
Descobreix tots els avantatges 
que tenim per a tu i la teva empresa 

Associa’t!

L’ASSOCIACIÓ QUE PROMOU LA NÀUTICA I DEFENSA 
ELS INTERESSOS DE LES SEVES EMPRESES

www.clusternautic.cat



El nostre objectiu consisteix en la promoció del 
nostre sector i les seves empreses, com a 
suport de la indústria turística de qualitat.  

Després de més de 50 anys de trajectòria i 
èxits 200 empreses nàutiques de Catalunya  
i contrastats com l’Associació d’empreses      

nàutiques més antiga de Catalunya i de l’Estat, 
al 2021 impulsem el CLÚSTER NÀUTIC 
CATALÀ. 

Actualment, aglutinem un col·lectiu de més de 
200 empreses nàutiques de Catalunya i 
diverses associacions nàutiques.

entitats del sector de la nàutica d’esbarjo i  
el turisme nàutic, i es va organitzar com  
a CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ a l’any 2009, 
coincidint amb la creació del FÒRUM MARÍTIM 
CATALÀ.

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, 
Comerç i Serveis Nàutics, constituïda al 1969, i 
sense ànim de lucre, va néixer per aglutinar de 
manera transparent igualitària i democràtica 
els interessos de totes les empreses, agents i

Som més de 
200 empreses i 

asociaciones 
nàutiques de 

Catalunya

Més de 50 anys 
de trajectòria 

en el sector de 
la nàutica 
d’esbarjo i 

turisme nàutic

Qui som i què fem



Senties i Guarner, amb l’Hble. Pere Aragonés, durant l’acte 
de presentació del 50 Aniversari de ADIN, al lliurament 
dels Premis a la Innovació en el sector.

Hem promogut projectes de gran importància pel 
sector nàutic català, com  

• Fires Nàutiques d’Ocasió,  

• Festival del Mar,  

• Premis a la Innovació en el sector,  

• Registre Xàrter, Estadístiques i Informes de 
Mercat,  

• Participacions agrupades als Salons Nàutics de 
Madrid, de València i de Barcelona,...

Gallart, Viudes, 
Vila, Company, 
Cadavid, López 
i Senties van 

dedicar moltes 
energies per 
impulsar el 

nostre sector

Qui som i què fem



Guarner a reunió de treball  
amb el molt Hble. Sr. Quim Torra,  
President de la Generalitat

Senties i Guarner.  
Reunions amb Director  

General Marina Mercante  
i Capitania Marítima

Torres, Mallafré i Guarner  
al Parlament a la comissió avantprojecte 
Llei de Ports

Qui som i què fem



Hble. Teresa Jordà,  
Consellera d’Agricultura, 
i altres alts càrrecs a l’acte commortiu 
del 50 Aniversari

Reunió de López, Tió i  
Guarner a Palau amb  
el Molt Hble. Artur Mas,  
President de la Generalitat.

Molt Hble. Josep Montilla,  
President Generalitat,  

donant distinció a Cadavid,  
per la nostra tasca  

impulsant la FP al sector,

Qui som i què fem



Veure vídeo - ADIN 50 ANIVERSARI

Qui som i què fem

https://youtube.com/watch?v=DMRkckVpdHA


Veure vídeo - TORNAREM A TENIR LLIBERTAT

Qui som i què fem

https://youtube.com/watch?v=T9Z8eXl9uqw


Nou equip, nova imatge,  
nous projectes

Amadeu Núñez, acompanyat de Ramon Fàbregas, 
Vicepresident, Ferran Escura, Tresorer i Miquel Guarner, 
Secretari.

Des de finals de 2020, amb la nova presidència d’Amadeu Núñez, i  
la seva Junta Directiva, ens hem marcat l’objectiu de promoure dos tipus de 
serveis: 

• Promoció i dinamització sectorial 

• Promoció i dinamització col·lectiu empreses associades



MEMBRES JUNTA DIRECTIVA · ADIN / CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ
COMITÈ EXECUTIU

PERSONA EMPRESA CÀRREC ACTIVITAT

AMADEU NÚÑEZ RECAMBIOS MARINOS PRESIDENT DISTRIBUCIÓ RECANVIS-ACCESORIS

RAMON FÁBREGAS NAUTIVELA VICEPRESIDENT NÀUTICA-XÀRTER

MIQUEL GUARNER IZANDO SERVICES SECRETARI SERVEIS

FERRAN ESCURA ESCURA TRESORER SERVEIS

JUNTA DIRECTIVA (+COMITÈ)
PERSONA EMPRESA CÀRREC ACTIVITAT

JOSEP LLUÍS MARTÍN BOATS MEDITERRANI VOCAL J.D. NÀUTICA-XÀRTER

LUCAS LOBATO GARMIN VOCAL J.D. DISTRIBUCIÓ ELECTRÒNICA

ANGEL FONT INNACA VOCAL J.D. SEGURETAT I SALVAMENT MARÍTIM

IMANOL SANZ MARINA BADALONA VOCAL J.D. PORTS-TALLERS I VARADORS

CARLOS PERIS MED CAT GROUP VOCAL J.D. XÀRTER-BROKERAGE

CARLOS ECHEVARRÍA MOVILMOTORS (SUZUKI) VOCAL J.D. DISTRIBUCIÓ NÀUTICA INICIACIÓ

JOSÉ MANUEL VIZCARRO NAUTICA ALFACS VOCAL J.D. SEGURETAT I SALVAMENT MARÍTIM

MOISÉS CRUAÑAS ONA SAFE AND CLEAN VOCAL J.D. MEDI AMBIENT NÀUTIC

JOSÉ ARJONA STAY NAUTICA VOCAL J.D. SEGURETAT I SALVAMENT MARÍTIM

ROBERT MERCÈ TECNIYACHTS VOCAL J.D. TALLERS I VARADORS

JAVIER NAVARRO VARADERO MASNOU VOCAL J.D. TALLERS I VARADORS

CONSELL ASSESSOR (+JUNTA / COMITÉ)
PERSONA ENTITAT CÀRREC ACTIVITAT

AMADEU PERXACHS ACEN Associació Catalana d’Escoles Nàutiques VOCAL C.A. ESCOLES

CARLOS BOSCH APY Asociación de Patrones de Yate VOCAL C.A. PATRONS

JOAQUIM CASAS CORVE Associació de Comerços i Tallers Nàutics Girona VOCAL C.A. NÀUTIQUES I TALLERS

PEDRO TEROL FCPEC Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting VOCAL C.A. PESCA

MIQUEL MALLAFRÉ FCM Federació Catalana de Motonàutica VOCAL C.A. MOTONÀUTICA



El Cluster Nàutic Català by ADIN promou un 
Marketplace o plataforma gestionada per ADIN, 
on totes les empreses del sector poden publicar 
les seves ofertes de productes i serveis nàutics, 
de qualsevol tipus, com venda i lloguer 
d’embarcacions noves i d’ocasió, accessoris, com 
serveis, varadors, escoles, tallers, assegurances, 
gestoria i molt més, alguna cosa així com om una 
versió nàutica de Amazon, AliExpress, 
Pccomponentes, Marketwild, ... on mostrar i 
ofertar els nostres productes i serveis.

MARKETPLACE NÀUTIC
PROJECTE

Nou equip, nova imatge,  
nous projectes



Promourem també una agrupació de CENTRES 
NÀUTICS dins del Clúster Nàutic, per donar 
suport a l’Estratègia Marítima de la Generalitat i 
defensar els interessos dels centres d’activitats 
marítimes, en totes les seves variants: 

• Acadèmies nàutiques 

• Centres de busseig 

• Centres nàutics  
Lloguers d’embarcacions, lloguers i activitats de 
platja, excursions marítimes i creuers de costa

CENTRES NÀUTICS
PROJECTE

Nou equip, nova imatge,  
nous projectes



El CLUSTER NAUTIC CATALA By ADIN no 
pot ser aliè a l’estat de la mar. Des del 
Clúster som conscients que vivim del medi 
marí, i de la importància de la seva 
preservació; i per aquest motiu, engeguem 
el projecte ‘NETEGEM ELS PORTS’ on cada 
any promourem la neteja de 12 ports del 
nostre litoral. 

Aquest projecte, liderat pel Clúster 
Nàutic Català comptarà amb la 
col·laboració d’empreses, entitats i 
els Ports i Clubs Nàutics implicats.

PROJECTE

‘NETEGEM ELS PORTS’, amb gran visibilitat a 
premsa i TV, assegurant-nos presència del sector 
nàutic als mitjans generalistes, per promoure  
la nàutica d’esbarjo en general, i en particular la 
imatge dels nostres col·laboradors i patrocinadors.

Nou equip, nova imatge,  
nous projectes

NETEGEM ELS PORTS



POTENCIAR ZONA PRIVADA SOCIS 

Des de la web del CLUSTER NAUTIC CATALA By ADIN, els socis podran accedir a determinades 
informacions restringides d’interès, que ampliarem contínuament,  com:

I tot allò que els socis ens demanin

Addicionalment 
oferirem tota una 
sèries de serveis 
addicionals per als 
nostres associats, 
com: 

• NORMATIVES sobre: Titulacions, Abanderaments, 

Fiscals, Ports, ... 

• INFORMES COMERCIALS d’empreses no associades 

• INFORMACIÓ SECTORIAL 

• PARTICIPACIONS A FIRES 

• LLISTES DE PREUS d’embarcacions, motors i altres

• CATÀLEGS online d’embarcacions, motors, 

accessoris i altres 

• CONTACTES de distribuïdors i serveis oficials, 

transportistes, ... 

• ESTADÍSTIQUES amb informes de matriculacions 

d’embarccions noves i de segona mà 

• CONSULTES SOCIS sobre qüestions nàutiques, 

legals, fiscal, laborals, ...

Serveis del 
Clúster Nàutic



Enviament de circulars informatives

Imatges i utilització de marca

Accés restringit pàgina web

Accés il·limitat pàgina web (amb clau d’accés)

Sistema de comunicació

Reunions periòdiques

Informes i estadístiques genèrics,…

Informes i estadístiques específiques,…

Participació en Assamblea General

Assessorament telefònic

Acords comercials amb proveïdors de serveis

Condicions especials en la participació a esdeveniments i salons nàutics

Serveis del 
Clúster Nàutic

NO ASSOCIAT ASSOCIAT INDIRECTE ASSOCIAT DIRECTE



El CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ IMPULSA MESURES D’AJUT AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR I OFEREIX SERVEIS I AVANTATGES 
EXCLUSIUS PER A TOTS ELS SEUS SOCIS:

• Informació d’interès a l’àrea privada de la web. 

•Publicació d’ofertes dels socis a la web. 

•Condicions especials (fires i salons nàutics). 

• Formació específica del sector nàutic. 

• Informació i assessorament legal i nàutic. 

•Descomptes i avantatges. 

•Actuar com a interlocutor davant organismes 
oficials de les empreses nàutiques catalanes.

•Actuar com a interlocutor davant organismes oficials, 
aglutinant la representació de les empreses nàutiques 
catalanes. 

• Estudis sobre el mercat nàutic, com informes de 
matriculacions i evolució sectorial. 

•Promoure:  

• Canvis legislatius d’interès per a la nàutica. 

• Networking amb altres empreses per afavorir 
sinèrgies i col·laboracions. 

• Innovació i Internacionalització de les empreses.

Serveis del 
Clúster Nàutic



SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ · ACTUALIZACIÓ DE DADES

En                                                                                                           actuant en nom i representació 

de l’empresa/entitat

amb NIF                                  i domicili social 

Sol·licita la seva adhesió com a soci, amb els drets i deures establerts al Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya.                             

A                                                 ,a                de                                    de 20

SIGNATURA

Nom Entitat/Empresa

e-mail Mòbil

Nom i Cognoms

PERSONA RESPONSABLE

IBAN: CP DC Entitat Oficina

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

e-mail Mòbil

Nom i Cognoms

Activitat principal NIF

CPAdreça

TelèfonPoblació

PERSONA CONTACTE

Núm. CC
Import Quota (a omplir per Clúster Nàutic by ADIN) 

Amb la col·laboració de

Promotors de

La teva empresa ens 
necessita i nosaltres 
necessitem de tots per a 
ser més forts per defensar 
els teus interessos. 

Associa’t!


