
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

LA VENDA D’EMBARCACIONS NOVES A CATALUNYA 
CREIX UN 14,65% AL 2016 
 
De gener a desembre s’han venut a Catalunya 901 
embarcacions noves (+14,6%) i 4.083 d’ocasió (-1,2%) 
respecte a les 786 i les 4.134 respectivament fins al 
desembre de 2.015 

 
 

Barcelona, gener de 2017  

 
La venda d’embarcacions noves a Catalunya creix d’un 14,65 % durant el 
2016. 

 
De gener a desembre s’han venut a Catalunya 901 embarcacions noves 

(+14,6%) i 4.083 d’ocasió (-1,2%) respecte a les 786 i les 4.134 
respectivament del 2015, mantenint-se una proporció de vendes entre unes 
i altres de l’ordre de 5,5 embarcacions d’ocasió per cada 1 de nova. 

 
El sector nàutic català continua mantenint la reactivació pronosticada per 

ADIN, l’ASSOCIACIÓ D’INDÚSTRIES, COMERC I SERVEIS NÀUTICS (ADIN), 
amb un significatiu augment de les vendes d’embarcacions noves, 
consolidant així el canvi de tendència iniciat al 2014, segons informa ADIN, 

amb el seu informe elaborat amb dades de la Direcció General de la Marina 
Mercant. 

 
Jordi Senties, president d’ADIN, expressà la seva satisfacció perquè les 

xifres d’embarcacions noves confirmen la recuperació del sector nàutic 
català durant aquests any manifestant que “continuem amb un bon 
creixement a les matriculacions i si afegim que els escars i varadors han 

tingut una bona carrega de treball de reparació, s’evidencia que el sector 
comença a reactivar-se, com havíem diagnosticat.” 

 
De les 901 embarcacions noves, per capitanies marítimes, les 
matriculacions han estat per Palamós-Girona amb 363 embarcacions 

(+7%), per Barcelona amb 312 (+25%) i Tarragona amb 226 (+15%). 
 

Destaca el fet que a la demarcació de Barcelona, les embarcacions de 
lloguer han tingut un augment del 33%, fet que contribueix a que les 
embarcacions de lloguer representin mes d’una de cada quatre 

embarcacions matriculades, amb un 27% del total. 



 

 

 
Per eslores, cal assenyalar que es tracta d’un creixement bastant homogeni 

en quasi totes les eslores, ja que les mes petites de fins a 3 m. han crescut 
un 57,7%, mentre que les de 20 a 24 m. han crescut en un 11 %. 

 
Pel que fa a la tipologia de les embarcacions, un 14% correspon a 
embarcacions rígides, un 12% a semirígides, un 5,1% a motos nàutiques, 

un 27,3% a neumàtiques i un 28,9% a vela. 
 

De les 4083 embarcacions de segona mà venudes a Catalunya, per 
capitanies marítimes, a Barcelona 1729 (-1,0%), Palamós-Girona s’han 
venut 1690 (-4,1%) i a Tarragona 664 (+4,60%). 

 
Les embarcacions d’ocasió amb 4083 unitats al 2016, han tingut un retrocés 

de -1,2 %, de les que 3734 corresponen a embarcacions a motor (92%) i 
349 a vela (8 %). 
 

En total, les tres demarcacions catalanes, representen el 18,9 % de les 
matriculacions d’embarcacions noves a tot l’Estat i el 21,5 % de les 

embarcacions d’ocasió. 
 
 

 

Sobre:  

ADIN: www.adinnautica.cat 

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, constituïda 

al 1969, aglutina i defensa els interessos de mes de 200 empreses, de les diverses 

associacions i entitats del sector nàutic que representa.  

Mes informació: 

ADIN:  Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Tel. 93 233 24 32                                                                
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