
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Barcelona, Abril 2017. - Durant la tradicional reunió de treball d’ADIN i la 
DGMM, al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, Rafael Rodríguez, Director 
General de la DGMM; qui va expressar la seva gran satisfacció i 
reconeixement a les propostes que habitualment provenen d’ADIN, va 
proposar la creació d’un grup de treball amb membres de la DGMM, de les 
Capitanies Marítimes i d’ADIN, per tal d’impulsar canvis i millores 
normatives, que contribueixin al desenvolupament del sector nàutic. 
 
Desprès de diverses reunions prèvies de treball, recentment va tenir lloc, a 
la Capitania Marítima de Barcelona, la primera Jornada del Grup de Treball, 
en la que per delegació de Rafael Rodríguez, Director General de la Marina 
Mercant, qui va excusar la seva participació,  per part de la DGMM varen 
participar: 
 

o José Luis García-Lena, Subdirector General de 
Seguretat, Contaminació i Inspecció Marítima 

o Ivan Armenteros, Assessor Nàutica d’Esbarjo de la Direcció General 
de la Marina Mercant 

o Javier Valencia, Capità Marítim de Barcelona 
o María del Carmen Santano, Capitana Marítima de Palamós 
o Núria Obiols, Capitana Marítima de Tarragona 
o Eulàlia Pujol, Cap de Salvament Marítim de Barcelona 

 

Mentre que per part d’ADIN, varen participar: 

 
o Jordi Senties, President d’ADIN i Sent Yacht. 
o Amadeu Perxachs, Vocal d’ADIN i President d’ACEN 
o Francesc Estrada, Vocal d’ADIN i President d’FCPEIC 
o Josep Medinyà, membre d’ADIN i Gestoria i Escola Nàutica Medinyà 
o Pere Ros, membre d’ADIN i CESMAR 
o José Antonio Vizcarro, membre d’ADIN i NAUTICA ALFACS 
o Bárbara de Las Cuevas, membre d’ADIN i AFINAN 
o Yamandú Rodríguez Caorsi, Assessor Legal-Nàutic d’ADIN i soci de 

Nautica Legal 
o Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN 

 
 

ADIN I LA DGMM CREEN UN GRUP DE 
TREBALL, QUE ES REUNIRÀ 
PERIÒDICAMENT,  PER IMPULSAR 
CANVIS I MILLORES NORMATIVES EN LA 
NÀUTICA D’ESBARJO. 



 

 

 
Així com també, amb un representant de la Generalitat: 

 
o Frederic Valls, Director-Gerent de l’ECNPC i Direcció General de Pesca 

i Afers Marítims. 
 
Entre les qüestions debatudes, es va acordar: 
 

o Impulsar noves habilitacions professionals per activitats nàutiques 
d’esbarjo, que afavoreixin el turisme nàutic. 

o La reforma de la regulació motos aquàtiques i simplificació dels seus 
títols  

o Apropar la necessitat de la revisió de balses i altres materials de 
seguretat i salvament marítim, a les recomanacions dels fabricants. 

o Treballar per la unificació de criteris entre Capitanies. 
 

Durant els propers mesos s’aniran treballant les propostes, i al setembre es 
tornarà a reunir el grup de treball per analitzar els avenços. 
 
A l’acabament de la reunió, José Luis García-Lena, Subdirector General de 
Seguretat, Contaminació i Inspecció Marítima, va informar que “fruit de la 
bona col·laboració entre les Administracions i el sector, des de fa uns anys 
que s’està treballant en una bona direcció i confio que tindrem importants 
novetats per al sector de cara a la propera temporada”. 
 
Per la seva part, Jordi Senties, President d’ADIN, va expressar també “la 
necessitat de donar seguiment en aquest grup de treball, que ha de portar 
molt bones iniciatives per a tot el sector”. 
 
 
 
 

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 informació: 

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


