
 
 

 

NOTA DE PREMSA 

ADIN 
 

Les matriculacions d’embarcacions a Catalunya 
creix un 13,4% en aquest mes d’agost de 2016. 
  

De gener a l’agost s’han venut a Catalunya 806 embarcacions 
noves (+13,4%) i 2.333 d’ocasió (-17,9%) respecte a les 711 i les 
2.841 respectivament fins l’agost de 2.015. 

 
Barcelona, setembre de 2016  

 
El sector nàutic català continua mantenint  la reactivació amb un augment de les 
vendes de les embarcacions noves. 
 
El sector nàutic català consolida el canvi de tendència amb un creixement de les 
vendes d’embarcacions noves d’un +13,4%. En canvi, en el mercat de les 
embarcacions d’ocasió es nota una davallada d’un -17,9% durant els vuit mesos 
d’aquest 2016, segons informa ADIN, amb el seu informe elaborat amb dades de la 
Direcció General de la Marina Mercant. 
 
Del mes de gener al mes d’agost  s’han venut a Catalunya 806 embarcacions noves 
(+13,4%) i 2.333 d’ocasió (-17,9%) respecte a les 711 i 2.841 respectivament en 
aquests vuit mesos de 2015.  
  
Per a Jordi Senties, president d’ADIN, “el creixement de mes d’un 13% fins a l’agost, i  
tant per a les embarcacions per a particulars com per a les de lloguer és un símptoma 
de que el mercat ja és troba en una fase de recuperació consolidada”.  
 
  
De les 806 embarcacions noves, per capitanies marítimes, les matriculacions han 
estat per Palamós-Girona amb 335, Barcelona amb 276 i Tarragona amb 195 
embarcacions. Destaca el fet del creixement a la demarcació de Barcelona, passant 
de les 211 unitats matriculades al 2015 a les 276 embarcacions del 2016 (+25%).   
 
Dins de les embarcacions noves, en clau positiva, destaquen el creixement en la 
comercialització d’embarcacions per al mercat de particulars llista 7ª(+15%), i en 
quant a producte les eslores mes pètites i mes econòmiques, destacant: les 
embarcacions de 6m (+20,8%), les de 8m (+15,3%) i les embarcacions a vela 
(50%). Les embarcacions de eslores entre 12 i 15m pujant un 54,2% i un 11,8% 
respectivament. Les neumàtiques incrementen les vendes un 32%, s’han venut 99 
unitats respecte a les 75 unitats del 2015. En clau negativa les motos aquàtiques (-
2,2%). 



 
 

 

 
De les 2.333 embarcacions de segona mà venudes a Catalunya, per capitanies 
marítimes, a Barcelona s’han venut 1.025 (-13%), a Palamós 910 (-26,2%) i 
Tarragona 398 (-7,4%).  
 
Miquel Guarner, Secretari general considera que  “la davallada del mercat d’ocasió 
es deu a que costa trobar embarcacions disponibles al mercat amb bon estat de 
conservació, motiu pel qual els usuaris aposten per embarcacions noves”. 
 
Dins el mercat de les embarcacions d’ocasió, les de motor decreixen el -19,1%, i  
les de vela un -4,7%. 
 
 

Sobre:  

ADIN:  www.adinnautica.cat 

ADIN, l’Associacio  d’empresaris d’Indu stries, Comerç i Serveis Na utics, constituï da al 1969, 

aglutina i defensa els interessos de mes de 200 empreses, de les diverses associacions i 

entitats del sector na utic que representa.  
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