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ADIN i el Departament d’Indústria colaboraran en un pla 
de dinamització i desenvolupament del sector nàutic 
 
Diversificar, innovar i internacionalitzar-se, entre els reptes de futur 
del sector per guanyar competitivitat, segons un informe.   
 
Barcelona, 3 de desembre de 2008 
 
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics) i el Departament d’Indústria 
i Empresa del govern català col·laboraran en un pla de dinamització i desenvolupament 
del sector nàutic que ha estat elaborat a partir de l’Informe de diagnosi del sector de la 
nàutica esportiva i d’esbarjo a Catalunya’, presentat recentment davant d’un grup 
d’empresaris i entitats nàutiques i que assenyala la falta de massa crítica i diversificació 
com a principals dificultats per créixer. L’informe s’ha centrat en drassanes, empreses 
de ‘refit’ i indústria auxiliar que s’estima tenen una facturació global de 250 milions 
d’euros i donen feina a 2.500 empleats. 
 
Accions a mida 
El pla d’actuacions inclou propostes en el desenvolupament del producte i la seva 
industrialització així com assessorament per accedir a finançament i subvencions de fins 
al 75% del cost dels processos, amb la finalitat “d’augmentar la capacitat productiva de 
les empreses nàutiques catalanes, la seva eficiència i competitivitat”, segons Roger Ylla, 
responsable del Programa de Noves Oportunitats de Negocis d’ACC1Ó, agència de 
suport a les empreses del govern català. Ylla també va mencionar la creació de plans de 
màrqueting per millorar el posicionament de marca, establir sinèrgies comercials entre 
companyies i iniciar noves línies de producte com a possibles mesures de 
desenvolupament, i va anunciar l’establiment d’un calendari de visites a empreses per 
implementar “accions a mida”.  
  
Per a millorar la internacionalització, el pla posa a disposició de les empreses els quasi 
quaranta Centres de Promoció de Negoci que el govern català té a l’estranger així com 
el servei Dex (Diversificació Exterior), preparat per a “identificar els mercats exteriors 
amb oportunitats de negoci per a qualsevol empresa”, afirma Albert Solé, cap de l’Àrea 
de Dinamització Sectorial d’ACC1Ó.  Per a aquests casos, es pot optar a subvencions de 
fins a 100.000 euros.  
 
La presentació va estar presidida per Antoni Soy, secretari d’Indústria i Empresa del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i va 
convocar una vintena d’empreses, associacions i entitats del sector a Catalunya. Durant 
el debat final, alguns dels assistents van reclamar un tracte fiscal equiparable al de 
països com França i Itàlia que suposi l’eliminació de l’impost de luxe amb què es 
graven les embarcacions a Espanya. 
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16-685 506 531 
info@monmar.net  
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic 
 
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics) 
Miquel Guarner/ Tel.: 93 233 24 32-fax: 93 233 24 33 
info@adin.cat  
www.adin.cat 
Avda. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona 


