
 

 

 

 
AL NOVEMBRE CONTINUA EL FORT 

CREIXEMENT DE LES MATRICULACIONS 
D'EMBARCACIONS A NIVELL ESTATAL 
AMB UN CREIXEMENT D'UN 29,5% I A 

CATALUNYA D’UN 35,7 % 
 

- Barcelona, Desembre 2021. Durant el mes de Novembre, la 
matriculació d'embarcacions noves en tot l'Estat continua creixent, amb 
un fort increment del 29,5%, mentre que a Catalunya l'increment 
acumulat és d'un 35,7 %, passant, a nivell estatal de 5.139 a 6.657 
embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya, s'ha passat, 
respecte al mateix període, de 803 a 1090 embarcacions matriculades, 
segons l'informe elaborat per CLÚSTER NAUTIC CATALÀ amb dades de 
la Direcció General de la Marina Mercant. 

 

Desglossat per particulars i lloguer, en el conjunt de l'Estat el mercat de 
particulars (llista 7a) ha crescut en un + 18,7 % passant de 4.015 a 
4.766 embarcacions matriculades, i el mercat de lloguer (llista 6a) ha 
crescut encara més en un + 68,2 %, passant de 1124 a 1891 
embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya el mercat de 
particulars té un increment del + 19 % passant de 631 a 751 
embarcacions i el de lloguer amb un creixement de + 97,1 %, passant 
de 172 a 339 embarcacions matriculades. 

 

Si comparem les dades de l'evolució de la nàutica fins al 
Novembre de 2021 amb els de l'any 2019, el creixement respecte 
a l'any anterior a la pandèmia és d'un 13,3 % en el conjunt de 
l'Estat on a nivell estatal s'ha passat de 5874 a 6657 
embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya, les 
matriculacions han caigut en un - 0,9 %, respecte al mateix 
període, passant de 1100 a 1090 embarcacions matriculades. 



 

 

 

A nivell estatal, la Capitania de Palma, és la que més embarcacions ha 
matriculat amb 736 embarcacions, seguida de la d'Alacant amb 690, La 
Corunya amb 594, Barcelona amb 584, Bilbao amb 470, Almería amb 
374, Palamós amb 328, Cartagena amb 302, Castelló amb 274 i Màlaga 
amb 244, completen les primeres posicions en el rànquing estatal. 

 

Tipus d'embarcacions 

Per tipus d'embarcacions, a nivell estatal, els majors increments 
corresponen a les embarcacions de vela amb un 55,9 %, seguides de 
les embarcacions rígides amb un 39,9%, de les embarcacions 
semirígides amb un 29,7%, de les embarcacions pneumàtiques amb un 
16,3 % i de les motos aquàtiques amb un 13,8 %. 

Mentre que a Catalunya, les embarcacions a vela tenen un increment 
d'un 54,4%, seguides de les de les motos aquàtiques amb un 51,5%, 
de les rígides amb un 31 %, de les embarcacions semirígides amb un 
27,8 % i de les pneumàtiques amb un 20,5%. 

Mercat d'embarcacions de segona mà 

Les vendes d'embarcacions d'ocasió a nivell estatal continuen creixent 
fortament, en concret en un + 33,1%, passant de 14.431 a 19.214, de 
les quals les embarcacions de motor han crescut en un + 32,6 % de 
13.435 a 17.810 i les de vela en un + 41 %, passant de 996 a 1.404 
unitats. 

A Catalunya l'increment acumulat és d'un + 34,3 %, passant, de 2.914 
a 3.914 embarcacions, de les quals les embarcacions de motor han 
crescut en un + 33,9 % passant de 2.658 a 3.559 i les embarcacions de 
vela en un + 38,7 %, passant de 256 a 355. 

Tendències i comentaris en el mercat d'embarcacions 

- Respecte al total d'embarcacions matriculades a Espanya fins al 
novembre, les matriculacions catalanes representen el 16,37 %; 
destacant les embarcacions de vela que representen el 22,06 %, o el 
que és el mateix, una mica menys d'una de cada quatre embarcacions 
d'aquest segment. 



 

 

 

- El mercat de lloguer (llista 6a) ha representat en tot l'Estat un 28,41 
% del total d'embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya ha 
representat una xifra del 31,1 %, la qual cosa representa 
aproximadament, en l'acumulat anual, gairebé una de cada tres 
embarcacions matriculades. 

- Pel que concerneix el mercat d'embarcacions d'ocasió, a nivell estatal, 
el 92,69 % són embarcacions de motor i el 7,31 % embarcacions de 
vela, mentre que a Catalunya, les embarcacions de motor 
aconsegueixen el 90,93 % i les embarcacions de vela el 9,07 %. 

- El ràtio d'embarcació d'ocasió versus embarcació nova està entorn de 
2,89 embarcacions d'ocasió venudes per cada nova embarcació 
matriculada. 

 

Declaracions: 

En opinió d'Amadeu Núñez, President del CLÚSTER NÀUTIC 
CATALÀ, “L’any 2019 va ser el millor any de la nàutica de la darrera 
dècada i el 2021 esta encara millor. La demanda continua creixent i el 
públic, en general, confia en la navegació com a garantia de seguretat 
sanitària i com a una forma d’oci activa i familiar. Tenim bones 
expectatives per davant per als propers anys.” 

 

Miquel Guarner, Secretari General del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, 
“Prop d’una de cada tres embarcacions matriculades són pel subsector 
del lloguer d’embarcacions; aquesta es la principal tendència de futur, 
juntament en el foment de la pràctica de tots els tipus d’activitats 
nàutiques que estan atraient a molt nous usuaris al sector, cap els 
Centres Nàutics i els Centres d’Activitats Marítimes.” 

 

 

 



 

 

 

Sobre:  

CLUSTER NAUTIC CATALÀ:  

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, 
constituïda al 1969, i al 2009 promotora del CLÚSTER NÀUTICA CATALÀ, 
aglutina i defensa els interessos de més de 200 empreses, de las diverses 
associacions i entitats del sector nàutic que representa.  

 

 

 

Més informació: 

Miquel Guarner – info@clusternautic.cat - www.clusternautic.cat 

Tel. 615 64 33 79 – 93 233 24 32                                                                


