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ACTIVITATS NORMATIVES, 
LEGISLATIVES I ACTUACIONS AMB 
ADMINISTRACIONS
Durant l’any 2017, hem desenvolupat 
nombroses activitats per continuar do-
nant el nostre suport al desenvolupa-
ment del sector nàutic a Catalunya. 
Per citar alguns exemples, d’aquesta ac-
tivitat d’ADIN amb el Govern i institu-
cions catalanes, esmentar que ADIN ha 
participat:

• A la presentació i al debat del Pla de
Ports Catalunya 2030, amb el Secre-
tari d’Infraestructures, Ricard Font.

• A dues Jornades de la Setmana del
Comerç, amb el Conseller d’Empresa
i IOnnovació, Jordi Baiget, el Secretari
General, Xavier Gibert i la Directora
General de Comerç, Muntsa Vilalta.

• i a la presentació del Servei Meteo-
rològic de Catalunya, amb el Conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull.

Durant el 2017, ADIN, hem aconseguit 
ser una de les primeres entitats inscrites 
al Registre de Grups d’Interès de la Ge-
neralitat, participant de manera assídua 
a molts actes i jornades organitzats per 
l’Administració Catalana.
Jordi Senties, president d’ADIN, manifes-
tà amb amplia satisfacció que “La nàutica 
d’esbarjo comença a ser considerada com 
un sector econòmic pel Govern i les Insti-
tucions ja que en qüestió d’una setmana 
hem estat convidats i hem participat a 
quatre actes organitzats pel Govern”.
Una de les nostres principals activitats 
ha estat la que fa referència als aspectes 

normatius que regulen l’activitat nàutica.
ADIN, i FADIN, la seva federació estatal 
també mantenen estrets vincles amb 
l’Administració estatal, i pel que fa re-
ferència a aquesta, vàrem organitzar una 
Jornada amb la DGMM i els tres Capi-
tans Marítims de Catalunya, que es cons-
tituirà en grup de treball que es reunirà 
periòdicament per impulsar canvis i mi-
llores normatives en la nàutica d’esbarjo.
La jornada va tenir lloc, a la Capitania 
Marítima de Barcelona, i a questa prime-
ra Jornada del Grup de Treball, en la que 
per delegació de Rafael Rodríguez, Direc-
tor General de la Marina Mercant, qui va 
excusar la seva participació, per part de 
la DGMM varen participar:

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

• Ivan Armenteros, Assessor Nàutica
d’Esbarjo de laDirecció General de la
Marina Mercant

• Javier Valencia, Capità Marítim de
Barcelona

• María del Carmen Santano, Capitana
Marítima de Palamós

• Núria Obiols, Capitana Marítima de
Tarragona

• Eulàlia Pujol, Cap de Salvament Marí-
tim de Barcelona

Mentre que per part d’ADIN, varen par-
ticipar:

• Jordi Senties, President d’ADIN i Sent
Yacht.

• Amadeu Perxachs, Vocal d’ADIN i
President d’ACEN

• Francesc Estrada, Vocal d’ADIN i Pre-
sident d’FCPEIC

• Josep Medinyà, membre d’ADIN i
Gestoria i Escola Nàutica Medinyà

• Pere Ros, membre d’ADIN i CESMAR
• José Antonio Vizcarro, membre 

d’ADIN i NAUTICA ALFACS
• Bárbara de Las Cuevas, membre 

d’ADIN i AFINAN
• Yamandú Rodríguez Caorsi, Assessor

Legal-Nàutic d’ADIN i soci de Nauti-
ca Legal

• Miquel Guarner, Secretari General
d’ADIN

Així com també, amb un representant 
de la Generalitat:

• Frederic Valls, Director-Gerent de
l’ECNPC i Direcció General de Pesca i
Afers Marítims.

Entre les qüestions debatudes, es va 
acordar:

• Impulsar noves habilitacions pro-
fessionals per activitats nàutiques
d’esbarjo, que afavoreixin el turisme
nàutic.

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

• Apropar la necessitat de la revisió de
balses i altres materials de seguretat
i salvament marítim, a les recomana-
cions dels fabricants.

• Treballar per la unificació de criteris
entre Capitanies.

Fruit de la bona col·laboració entre les 
Administracions i el sector, en els me-
sos següents, es va aconseguir una mo-
dificació i millora en les atribucions del 
Patrons Professionals d’Embarcacions 
d’Esbarjo, i un projecte de Reial-Decret 
per noves habilitacions de les titulacions 
nàutiques i per a la seguretat de les mo-
tos nàutiques.
Mentre que pel fa a la nostra feina amb 
l’Administració Catalana, Miquel Guarner, 
Secretari General d’ADIN va comparèixer 
al Parlament de Catalunya per debatre 
l’avant projectes de la nova Llei de Ports, 
presentant fins a vint-i-tres al·legacions 
per a promoure la nàutica d’iniciació i els 
esports nàutics, davant la Comissió de 
Política Territorial, integrada per:

• Grup Parlamentari de Junts pel Sí:
Sra. Neus Lloveras i Massana

• Grup Parlamentari de Ciutadans: Sra.
Marina Bravo Sobrino

• Grup Parlamentari Socialista: Sr. Jordi
Terrades i Santacreu

• Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot: Sra. Hortènsia Grau Juan

• Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya: Sr. Alberto Villagrasa Gil

• Grup Parlamentari de Candidatura
d’Unitat Popular – Crida Consti-
tuent: Sr. Sergi Saladié Gilque

I per part d’ADIN: Miquel Guarner, va fer 
un resum de les 23 al·legacions presenta-
des, destacant que:
- Les concessions i els preus dels ama-
rradors frenen el desenvolupament del
sector nàutic i que la nova llei de ports
hauria de considerar buscar un model
portuari similar al francès, amb molts
ports bàsics de titularitat municipal i
d’altres, amb mes serveis, de titularitat
privada.
- L’avant projecte de llei es molt conti-
nuista, recollint dels interessos dels in-
versors i les grans eslores, per davant dels
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Clubs Nàutics i la nàutica popular, i que 
ADIN recomana un model socialment 
mes popular, mediambientalment res-
pectuós i funcionalment cogestionat.
- Per acabar la intervenció de la seva
ponència Guarner va manifestar que “un
sector que genera 8000/10000 llocs de tre-
ball directes i que en el passat havia tingut
una potent indústria amb drassanes de re-
nom europeu, hauria de tenir mes suport i
que per al foment de la iniciació a la nàuti-
ca aniria molt bé que la TV pública emetés 
regularment un programa com TEMPS DE
MAR, similar al conegut TEMPS DE NEU”.
Pel que fa referència a la millora de la
qualitat i la professionalització del sector,
ADIN com a promotor de la Formació
Professional a Catalunya, va impulsar
el grau mig de Manteniment d’Embar-
cacions d’esbarjo i Serveis Portuaris, va
treballar per la localització i apertura de
centres on impartir-la, actualment des
de Castelló d’Empúries fins a L’Ametlla de 
Mar, i durant aquest 2017 hem participat 
de les diverses comissions de seguiment,
per analitzar l’evolució del cicle i per a de-
tectar futures necessitats formatives de
les nostres empreses.
També en aquest àmbit, a finals de 2017,
hem mantingut diverses reunions de
treball amb l’Agència Catalana de Con-
sum, per tal diverses documentacions
oficials, per tal de durant el 2018 poder
consensuar diversos models tipus de
contractes, de factures, de pressupos-
tos... així com per divulgar entre el nostre

col·lectiu d’empreses, els drets del consu-
midors i les obligacions de les empreses 
en aquest àmbit.

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ, 
FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I 
PROMOCIO SECTORIAL
Com els darrers anys, també hem impul-
sat accions formatives a diferents punts 
del litoral, amb els  Seminaris de Màrque-
ting Digital i Xarxes socials, especialment 
dirigides al sector nàutic, de la ma d’Izan-
do Marketing.
Altres activitats destacades han estat to-
tes les relatives a la informació del sector 
i el sector, mitjançant la publicació i en-
viament de notícies a les nostres webs, i 
també amb la recuperació i reedició tri-
mestral de la nostra revista Mediterrània, 
amb informació sobre l’evolució del sec-
tor, entrevistes a personalitats, consells 
sobre temes legals, nàutics i màrqueting, 
tendències del sector, opinions del socis... 
i per a la que cada trimestre compten 

amb una empresa patrocinadora que 
rep la contraportada a canvi de finançar 
el costos d’impressió i distribució.
Una de les nostres grans il·lusions es el 
foment de la nàutica d’iniciació, i per 
això des de la primera edició col·laborem 
amb Marina Badalona, en l’organització 
de la Fira INICIA’T, la Fira de la nàutica 
i el seus oficis, en la que en aquesta edi-
ció mes de 1200 nens i alumnes de les 
escoles del Barcelonés Nord han sortit a 
navegar, i on han participat prop de 60 
empreses i entitats formatives. 
Durant tot l’any, hem col·laborat amb 
Fira de Barcelona i el Saló Nàutic Inter-
nacional de Barcelona, participant a les 
reunions com a membres del Comitè 
organitzador i també donant suport a 
nombroses petites empreses, organit-
zant una participació agrupada amb els 
nostres microstands. On durant aquesta 
edició hem tingut una zona d’exposició 
agrupada amb 15 carpes, davant de l’ai-
gua, en el Moll de la Fusta.



ACTIVITATS D’EL·LABORACIÓ 
D’ESTUDIS, INFORMES I PROMOCIÓ 
DE LA INNOVACIÓ I INVERSIÓ EN EL 
SECTOR
Com habitualment, també hem col·la-
borat amb la Generalitat en la elabora-
ció de l’Informe anual sobre l’Indústria a 
Catalunya, on les nostres dades es publi-
quen a l’apartat 19 dins “altre material de 
transport”
En el marc del Saló Nàutic Internacional 
de Barcelona, ADIN, de la ma d’ESCURA 
CONSULTING i d’IZANDO MARKE-
TING, va presentar l’Estudi Econòmic del 
sector nàutic, en el que es consoliden, 
per quart any consecutiu, l’evolució i la 
tendència de creixement del sector.
Alberto Pezzi, Director de Clusters d’AC-
CIÓ, entitat del Govern català per a la 
promoció de la innovació i la internacio-
nalització de les empreses, va transmetre 
als presents la importància del sector 
nàutic com un important sector de su-
port per a la indústria turística de quali-
tat, així com de la necessitat de promou-
re la internacionalització de les empreses 
i la seva transformació digital. 
Seguidament, Fran Garcia, Economista 
d’Escura Consulting, va iniciar la presen-
tació de l’estudi, assenyalant que el sec-
tor Nàutic és un sector composat majo-
ritàriament per pimes i microempreses, 
que en un 75 % té una facturació inferior 
a 1 milió d’€, i en un 23 % d’entre 1 i 10 
milions d’€ al temps que sobre una mos-
tra de les 822 empreses analitzades per a 
l’estudi, aquestes tenen una bona estruc-
tura financera, amb uns recursos propis 
en torn al 50% del pasiu.
Por la seva part, Xavier Martínez, Soci-Di-
rector d’Izando Marketing, informà que 
la venda de productes i serveis nàutics 
factura uns 1.600 milions d’€ dels que 
aproximadament 900 milions correspo-
nen a la venda de productes, i la resta als 
serveis i continuà analitzant la contribu-
ció fiscal del sector en els diversos im-
postos i taxes, resultant una contribució 
neta estimada d’uns 436 milions d’€, dels 
que el 79% corresponen a l’IVA, i tans 
sols el 4% a l’Impost de Matriculació.
Luis Conde, President del Saló Nàutic In-
ternacional de Barcelona, va cloure l’acte 
agraint als ponents pels seus estudis i a 
ADIN per l’organització de l’acte.
Altra de les activitats rellevant durant el 
2017, va ser l’acte de lliurament de la III 
Edició PREMIS A LA INNOVACIÓ EN EL 
SECTOR NÀUTIC, (www.innovanautica.
com), que promou ADIN amb l’objectiu 

de fomentar la emprenedoria i l’atracció 
de talent i d’inversors envers al nostre sec-
tor.
Entre les 3 edicions, s’acumulen quasi 50 
projectes presentats. Projectes de tots ti-
pus, des de projectes industrials, per que 
fa a nous productes, nous tipus d’embar-
cacions, noves plataformes d’internet, 
nous dissenys, noves metodologies de 
treball, app’s d’ajut a la navegació, així 
com diverses iniciatives per promoure la 
nàutica d’iniciació.
El jurat integrat per Jordi Senties, Presi-
dent ADIN i soci-director de Sent Yacht, 
Amadeu Nuñez, Vicepresident ADIN 
i soci-director de Recambios Marinos, 
Miquel Mallafré, Secretari ADIN i presi-
dent de la FCM, Ferran Escura, Tresorer 
ADIN i soci-director de Bufete Escura i 
Miquel Guarner, Secretari General ADIN 
i portaveu del jurat, ha tingut una feina 
complicada, ja que va haver d’avaluar fins 
a catorze projectes presentats, i desprès 
de diverses reunions deliberatòries van 
acordar atorgar el següents premis:
1er PREMI i guanyador d’aquesta edi-
ció: PORT ADVISOR
La primera App amb informació detalla-
da de mes de de 350 Ports i mes de 3500 
Platges d’Espanya amb opinions d’usua-
ris i negocis que aporten un valor afegit 
per als usuaris. Sent la primera App com-
pletament gratuïta que ofereix informa-
ció detallada de tots els ports, platges i 
cales d’Espanya, i tot allò que necessiten 
els usuaris per a que les seves escapades 
al mar siguin perfectes, i a la vegada pu-
guin convertir-se en protagonistes i com-
partir les seves experiències.
Els premis, recollits pel seu director ge-
neral, Santiago Belenguer, consistiren en:
- 1 rellotge GPS de polsera QUATIX 5 ce-
dit per GARMIN IBERIA
- 1 consultoria econòmica cedida per ES-
CURA CONSULTING
- i 1 diploma de reconeixement.

2on PREMI: CLEGSS
Un gadget nàutic VERSATIL pensat per 
a facilitar la vida a bord del navegant. Es 
tracta d’una eina patentada i fabricada 
100% made in Spain dissenyada per a 
poder netejar les cobertes amb el peu 
(teka, gelcoat) i les zones sobreelevades, 
com defenses, veles, obra viva… amb la 
mà, d’una manera més efectiva i còmo-
da.
Els premis, recollits pel seu director tèc-
nic, Juan Alarcón, consistiren en:
- 1 taula de Wake Board cedida per RE-
CAMBIOS MARINOS

- 1 campanya d’email màrqueting cedida
per IZANDO MARKETING
- i 1 diploma de reconeixement.

3er PREMI: EASY BOAT, un projecte 
acadèmic de la FACULTAT NÀUTICA 
DE BARCELONA
Inclou tant la fase de disseny com la de 
construcció i preten estandaritzar un 
mètode fàcil, accessible i ràpid de cons-
trucció d’embarcacions per a diferentes 
finalitats, a partir de dissenys d’ingenye-
ria a mida en fusta. La combinació de la 
fusta i d’altres materials alternatius per-
met assolir, en un curt període de temps, 
construïr barques d’entre 5 i 10 m de 
eslora amb una metodologia similar a la 
dels mobles d’ IKEA.
Els premis, van ser recollits pel seu vice-
degà, Joan Antoni Moreno, i consistiren 
en:
- 1 ràdio VHF PORTÀTIL cedida per
SPORTNAV
- 1 any gratuït com a membre d’ADIN
- i 1 diploma de reconeixement.
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ACTIVITATS DE RECONEIXEMENT 
DE LES TRAJECTÒRIES 
PROFESSIONALS:
També, es va aprofitar l’ocasió per fer el 
lliurament del les distincions i reconeixe-
ments com a socis d’honor d’ADIN, en 
acte informal i emotiu que es va institu-
cionalitzar ja fa deu anys, per donar reco-
neixement a aquelles persones que amb 
el seu esforç han contribuït al desenvolu-
pament de la nàutica d’esbarjo.
Aquest cop, la nostra Junta Directiva, ha 
decidit atorgar el reconeixement de So-
cis d’Honor de la nostra entitat a:
Sr. Javier Berga, fundador de Nàutica 
Javier Berga
Sr. Luis Carrasco, fundador de Nàutic 
Luis
Sr. Ricardo Roig, fundador de Nàutic 
Center
Les distincions varen ser lliurades per Luis 
Conde, President del Saló Nàutic i Jordi 
Senties, President d’ADIN, al Sr. Luis Carras-
co i al Sr. Marc Roig, en representació del 
seu pare Ricardo Roig, mentre que el Sr. 
Javier Berga, va excusar la seva assistència.

PROJECTES 2018
Moltes de les nostres actuacions tenen 
caràcter permanent, d’altres tenen caràc-
ter plurianual i d’altres son projectes es-
pecífics que requereixen d’acord especí-
fic de la nostra Assemblea General.
Pel que a les actuacions de caràcter per-
manent, continuarem impulsant totes les 
actuacions de promoció de la nàutica, 
col·laborant amb les diferents Administra-
cions en el desenvolupament de normati-
ves que afavoreixin el nostre desenvolupa-
ment, així com serveis al nostre col·lectiu, i 
accions promocional del sector.

Pel que fa a actuacions de caràcter, plu-
rianual o semipermanent, des d’ADIN 
continuant donant el nostre màxim 
suport al Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona i continuarem impulsant els 
nostres microstands, per afavorir la par-
ticipació de petites empreses en condi-
cions avantatjoses, i també participarem 
activament en la promoció i organitza-
ció de la Fira INICIA’T a Marian Badalona, 
per promoure la nàutica d’iniciació i els 
seus oficis.
I pel que fa a accions específiques, ja de-
batudes a la darrera Assemblea General, 
i que ratificaríem en la propera que ce-
lebrem. 
El primer pas serà emprendre una RE-
NOVACIÓ d’ADIN: amb una Nova 
imatge amb logo modernitzat, presen-
cia activa en xarxes socials, nova web 
on sobre tot destaquin NOUS SERVEIS 
PER A SOCIS, com mes Assessorament 
en temes generalistes fiscals, laborals, 
penals... Assessorament en temes espe-
cífics nàutics generals, com abandera-
ment, xàrter... Assessorament en temes 
específics nàutics fiscals, com impost 
de matriculació, taxes... Contractes, Re-
comanacions i Consells AGENCIA CA-
TALANA DE CONSUM, així com altres 
avantatges i descomptes com: Serveis 
socis PIMEC / Fadin Boats / Izando Mar-
keting / Libra Logistic /... i microstands 
Saló Nàutic.
Altre projecte a tractar en Assemblea, 
seria donar suport a una nova entitat 
transversal mes ampli i d’àmbit català, 
per tal de aglutinar esforços i augmen-
tar la representativitat sectorial davant 
de la nostra Administració, i del que us 
informarem properament.
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