ADIN valora molt positivament el creixement de les
matriculacions d'embarcacions durant el gener
L'increment d'un 73% respecte el gener de l'any passat suposa trencar una
tendència negativa de descensos continuats en els darrers cinc anys.
L'associació confia que aquest creixement suposi un canvi de tendència en el
sector i ajudi a millorar el balanç de vendes d'embarcacions d'aquest 2012.
El segment de les embarcacions de fins a 8 metres d'eslora és on l'augment de
les matriculacions és més important ja que ha arribat al 133%.
Barcelona, 8 de febrer de 2012.- L'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics
(ADIN) ha valorat molt positivament les xifres del darrer informe de matriculacions
d'embarcacions, que mostren que durant el primer mes d'aquest 2012 les matriculacions
han augmentat un 73% a Catalunya respecte el mateix període de l'any passat. Així,
durant el passat mes de gener es van matricular a Catalunya 45 embarcacions, per les 26
del gener del 2011. Al conjunt de l'Estat la matriculació també ha crescut, en aquest cas
d'un 12%.
Per segments, l'increment més important s'ha donat en les embarcacions de fins a 8
metres d'eslora amb un creixement en la xifra de matriculacions que arriba al 133%.
Concretament, durant el gener d'aquest any s'han matriculat 42 embarcacions de fins a 8
metres, per només 18 durant el gener del 2011. Pel que fa a les demarcacions costeres,
les tres províncies catalanes tenen xifres positives durant el primer mes d'aquest 2012. A
Tarragona, l'augment és del 200%, amb 6 nous vaixells matriculats pels dos del gener
del 2011. A Barcelona, l'increment és del 63%, amb 31 embarcacions respecte les 19 del
gener de l'any passat. Finalment, a les costes gironines s'han matriculat 8 vaixells durant
el gener d'aquest any pels 5 del mateix període de l'any passat, amb una pujada del 60%.
Aquestes xifres positives trenquen una tendència negativa de descensos continuats en
els darrers cinc anys, amb una davallada en les matriculacions d'embarcacions que
durant el 2011 va ser del 21%, un 7% més que la mitjana de l'Estat. “Valoro molt
positivament aquestes dades de matriculacions durant el primer mes del 2012 i confio
que suposin un canvi de tendència en el nostre sector”, comenta Òscar López, president
d'ADIN. El fet que l'augment més important es dóna en les embarcacions de fins a 8
metres, que justament és el sector que més bé havia aguantat el retrocés del mercat,
“significa que la nàutica d'iniciació segueix tenint mercat a casa nostra i ens ajudarà a
millorar el balanç de venda i matriculacions d'embarcacions aquest 2012”, assegura.
Precisament amb la intenció de dinamitzar l'activitat econòmica del sector i acostar la
nàutica als ciutadans, ADIN va presentar ahir el festival del mar, tres fires de caràcter
festiu que comptaran amb exposició d'embarcacions i accessoris i un programa ampli
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d'activitats adreçat a tots aquells que els agrada el mar i navegar. Es faran a Sant Feliu
de Guíxols (11-13 maig); Port Ginesta (18-20 maig); i Cambrils (25-27 maig)

Per a més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN
Tel.: 93 886 22 48 – 685 506 531 - info@monmar.net /
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