
ADIN PRESENTA AL NOU DIRECTOR GENERAL
DE LAMARINAMERCANT 15 PROPOSTES DE

MILLORA PER AL SECTOR NÀUTIC.
Una representació de la DGMM i d’ADIN mantenen

una trobada de treball a l’estand d’ADIN al Saló Nàutic.

- Barcelona, Octubre 2018. ADIN presenta al nou Director General de
la Marina Mercant 15 propostes de millora per al sector nàutic durant
la habitual trobada mantinguda a l’estand d’ADIN.

El nou Director General de la Marina Mercant, Benito Núñez,
acompanyat de membres del seu equip del Ministeri de Foment i dels
Capitans Marítims i dels Coordinadors del Centres de Salvament
Marítim de Catalunya, durant la seva trobada a l’estand d’ADIN, amb
Jordi Senties i Miquel Guarner, President i Secretari General,
respectivament, acompanyats d’una nutrida representació
d’empresaris de l’Associació van conversar sobre les nombroses
propostes de millora:

1) Nova Habilitació professional de determinades titulacions nàutiques
2) Reforma de la regulació de les motos d'aigua
3) Revisió basses i altres materials de Seguretat i Salvament Marítim.
4) Xàrter amb vaixells abanderats fora de l'O.I.
5) Exigència de títols a tots els patrons que naveguin en aigües
espanyoles
6) Inspecció (ITB) a vaixells que no estan a Espanya
7) Necessitat d'homologació d'equips amb marcat CE
8) Xàrter amb vaixells “NO llista 6ª”
9) Unificació de criteris entre Capitanies
10) Possibilitat que el propietari faci ús privat d'un vaixell de la llista
sisena
11) Regulació abanderament vaixells d'època i construïts abans de
1998
12) Matrícula turística:
13) Regulació Embarcacions amb Pavelló Britànic: Possibles mesures a
prendre en cas de “BREXIT”.
14) Aplicació del Memoràndum de Paris a iots d'esbarjo.
15) Problemàtica contingut farmacioles

Durant l’encontre la DGMM i ADIN es van comprometre a treballar per
avançar en tots els punts esmentats.



Jordi Senties, President d’ADIN, va declarar “coneixem de fa anys al
nou Director, Benito Núñez; es persona de la casa i coneixedora del
sector. Segur que en poc temps tindrem notícies positives a les nostres
propostes de millora”.

Mentre que Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN, va declarar
també que “les habilitacions profesionals i la revisió de les balses
salvavides son les dues propostes que el sector reclama amb més
urgència”.

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


