions 
i millorar les  Estadístiques sectorials sobre 
matriculacions, titulacions, ...

� Convenis de Col·laboració:

� Promoure la nostra actuació com Central 
de Compres e incrementar el nombre de 
convenis de col·laboració, entre altres amb 
BANCO  SABADELL,  GESEME y TAXO.


