
 
 

 

NOTA DE PREMSA 

ADIN 
 

El sector nàutic català continua mantenint la 
reactivació, les matriculacions d’embarcacions 

creixen un +14’3%. 
 

En llista 7ª (particulars) s’han matriculat en total 600 (+14’3%) i 
en llista 6ª (lloguer) 237 matriculacions (+14’5%). 

 
Barcelona, octubre de 2016  

 
En el mes de setembre, el sector nàutic català consolida el canvi de tendència i 
continua mantenint  la reactivació pronosticada per l’ASSOCIACIÓ D’INDÚSTRIES, 
COMERC I SERVEIS NÀUTICS (ADIN), amb un augment del +14’3% en les vendes 
de les embarcacions noves. 
 
En canvi, en el mercat de les embarcacions d’ocasió es nota una petita davallada 
d’un -5’3%, segons informa ADIN, amb el seu informe elaborat amb dades de la 
Direcció General de la Marina Mercant. 
 
Des de principis d’any fins al mes de setembre s’han venut a Catalunya 837 
embarcacions noves (+14’3%) i 3.058 d’ocasió (-5’3%) respecte a les 732 i 3.228 
respectivament fins al setembre de 2015.  
 
El mercat d’embarcacions de lloguer representa ja el 28’3% del total amb 237 
matriculacions, davant les 600 matriculacions de particulars. 
 
La capitania de Palamós lidera el ranking total d’embarcacions (particulars i 
lloguer) matriculades amb 348 (+8%), seguida de Barcelona amb 282 (+26%) i 
Tarragona amb 207 matriculacions (+12%). 
 
Respecte a les matriculacions de vaixells a vela i les pneumàtiques, es la capitania 
de Barcelona la que es posa al capdavant amb 26 matriculacions (+30%) i 56 
(+51%) respectivament. Tarragona lidera el mercat de les motos d’aigua amb 53 
(+13%). 
 
Per a Jordi Senties, president d’ADIN, “El mercat d’embarcacions comença a 
tenir un creixement estable i potent d’un 14,3%, amb un creixement idèntic al 
mercat de lloguer i el de particulars”. 
 
El mercat català de matriculacions representa el  19’5% del total d’Espanya.  
 



 
 

 

Mercat d’ocasió 
El mercat segona ma, te una petita davallada i decau un -5’3% respecte al mateix 
període gener-setembre de 2015 amb un total de 3.058 embarcacions venudes. 
 
Dins el mercat d’ocasió, les embarcacions a motor suposen el 91% del total i el de 
les embarcacions a vela el 9%. Fins aquest mes de setembre s’han venut 2.783 
embarcacions de motor (-5’9%) i 275 embarcacions a vela (+1’5%). 
 
Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN, “L’envelliment de la flota d’ocasió fa 
caure el mercat en un -5,3%, el sector necessita noves estratègies per guanyar 
impuls com la introducció de la Garantia Mecànica per a la compra-venda 
d’embarcacions d’ocasió” . 
 
La capitania de Barcelona lidera el ranking total de matriculacions amb 1.343 (-
0’1%), seguida de Palamós amb 1.197 (-14’3%) i la capitania de Tarragona amb 
518 (+6’4%). 
 
 

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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