Nota de Premsa

LES MATRICULACIONS D'EMBARCACIONS A
CATALUNYA EN EL PERÍODE GENER – AGOST
2018 DISMINUEIXEN D’UN – 11,6 %.
Mentre que al conjunt de l’Estat l’augment ha estat d’un 3,5
%.
- Barcelona, Setembre 2018. En el període gener-agost de 2018 la
matriculació d'embarcacions noves a Catalunya ha disminuït d’un –
11,6 % respecte al mateix període de 2017, passant de 977 a 864
embarcacions matriculades, mentre que en el conjunt d'Espanya,
l'increment ha estat d'un 3,5 % respecte al mateix període de l’any
passat, passant de 4544 a 4704 embarcacions matriculades.
Desglossat per particulars i lloguer, el mercat de particulars (llista 7ª)
ha retrocedit d’un – 5,4 %, mentre que el de lloguer (llista 6ª) ha
retrocedit d’un – 22,9 %, mentre que a Espanya el mercat de
particulars ha augmentat d’un 8,0 % i el de lloguer ha retrocedit – 6,1
%.
La capitania de Palamós lidera les matriculacions de Catalunya, amb
377 unitats, seguida per Barcelona amb 350 i Tarragona amb 137,
mentre que a nivell estatal, Palma de Mallorca lidera el rànquing de
matriculacions amb un total de 664, seguida per Alacant, Palamós,
Barcelona, Bilbao, Cartagena, A Corunya, Cadis, Màlaga i Santa Cruz
de Tenerife, amb 381, 377, 350, 294, 257, 230, 199, 171 i 162
embarcacions respectivament.

Tipus d’embarcacions
A Catalunya, per tipus d'embarcacions, només augmenten les
embarcacions semirígides les embarcacions a vela augmenten d’un 4,4
%, descendint tota la resta, les neumàtiques en un – 40,9 %, les
rígides en un – 14,7 %m, les motos aquàtiques d’un – 6,0 % i les de
vela d’un – 2,5 %.

Mercat d’embarcacions de segona ma
El mercat de les embarcacions d'ocasió a Catalunya té un creixement
moderat d’un – 2,3 %, passant de 2622 a 2681 unitats, mentre que al

conjunt de l’Estat retrocedeix d’un – 3,7 %, passant de 12527 a 12059
unitats.
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Declaracions
En opinió de Jordi Senties, President d’ADIN, “desprès de 4
temporades de creixement sostingut, sembla que el sector ja no creix
amb la mateixa intensitat; considerem que principalment degut a una
certa saturació del mercat de lloguer, que tot i haver caigut d’un – 23
%, representa ja un 31% del total de les embarcacions matriculades”.
Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN, “des d’ADIN emplacem a les
institucions a fer un major i millor seguiment i control de les activitats
de lloguer d’embarcacions per la gran importància, que cada cop mes,
aquestes tenen pel nostre sector”.
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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.
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