
 

 

 

LES VENDES D'EMBARCACIONS FINS AL FEBRER 
DE 2022 ES MANTENEN 

 

Aquests mesos d’hivern el varadors i taller de reparació baten 
records històrics de feines de manteniment contractades. 

  

- Barcelona, Març 2022. Durant el període Gener-Febrer, la matriculació 
d’embarcacions noves a tot l’Estat ha tingut un creixement d’un 0,2 % i  a 
Catalunya ha disminuït d’un – 18,3%, passant a nivell estatal de 588 a 589 
embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya, s’ha passat, respecte al 
mateix període, de 104 a 85 embarcacions matriculades, segons l'informe 
elaborat per CLUSTER NAUTIC CATALÀ amb dades de la Dirección General 
de la Marina Mercant. 

Abans d'iniciar el desglossament de xifres, cal assenyalar que en 
tractar-se d'un mercat relativament petit i en el qual l'estacionalitat és 
molt important, les xifres de matriculacions i vendes dels mesos de 
gener i febrer no són estadísticament gaire significatives i encara 
menys a Catalunya. 

Desglossat per particulars i lloguer, al conjunt de l'Estat el mercat de particulars 
(llista 7a) ha retrocedit d'un – 9,8 %, passant de 490 a 442 embarcacions 
matriculades,  i el mercat de lloguer (llista 6a) ha augmentat d’un 50 %, 
passant de 98 a 147 embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya el 
mercat de particulars ha caigut d’un – 23,5 % passant de 85 a 65 embarcacions 
i el de lloguer amb un creixement d'un 5,3%, passant de 19 a 20 embarcacions 
matriculades.  

El mercat de lloguer (llista 6ª) representa a tot l’Estat un 24,96 % del total 
d’embarcacions matriculades, mentre que a Catalunya representa també un 
23,53 %, aproximadament una de cada quatre embarcacions matriculades. 

La Capitania de Palma de Mallorca és la que més embarcacions ha matriculat 
amb 72 embarcacions, seguit de A Corunya amb 66, Alacant amb 47, Barcelona 
amb 45, Almeria amb 43, Màlaga amb 30,  Castellón amb 27, Cartagena amb 
26, Bilbao amb 25 i Palamós amb 24, completen les primeres posicions en el 
rànquing estatal. 

 

 

 



 

 

 

Tipus d’embarcacions 

Per tipus d'embarcacions, a nivell estatal, els majors ascensos corresponen  a 
les embarcacions neumàtiques amb un 23,1 %, seguides de les embarcacions 
semirígides amb un 6,3 %, i els menors descensos corresponen a les 
embarcacions rígides amb un -1,4 %, seguit de les motos aquàtiques amb un 
– 1,5 % i per acabar amb les embarcacions de vela amb un descens del – 22,2 
% 

Mentre que a Catalunya, el major ascens correspon  a les embarcacions 
semirígides amb un 75 %, seguit d’una xifra estable en motos aquàtiques, els 
menors descensos corresponen a embarcacions neumàtiques amb un - 14,3 %, 
seguit de embarcacions rígides amb un - 22,8 % i com a major descens les 
embarcacions de vela amb un -53,3 %. 

Mercat d’embarcacions de segona mà 

En quant al mercat de les embarcacions d'ocasió, també pateix una davallada 
superior a la del mercat de noves matriculacions. 

Les dades acumulades del període Gener-Febrer, reflecteixen un retrocés al 
conjunt de l’Estat d’un – 9,7 %,  passant de 2.799 a 2.528 unitats venudes, 
mentre que a Catalunya el retrocés, més significatiu, és d’un – 22,4 %, passant 
de 254 a 197 embarcacions venudes en el període. 

 

Declaracions 

En opinió d’Amadeu Núñez, President de CLÚSTER NÀUTIC: “El sector nàutic, 
després d’un 2021 molt bo està resistint molt bé les dificultats actuals i tenim 
plena confiança que la nàutica com a activitat segura per a les famílies i els 
grups reduïts tindrà una evolució encara més positiva durant la temporada alta, 
motiu pel qual la demanda de titulacions a les acadèmies nàutiques segueix 
creixent amb força” 

 

Miquel Guarner, Secretari General de CLÚSTER NÀUTIC: “Des del Clúster Nàutic 
Català estem treballant en la doble finalitat de trencar l’estacionalitat de 
promoure, per una banda les feines de manteniment i les activitats nàutiques, 
la nàutica d’iniciació i nous usuaris al sector, en especial als subsector dels 
Centres Nàutics, com el lloguer, les activitats de platja durant la temporada 
alta”. 

 



 

 

 

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 mes de 200 empreses, de les diverses associacions i entitats del sector 
nàutic que representa.  

 

Mes informació: 

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

Tel. 615 64 33 79 – 93 233 24 32                                                                


