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ADIN preveu que la venda d’embarcacions 
s’estabilitzarà després de la forta davallada de 2009 
 
L’associació espera que el retrocés del mercat d’embarcacions l’any passat, 
del 32%, s’aturi tenint en compte les previsions de recuperació econòmica.  
 
A l’Estat, amb 6.700 matriculacions, la caiguda ha estat del 35% i, si valorem 
els últims dos anys, la xifra s’ha reduït gairebé fins a la meitat.  
 
Barcelona, 1 de març de 2010.- Encara que a 2009 les matriculacions d’embarcacions a 
Catalunya, amb un total de 1.351, van caure un 32% respecte l’any anterior (prop d’un 
30% en unitats de motor i un 51% en les de vela, segons dades de la Direcció General 
de la Marina Mercant), Miquel Guarner, secretari general d’ADIN (Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics), creu que el 2010 “el mercat tendirà a 
estabilitzar-se ja que els indicadors econòmics pronostiquen que Catalunya i Espanya 
haurien de començar a sortir de la crisi durant l’any”. Guarner espera que la recuperació 
de l’economia pugui repercutir al mercat nàutic en general i al d’embarcacions en 
particular després de dos anys consecutius de descens en les vendes (al 2008 les 
matriculacions van baixar un 15%). Pel que fa a l’Estat, el retrocés ha estat  gairebé del 
35% i de les 10.304 s’ha passat a les 6.700 unitats matriculades. La reducció ha estat de 
quasi fins a la meitat respecte al 2007 quan es van registrar 13.000 matriculacions. 
 
A Catalunya, on es matriculen el 20% de les embarcacions de l’Estat, el mercat que ha 
retrocedit més és el d’unitats per a ús particular, que és el majoritari, amb un descens de 
les matriculacions d’un 34% al 2009. Menys acusada ha estat la davallada en el segment 
d’embarcacions per a lloguer que ha retrocedit un 25%, força per sota de la caiguda 
global del 42% a l’Estat. “Creiem que el ‘charter’ es un sector estratègic a la costa 
catalana perquè pot contribuir a dinamitzar el sector turístic; de fet, és un dels segments 
dins de la nàutica que ha pogut resistir millor la crisi i, probablement, sigui un dels 
primers de sortir-se’n”, explica Guarner. De fet, Catalunya aglutina prop d’una tercera 
part de les matriculacions d’embarcacions de lloguer d’Espanya. 
 
El rànquing de matriculacions per demarcacions de 2009 estaria encapçalat per Girona 
(511) per davant de Barcelona (487) i Tarragona (353) tot i que només aquesta última 
hauria registrat un augment, concretament del 2%, a banda d’haver augmentat també el 
número d’unitats de lloguer en un 29%. 
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
info@monmar.net 
ww.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 


