
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Barcelona, – Gener 2023. El Clúster Nàutic Català ha traslladat al Govern Català la seva 
petició per a subvencionar la descarbonització de la nàutica d’esbarjo, amb una mesura similar 
a la impulsada pel Govern Balear. 
 
EL CLÚSTER NÀUTICA CATALÀ DEMANA A LA GENERALITAT UNA SUBVENCIÓ 
AMB FONS EUROPEUS, similar a la impulsada pel Govern Balear, PER A 
DESCARBONITZAR LA NÀUTICA D’ESBARJO. 
 
La petició ha estat traslladada als Departaments d’Empresa i Treball i al d’Economia i Hisenda, 
a Albert Castellanos, Secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball 
i a Miquel Puig, Secretari d'Assumptes Econòmics i Fons Europeus i, posteriorment, va 
mantenir una reunió de treball amb Joan Martí, director de la Unitat d’Estratègia Empresarial 
i Alberto Pezzi, Sènior Mànager de Clústers d’ACCIÓ, l'agència catalana per la competitivitat 
de l’empresa. 
 
Posteriorment, aquesta petició va ser traslladada al Departament d’Economia i Hisenda, a 
Miquel Puig, Secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus i properament es reunirà amb Marc 
Sanglas, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori. 
 
L’objectiu del Clúster Nàutic Català, es que el Govern Català impulsi un paquet de mesures 
similar al que es va publicar al BOIB (Butlletí Oficial Illes Balears) el passat 10 de desembre, 
en forma de convocatòria pública de subvencions per a la descarbonització del sector nàutic 
de les Illes Balears, incloses dins de les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la 
Transició Energètica de les Illes Balears i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència finançat per Unió Europea (Next Generation EU) i compta amb una dotació de 15 
milions d'euros d’ajuts per a la descarbonització del sector nàutic  i altres 10 milions d’euros 
per ajuts en la potenciació d’energies renovables als ports. 
 
Aquestes subvencions es poden sol·licitar des del 15 de desembre de 2022 fins a 30 de Juny 
2023, però seran assignats segons rigorós ordre de sol·licitud fins que s'esgotin els fons. 
 
De manera resumida, els programes d'incentius subvencionables pel Govern Balear són els 
següents: 
 
PROGRAMA INCENTIUS 1: 
Compra de noves embarcacions zero emissions 
 
Intensitat de les ajudes: 
-70% per a persones físiques sense activitat (import màxim 7.000 €) 
-50% per a persones físiques i jurídiques amb activitat (import màxim 5.000€) 
 
Elements subvencionables: 
-Embarcacions zero emissions noves per a llista 6ª o 7ª 
-Plaques solars a bord 
 
Requisits: 
-Donar de baixa una embarcació similar amb motor de combustió, en propietat des de fa un 
any mínim. 
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PROGRAMA INCENTIUS 2: 
Transformació d'embarcacions llesta 6a i 7a a zero emissions 
 
Intensitat de les ajudes: 
 
Per a persones físiques sense activitat: 
-70% per a la transformació (import màxim 15.000 €) 
-80% per a la documentació tècnica (import màxim 5.000€) 
-80% per a la instal·lació de plaques solars (import màxim 3.000€) 
 
Per a persones físiques i jurídiques amb activitat: 
-50% per a la transformació (import màxim 12.000 €) 
-80% per a la documentació tècnica (import màxim 5.000€) 
-80% per a la instal·lació de plaques solars (import màxim 3.000€) 
 
Elements subvencionables: 
-Conversió d'embarcacions a zero emissions (fins a 12 m) 
-Generació amb plaques solars o eòlica 
-Despeses de desballestament de l'embarcació antiga 
-Costos de gestió i creació del projecte 
-L'IVA (si no es compensa) 
 
Requisits: 
-Bandera espanyola en llista 6a o 7a 
-Presentació de projecte i memòria tècnica (càlcul reduccions CO2 i gestió de residus) 
 
 
PROGRAMA INCENTIUS 3: 
Infraestructures per a empreses que facin les conversions a zero emissions 
 
Intensitat de les ajudes: 
-50% de la inversió (import màxim 10.000 €) 
Elements subvencionables: 
-Equips i infraestructura per a empreses que facin les transformacions 
 
Requisits: 
-Tenir els permisos i coneixements necessaris per a fer les transformacions 
 
 
PROGRAMA INCENTIUS 4: 
Transformació d'embarcacions de transport de passatgers de caràcter turístic o 
recreatiu i transport de mercaderies 
 
Intensitat de les ajudes: 
-Per a petita empresa: 65% de la inversió. 
-Per a mitjana empresa: 55% de la inversió 
-Import màxim 500.000€ 
 
Elements subvencionables: 
-Conversió d'embarcacions a zero emissions (fins a 12 m) 
-Conversió d'embarcacions a zero emissions en aigües portuàries (mes de 12 m) 
-Generació a bord amb plaques solars o eòlica 
 
Requisits: 
-Per a embarcacions que operin a Balears amb bandera Espanyola 
-Presentar pla estratègic 
 
 



 

 

 
DECLARACIONS: 
 
Amadeu Núñez, president del Clúster Nàutic Català by ADIN, va manifestar que “ha de ser 
prioritari per a la nostra Administració que el sector nàutic sigui sostenible i per això, entre 
tots hem de fer l’esforç d’alinear-nos amb la descarbonització de la nàutica d’esbarjo, ajudant 
a tots els agents del sector en aquest camí: als usuaris/propietaris d’embarcacions, ja siguin 
persones físiques com jurídiques, a les empreses constructores / reparadores / instal·ladores, 
i als ports esportius per a que adeqüin les seves infraestructures.” 
 
 
 
Sobre: CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ: www.clusternautic.cat 
 
El Clúster Nàutic Català by ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis 
Nàutics, constituïda al 1969, 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 -Tel. 615 64 33 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


