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ADIN reclama una revisió urgent de l’impost de 
matriculació davant del retrocés del mercat nàutic 
 
L’associació proposa suprimir l’impost o la seva exempció per reactivar 
la venda d’embarcacions que ha retrocedit un 22% a Catalunya el 2008. 
 
Barcelona, 19 de febrer de 2009 
 
Davant dels efectes alarmants de la crisi al sector nàutic i que a Catalunya han provocat 
un descens del 22% en la venda d’embarcacions durant 2008, l’Associació d’Indústries, 
Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) reclama a l’administració mesures urgents, com la 
reforma de l’impost de matriculació. “Mentre que en un cotxe o una moto l’impost es 
fixa en funció de les emissions contaminants, una embarcació es grava sense excepció 
amb el 12% del seu valor en eslores superiors als 8 m, el que suposa una dificultat 
afegida per a les empreses ja que penalitza greument els potencials compradors”, 
explica Miquel Guarner, secretari general d’ADIN. “A més, en el cas de les motos 
d’aigua, l’aplicació de l’impost de matriculació del 14,75 % ha provocat una caiguda 
del mercat pròxima al 50 %”, afirma Guarner. 
 
Les empreses que es dediquen al lloguer de motos d’aigua o d’embarcacions de més de 
15 metres també estan obligades a pagar l’impost de matriculació així com les escoles 
nàutiques quan adquireixen una unitat per formar nous titulats. No obstant, les empreses 
de lloguer de cotxes, les autoescoles i les escoles d’aviació estan exemptes del mateix 
en la compra de vehicles que utilitzen per a les pràctiques del carnet. “El greuge 
comparatiu amb altres sectors s’ha d’acabar perquè genera malestar conseqüència d’un 
tracte fiscal desigual en activitats equiparables; a més, països líders en nàutica com 
França i Itàlia han suprimit aquest impost ja fa temps”, assenyala Guarner. 
 
ADIN reclama a Hisenda que actuï ràpidament per les circumstàncies extremes que viu 
el sector i o bé optar per suprimir l’impost; eximir el seu pagament de manera temporal; 
o bé rebaixar l’eslora de la seva aplicació. El descens en la venda d’embarcacions, que 
ha estat del 17% a Espanya el 2008, ha fet recular el mercat fins al nivell de 2003. A 
Catalunya, el major descens s’ha registrat en les unitats de motor, d’un 23%, que 
contrasta amb el 6% experimentat per les embarcacions de vela.  
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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 
 


