Nota de premsa
Saló Nàutic Internacional de Barcelona

El Barcelona Clúster Nàutic lidera la recuperació econòmica
del sector nàutic a Espanya
Les empreses del sector nàutic de l'àrea metropolitana de Barcelona generen una
facturació total de 836 milions i una ocupació de 8.300 llocs de treball
Les empreses sòcies del Clúster preveuen invertir fins a 89,3 milions d'euros en els
pròxims tres anys

L'associació d'empreses de Barcelona vinculades al sector nàutic, el Barcelona Clúster Nàutic,
suma ja més de 65 socis dos anys després de la seva creació. El ritme de creixement del
Clúster és anàleg al del sector, que després de la profunda crisi econòmica que ha travessat es
recupera liderat pel seu epicentre barceloní, en el qual convergeixen indústria, empreses,
entitats i centres de recerca amb un alt potencial per generar riquesa i valor afegit. Segons el
president i el director general del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió i Alejo Trullás,
respectivament, aquesta recuperació es farà visible al Saló Nàutic Internacional de Barcelona,
que té lloc al Port Vell del 14 al 18 d'octubre.
Amb l'Ajuntament i el Port de Barcelona, Barcelona Regional, Marina Barcelona 92, Marina
Port Vell, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci El Far i la Fundació
Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) com a socis impulsors, el Barcelona Clúster Nàutic es va
constituir l'octubre de 2013 amb la vocació de convertir l'activitat nàutica en un dels motors de
l'economia de la ciutat, de la seva àrea metropolitana i del país.
De fet, segons l'estudi "El clúster nàutic: anàlisi empresarial i impacte econòmic" elaborat pel
Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, les
empreses vinculades al sector nàutic de l'àrea metropolitana de Barcelona, un total de 305,
facturen 465 milions d'euros i generen una facturació total de 836 milions considerant
l'impacte directe, indirecte i induït, a més d'uns 8.300 llocs de treball.
Aquest informe, que data de l'abril d'aquest any, és el primer que ha fet una aproximació a
l'impacte econòmic del sector nàutic, en termes de producció i ocupació, en el conjunt de
l'economia de Barcelona.
D'acord amb l'estudi, es preveu que en els pròxims tres anys les empreses nàutiques realitzin
inversions per valor de 89,3 milions d'euros, el que suposaria un impacte sobre la producció
agregada de l'àrea metropolitana de 210 milions d'euros i revertiria en la creació de 525 llocs
de treball (directes i indirectes), xifra que podria augmentar fins als 1.586 tenint en compte
l'impacte total.

A aquestes xifres caldria sumar l'impacte econòmic de la despesa que generaran les
embarcacions que amarraran al Port Vell, un cop finalitzades les obres d'ampliació. Es calcula
que generaran una despesa anual de 470 milions d'euros, dels quals dues terceres parts
recauran en l'economia de la ciutat. A més, segons les dades del Clúster, per cada nou
amarratge es generen nou llocs de treball.
Alhora, l'activitat dels creuers a Barcelona genera una facturació total de 796 milions d'euros i
contribueix al Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya amb 413.200.000 d'euros anuals,
segons els resultats d'un estudi presentat el passat mes de setembre pel Port de Barcelona i
elaborat pel Laboratori d'Economia Aplicada AQR‐Lab de la Universitat de Barcelona, en
col∙laboració amb Turisme de Barcelona.
"Totes aquestes dades ens porten a afirmar que el sector nàutic a Barcelona no només està en
plena recuperació, sinó que té un enorme potencial per generar ocupació i competitivitat per a
la ciutat", explica el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió.
El Barcelona Clúster Nàutic treballa en col∙laboració amb l'Associació Nacional d'Empreses
Nàutiques (ANEN). Segons les dades de la patronal, les matriculacions d'embarcacions
d'esbarjo han crescut un 10,5% en els nou primers mesos d'aquest any, respecte al mateix
període de l'any anterior. "És la segona temporada nàutica amb xifres positives per al mercat
nàutic, situació que no es vivia des de 2007, i confiem que aquesta realitat es reflecteixi també
en els resultats del Saló Nàutic de Barcelona", exposa el seu secretari general, Carlos
Sanlorenzo.
Els responsables del Barcelona Clúster Nàutic mantindran durant el Saló Nàutic Internacional
de Barcelona importants reunions amb agents claus en el sector per seguir impulsant la
competitivitat del mateix.

Per a entrevistes amb els responsables del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió o Alejo Trullás,
amb motiu del Saló Nàutic de Barcelona, poden posar‐se en contacte amb Neus Jordi:
Neus Jordi
www.barcelonaclusternautic.cat
M: +34 627 88 50 51
neus@neusjordi.com
comunicacio@barcelonaclusternautic.cat
Skype: neusjordi
www.twitter.com/ClusterNautic
www.facebook.com/BarcelonaClusterNautic
www.linkedin.com/company/barcelona‐clúster‐nàutic
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