JORNADA DE TREBALL D’ADIN AMB LA
DIRECCIO GENERAL DE LA MARINA
MERCANT
ADIN i la DGMM celebraran una Jornada de treball per
abordar les principals problemàtiques del sector.

Barcelona, Abril 2017
El proper dijous 20 d’Abril a les instal·lacions de la Capitania Marítima de
Barcelona, ADIN organitzarà una Jornada de treball, els quals els principals
temes a debatre seran:

o
o
o
o
o
o
o

Noves habilitacions professionals per activitats nàutiques d’esbarjo.
Reforma regulació motos aquàtiques.
Revisió de balses i altres materials de seguretat i salvament marítim.
“Xàrter” amb embarcacions abanderades fora de la UE.
Evitar la doble homologació que ja disposen d’homologació CE.
Unificació de criteris entre Capitanies.
...

Amb la participació entre d’altres de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rafael Rodríguez, Director General de la Marina Mercant.
Javier Valencia, Capità Marítim de Barcelona.
José
Luis
García-Lena,
Subdirector
General
de
Seguretat, Contaminació i Inspecció Marítima.
Ivan Armenteros, Assessor Nàutica d’Esbarjo de la Direcció General
de la Marina Mercant.
Frederic Valls, Director-Gerent de l’ECNPC i Assessor de Nàutica
d’Esbarjo de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
Jordi Senties, President d’ADIN i propietari de Sent Yacht.
Amadeu Núñez, Vicepresident d’ADIN i propietari de Recambios
Marinos.
Miquel Mallafré, Secretari d’ADIN i President de la FCM
Amadeu Perxachs, Vocal d’ADIN i President d’ACEN
Assumpció Brujats, Vocal d’ADIN i Secretària General de CORVE
Yamandú Rodríguez Caorsi, Assessor Legal-Nàutic d’ADIN i soci de
Nautica Legal
Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN

A l’acabament de la Jornada de treball tindrà lloc un dinar amb torn obert
de paraules, sobre les 14:30h/15:00h. A prop de l’estació de SANTS, per
poder traslladar i comentar aspectes mes específics, a la que tant els socis
d’ADIN com persones/entitats interessades podran assistir. (Les places són
limitades, per rigorós ordre d’inscripció).
Per a assistir i compra de ticket , el preu constarà d’uns 25 €.

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.
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