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1. Presentació (1)
• Qui SOM:

• El Clúster Nàutic Català by ADIN, és l’Associació

d’empreses Nàutiques de Catalunya, fundada al 1969 

amb àmbit estatal, limitant el nostre principal àmbit

d’actuació a Catalunya al 2006 i promotors del Fòrum

Marítim Català i del Clúster Nàutic Català al 2009. 



1. Presentació (2)
• En els darrers anys, PARTICIPEM com a:

• Ponents al PARLAMENT DE CATALUNYA, en la Comissió

de Territori per a l’aprovació de la nova LLEI DE PORTS

• Ponents al PARLAMENT DE CATALUNYA, en la Comissió

de Territori per a l’aprovació de la nova LLEI 

D’ORDENACIÓ del LITORAL

• Vocals al CONSELL MARÍTIM DE CATALUNYA, en

representació del sector de la nàutica d’esbarjo I 

promotors de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030



1. Presentació (3)
• Actualment, PROMOVEM/A JUDEM a les empreses amb:

• ALAMAR NÀUTICA: 

Marketplace nàutic per als nostres socis

www.alamarnautica.com

• CENTRES NAUTICS:

Portal del Centres Nàutics de Catalunya 

www.centresnautics.cat

• CUIDEM EL MAR:

El future del sector passa per integrar la “sostenibilitat”

https://netegemelsports.clusternautic.cat



1. Presentació (4)
• PREMIS A LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR: 

Promovem la Innovació. Convocada la 7ª Edició.

www.innovanautica.com

• REGISTRE d’EMBARCACIONS XÀRTER:

Minimitzar intrussisme /promoure professionalització

https://registrexarter.clusternautic.cat

• SALÓ NÀUTIC / INICIA’T:

Fires nàutiques amb avantatges pels nostres socis

www.salonnautico.com / www.iniciatbadalona.com

• …



2.Situació actual 
sector nàutic (1)



Promovem:

2.Situació actual 
sector nàutic (2)



2.Situació actual 
sector nàutic (3)



3.Evolució de la flota
d'embarcacions (1)



3.Evolució de la flota
d'embarcacions (2)



3.Evolució de la flota
d'embarcacions (3)



4.Evolució de les 
titulacions nàutiques (1)



5.Centres d'Activitats
Marítimes i Centres
Nàutics (1)



5.Centres d'Activitats
Marítimes i Centres
Nàutics (2)



5.Centres d'Activitats
Marítimes i Centres
Nàutics (3)



5.Centres d'Activitats
Marítimes i Centres
Nàutics (4)



6.Previsió de la demanda
i de les instal·lacions
nàutiques esportives (1)



6.Previsió de la demanda
i de les instal·lacions
nàutiques esportives (2)



6.Previsió de la demanda
i de les instal·lacions
nàutiques esportives (3)



6.Previsió de la demanda
i de les instal·lacions
nàutiques esportives (4)



7.Turisme nàutic (1)



7.Turisme nàutic (6)



8. Conclussions (1)
• EL MON:

• El món està canviant i està fent que la societat canvïi i la 

pandèmia esta fent que s’accelerin els canvis d’hàbits

• Tendència a la baixa de les segones residències

• Tendència a l’alça a la mobilitat I al turisme (actiu!!)

• HEM D’ADAPTAR LES NOSTRES EMPRESES I ACTIVITATS 

ALS CANVIS I A LES NOVES TECNOLOGIES



8. Conclussions (2)
• EL SECTOR NÀUTIC I EL TURISME:

• Augment de gran creixement de les activitats nàutiques: 

lloguer d’embarcacions, pesca, creuers, catamarans, 

motos aquàtiques, esquí nàutic, esquí bus, parasailing, 

kitesurf, windsurf, surf, kaiak, busseig, l’esnorkeling, ... i 

entre totes elles popularització de l’oci nàutic

• Augmenta la tendència a l’”ús” i disminueix la possessió. 

Prop del 30% de les embarcacions matriculades són per 

activitat de lloguer d’embarcacions.



8. Conclussions (3)
• EL SECTOR NÀUTIC I EL TURISME:

• Augmenta la tendència a l’”ús” i disminueix la possessió

• En els propers anys augmentaran exponencialment la 

quantitat de turistes

• LA FLOTA D’EMBARCACIONES I ELS PORTS HAURAN 

D’ADAPTAR-SE ALS NOUS USUARIS 

(+ les noves tecnologies + la sostenibilitat)



8. Conclussions (4)



8. Conclussions (5)
• EL SECTOR NÀUTIC I EL TURISME:

• Prop del 30% de les embarcacions matriculades són per 

activitat de lloguer d’embarcacions. 

• Com es pot apreciar les embarcacions de xàrter nàutic 

han crescut, representant en els darrers anys que 1 de 

cada 3 o de cada 4 embarcacions matriculades a 

Catalunya, els darrers anys, són per a lloguer, clubs de 

navegació i escoles nàutiques.

• Aquesta tendència és la que marca el futur de la nàutica, 

el canvi d’hàbits respecte al concepte de “posseir” una 

embarcació o d’”utilitzar” una embarcació.



8. Conclussions (6)
• EL SECTOR NÀUTIC I EL TURISME:



• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Qri5vg5VT5I
• Serveis/promovem
• Acció “Netegem els Ports”
• Vídeo promocional  “Totes les formes de navegar a Catalunya”

9. Cloenda



Moltes gràcies per la vostra atenció! 
Miquel Guarner
Secretari General Clúster Nàutic Català by ADIN 
Soci - Director d’Izando Services, SL

info@clusternautic.cat
www.clusternautic.cat
615 64 33 79


