
 

N
o
t
a
 d

e
 P

r
e
n
s
a
 

 

INCREMENT DE L'11,3 % EN LES 

MATRICULACIONS D'EMBARCACIONS A 

CATALUNYA DURANT EL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2017. 
 

El mercat de les embarcacions de lloguer té un creixement 

del 12,5 % i representa el 28,7 % del total del mercat. 

 

- Barcelona, Abril del 2017. En el primer trimestre de l'any la 
matriculació d'embarcacions noves a Catalunya ha augmentat un 11,3 
% respecte al primer trimestre de 2016, passant de 141 a 157 
embarcacions matriculades, mentre que en el conjunt d'Espanya, 
l'increment ha estat d'un 5,7 % respecte al primer trimestre de 2017, 
passant de 768 a 812 embarcacions matriculades.  

Desglossat per particulars i lloguer, el mercat de particulars (llista 7ª) 
ha augmentat un 10,9 %, mentre que el de lloguer (llista 6ª) ha 
augmentat en un 12,5 %, mentre que a Espanya el mercat de 
particulars ha retrocedit en un – 1,3 % i el de lloguer ha augmentat en 
un 31,6 %. 

La capitania de Barcelona, lidera les matriculacions de Catalunya, amb 
70 unitats, seguida per Palamós/Girona amb 50 i Tarragona amb 37, 
mentre que a nivell estatal, Palma de Mallorca lidera el rànquing de 
matriculacions amb un total de 107 unitats, seguida per Barcelona, 
Alacant, Girona/Palamós i València amb 70, 58, 50 i 42 embarcacions 
respectivament. 

El gran creixement de les matriculacions a Barcelona es deu 
fonamentalment al mercat de lloguer que amb 23 unitats matriculades 

 

Tipus d’embarcacions 

Per tipus d'embarcacions, les motos aquàtiques augmenten un 162,5 
%, les embarcacions rígides a motor un 1,2 %, les pneumàtiques un 
27,3 % i les embarcacions de vela un 23,1 %, retrocedint únicament 
les embarcacions semirrígides amb un -12,5 %. 
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Mercat d’embarcacions de segona ma 

El mercat de les embarcacions d'ocasió disminueix en un – 5,1 %, 
passant de 885 unitats a 840, de les quals 756 (90 %) són 
embarcacions a motor i 84 (10 %) a vela amb un comportament molt 
similar al del conjunt d'Espanya on la disminució és d'un – 5,3 %, 
passant de 4423 a 4188 unitats venudes, de les quals el 92 % (3855) 
són embarcacions a motor i el 8 % restant (333) embarcacions de 
vela. 
 
Jordi Senties, President de ADIN, va manifestar que la “estem iniciant 
la quarta temporada consecutiva amb increments en les xifres de 
matriculacions de noves embarcacions, principalment impulsat pel 
sector turístic i el mercat de lloguer d'embarcacions.” 
 
El Secretari General de FADIN, Miquel Guarner, posa l'accent que el 
mercat turístic és el motor actual del sector nàutic: “el lloguer 
d'embarcacions respon a nous hàbits per part dels consumidors, 
representant el mercat de lloguer ja més d'un de cada quatre vaixells 
matriculats” 
 
 

Sobre:  

ADIN: www.adin.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 información: 

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


