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Conclusions dades comparades  de matriculacions d’embarcacions a Catalunya i 
Espanya (2008 i 2009) 
 
- Dades generals Catalunya i Espanya 
. A 2009 a Catalunya s’han matriculat 1.351 embarcacions, un 32% menys que al 2008 
quan la xifra va ser de 1.987 que ja representava un 15 % menys respecte les 2.330 del 
2.007. Les matriculacions a Catalunya representen un 20% de les de tot l’Estat espanyol  
amb un total de 6.828, on la caiguda ha estat de gairebé un 35%. 
 
. Pel que fa al sistema de propulsió,  les unitats de motor, quasi un 90% del total, han 
patit una davallada una mica inferior al 30%, i han passat de les 1.760 unitats de 2008 a 
les 1.239 de l’any passat;  les de vela, un 10% del total, han caigut de manera 
espectacular, en un 51%: de les 227 unitats del 2008 s’ha passat a les 112 de 2009. 
 
. Pel que fa al tipus de matriculació, les embarcacions matriculades a particulars, gairebé 
un 90% del total han baixat un 34% -de les 1.850 unitats s’ha passat a les 1.214 
matriculades de 2.009- mentre que les unitats per a empreses de lloguer, un 10% del 
total, han caigut fins a un 25%, per sota de la mitjana: de les 182 unitats de 2008 s’ha 
passat a les 137 de 2009. 
 
. Catalunya aglutina un 27% de les embarcacions matriculades de lloguer de l’Estat i un 
20% de les unitats per a particulars  
–tant a motor com a vela-. A 2.009 les matriculacions d’unitats de lloguer a Catalunya 
van ser de 137, un 25% menys que al 2008 quan se’n van matricular 182, amb un 
augment del 7 % respecte les 173 del 2007. A l’Estat espanyol, amb un total de 512, 
aquest mercat ha tingut una caiguda del 42%. 
 
Dades per demarcacions 
. Girona, líder en matriculacions a 2009: Girona continua sent la demarcació on més 
embarcacions s’han matriculat amb 511 per davant de Barcelona (487) i Tarragona 
(353), el que representa respectivament un 38%, un 36% i un 26% del total. 
 
. Tarragona, única demarcació on augmenten les matriculacions: Pel  que fa referència 
a l’evolució respecte l’any anterior, , en concret un 2%, passant de les 346 del 2.008  a 
les 353 del 2.009, Barcelona té una davallada d’un 34%, passant de les 745 del 2.008  a 
les 487 del 2.009, mentre que la davallada mes espectacular amb un 43% li correspon a 
Girona, passant de les 898 del 2.008  a les 511 del 2.009. De manera concreta, a 
Tarragona, han augmentat les matriculacions d’embarcacions de lloguer en un 29% 
passant de 34 unitats al 2.008 a 44 unitats al 2.009, i representant un 32 % de les 
matriculacions d’embarcacions de lloguer a Catalunya. 
 
. Barcelona, líder absolut en unitats matriculades de vela: El 78% de les embarcacions 
nde vela matriculades a Catalunya, s’han donat d’alta a Barcelona mentre que a 
Tarragona n’ha aglutina un 2% i el 20% restant a Girona.  
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