ADIN veu possible una recuperació de la venda
d'embarcacions que va caure un 1% al 2010
La subvenció del 30% en la matriculació d'unitats comprades al Saló Nàutic de
Barcelona per part de la Generalitat, clau per mantenir el mercat, segons ADIN.
Catalunya aglutina el 21% de les matriculacions de l'Estat on globalment s'han
donat d'alta 6.406 unitats, un 6% menys que l'any anterior.
Barcelona, 20 de gener de 2010.- A Catalunya la venda d'embarcacions durant el 2010
es va mantenir gairebé amb registres idèntics a l'any anterior: es van matricular 1.341
embarcacions, tan sols deu menys que al 2009, el que suposa un lleuger descens de
l'1%. “Les dades ens indiquen que hauríem deixat enrera el pitjor moment de la crisi i
que aquest any, malgrat la conjuntura econòmica segueix sent negativa, podríem
començar a aspirar a una certa recuperació del sector”, afirma Òscar López, president de
l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN). López creu que el mercat
s'ha mantingut estable en part gràcies a la subvenció del 30% de la Generalitat en
l'impost de matriculació per les embarcacions comprades durant el Saló Nàutic de
Barcelona i considera “molt important important la renovació de la mesura per la
present temporada”.
Pel que fa a la matriculació per demarcacions, Girona és on s'han donat més altes amb
581 unitats i un creixement del 14% respecte 2009 seguida per Barcelona amb 462
(-5%) i per Tarragona amb 298 (-15%). La gran majoria de compradors se segueix
decantant per les embarcacions de motor (89%) i per eslores que arriben com a màxim
als 12 metres i tan sols una minora opta per la vela (11%), modalidad que compta amb
més adeptes a la demarcació de Barcelona que concentra la majoria de vendes de
Catalunya d'unitats a vela, amb 1 de cada 5. Les matriculacions a Catalunya representen
un 21% de les de tot l’Estat espanyol on, contràriament al mercat català, han
experimentat una davallada d'un 6% amb un total de 6.406 embarcacions matriculades.
Quant a la matriculació de motos aquàtiques, durant el 2010 hi va haver 109 altes, prop
de la meitat de les quals a Tarragona.
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