
 
 
 

LES VENDES D'EMBARCACIONS  
AUGMENTEN D’UN 13,5 % DURANT EL MES DE 

FEBRER 2020 A TOT L'ESTAT 

- Barcelona, març 2020. Durant el període gener-febrer 2020 la 
matriculació d'embarcacions noves al conjunt de l'Estat ha augmentat 
en un 13,5%, passant de 527 a 598 embarcacions matriculades, mentre 
que a Catalunya, ha caigut en un -18,4%, respecte al mateix període, 
passant de 98 a 80 embarcacions matriculades, segons l'informe 
elaborat per ADIN amb dades de la Direcció General de la Marina 
Mercant. 

Desglossat per particulars i lloguer, al conjunt de l'Estat el mercat de 
particulars (llista 7a) ha augmentat d'un 8,1%, passant de 445 a 481 
embarcacions matriculades,  i el mercat de lloguer (llista 6a) ha 
augmentat d'un 42,7%, passant de 82 a 117 embarcacions 
matriculades, mentre que a Catalunya el mercat de particulars ha caigut  
d'un -5,6%, passant de 71 a 67 embarcacions i el de lloguer ha patit 
una davallada del -51,9%, passant de 27 a 13 embarcacions 
matriculades. 

La Capitania de Palma, és la que més embarcacions ha matriculat amb 
49 embarcacions, seguit de Bilbao amb 47, Barcelona amb 46, Alacant 
amb 45, Màlaga amb 41, Cartagena amb 34, Vilagarcia amb 33, A 
Coruña amb 29, Huelva i Vigo amb 24, amb completen les primeres 
posicions en el rànquing estatal. 

 

Tipus d’embarcacions 

Per tipus d'embarcacions, a nivell estatal, el major increment correspon 
a les embarcacions semirrígides amb un 175,0%, seguides de les motos 
aquàtiques amb un 42,9%, de les embarcacions a vela amb un 0%, 
mentre que les embarcacions neumàtiques tenen un important retrocés 
d’un -33,3% i les embarcacions rígides amb d’un -35,2%.  

 

Mercat d’embarcacions de segona mà 

En quant al mercat de les embarcacions d'ocasió, es manté la tendència 
d’un increment en la venda de l’embarcació nova que fa que la d’ocasió 
vagi a la baixa.  



 
 

Les dades del període Gener-Febrer reflecteixen un retrocés al conjunt 
de l’Estat d’un -7,7%,  passant de 2.883 a 2.616 unitats venudes, 
mentre que a Catalunya, on ha hagut un retrocés en les matriculacions 
noves, hi ha hagut un petit augment d’un 1,1%%, passant de 558 a 564 
embarcacions venudes en el període. 

Declaracions 

En opinió de Jordi Senties, President d’ADIN, “les dates de vendes i 
matriculacions a nivell estatal amb un creixement d’un 13,5 % son força 
positives i confiem que a nivell de Catalunya evolucionin favorablement 
en els propers mesos,” 

Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN, “des d’ADIN confiem en una 
ràpida evolució del sector de les embarcacions de lloguer i per això ADIN 
ha apostat per desenvolupar un Registre d’embarcacions Xàrter de 
Catalunya, per ajudar a les empreses del sector, minimitzant 
l’intrusisme i promovent la professionalització.” 

 

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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