
Barcelona, abril 2020. Durant el període gener-març 2020 la matriculació
d'embarcacions noves al conjunt de l'Estat ha davallat en un - 11,4 %,
passant de 960 a 851 embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya,
ha caigut en un - 40,8 %, respecte al mateix període, passant de 191 a 113
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 davallat d'un - 12,7 %, passant de 778 a 679
embarcacions matriculades, i el mercat de lloguer (llista 6a) ha davallat
d’un - 5,5 %, passant de 182 a 172 embarcacions matriculades, mentre que
a Catalunya el mercat de particulars ha caigut d'un - 30,5 %, passant de
141 a 98 embarcacions i el de lloguer ha patit una davallada del - 70,0 9%,
passant de 50 a 15 embarcacions matriculades.

La Capitania de Palma, és la que més embarcacions ha matriculat amb 76
embarcacions, seguit de Bilbao amb 69, Alacant amb 66, Barcelona amb 63,
Cartagena amb 53, Màlaga amb 48, A Coruña amb 43, Vilagarcia amb 34,
Almeria amb 33 i Vigo amb 30, 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 motos aquàtiques amb un 27,9 %, i tota la resta amb decrements, com
les embarcacions a vela amb un - 6,3 %, les semirrígides amb un - 11,7 %,
les rígides amb un -21,6 % i les neumàtiques amb un - 28,1 %.

LES MATRICULACIONS D’EMBARCACIONS,
FINS EL MES DE MARÇ, CAUEN A TOT
L’ESTAT D’UN - 11,4 % I A CATALUNYA

D’UN - 40,8 %.



Mercat d’embarcacions de segona mà

En quant al mercat de les embarcacions d'ocasió, s’inverteix la tendència i
es registren també decrements significatius.

Les dades del període Gener-Març reflecteixen un retrocés al conjunt de
l’Estat d’un - 16,6 %, passant de 4.308 a 3.615 unitats venudes, mentre
que a Catalunya, hi ha un decrement similar d’un - 17,6 %, passant de 888
a 732 embarcacions venudes en el període.

Declaracions

En opinió de Jordi Senties, President d’ADIN, “les dolentes dates de les
vendes i matriculacions, tant a nivell estatal, com a nivell de Catalunya, en
aquest primer mes de crisis de Coronavirus, fan preveure una situació de
gran preocupació al sector, i des d’ADIN ja hem demanant a les
Administracions mesures de suport específiques per al nostre nàutico-
turístic.”

Per la seva banda, Miquel Guarner, Secretari General d’ADIN, “des d’ADIN
demanem a les Administracions Portuàries bonificacions, per a les empreses
nàutiques, dels costos del lloguer del locals als Ports i dels amarradors,
mentre dura la situació d’excepcionalitat”.
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