Nota de premsa

El Barcelona Clúster Nàutic critica la proposició de llei dels
bens de luxe

El Barcelona Clúster Nàutic, associació que agrupa més de 90 empreses del sector nàutic de
Barcelona i regió metropolitana, ha treballat amb molta força des de la seva creació per
convèncer l’administració de què el sector nàutic és un motor econòmic per a la capital
catalana. De fet, segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, les 305
empreses de Barcelona relacionades amb el sector nàutic generen un total de 836 milions
d'euros d'impacte econòmic directe, indirecte i induït i fins a 8.300 llocs de treball. És també
un sector amb molta prospecció, com demostra el fet de què entre 2016 i 2017 s’hauran
invertit 92 milions d’euros en ampliació i reforma d’instal∙lacions, marines i varadors, que
viuen de les embarcacions de gran eslora que venen a Barcelona: cada un d’aquests iots deixa
a la ciutat on està amarrat al voltant d’un milió d’euros l’any i genera nou llocs de feina. Les
inversions s’han fet per poder acollir més i majors embarcacions: més amarratges, més volum
de negoci.
Recentment s’ha celebrat a Barcelona el MYBA Charter Show, la fira d’embarcacions de gran
eslora destinades al lloguer, un sector que mou un volum de negoci anual de més de 2.250
milions d'euros a tot el món.
La concessió d’aquesta fira a Barcelona ‐OneOcean Port Vell va guanyar el concurs per davant
de Gènova, que l’havia acollit durant dècades, i de Niça‐ ha estat un gran pas endavant per
consolidar la capital catalana com a destinació nàutica internacional d’aquestes embarcacions.
A això ha ajudat també una sèrie de canvis administratius, en temes de duanes principalment,
en les quals ha treballat el Barcelona Clúster Nàutic i que han possibilitat que les empreses
estrangeres gestores del lloguer dels iots vegin amb bons ulls tenir base a Barcelona.
Circumstàncies fatídiques com la crisi immigratòria que pateix la Mediterrània Oriental i alguns
atemptats islàmics a la Costa Blava francesa també han contribuït a reforçar la posició de la
Ciutat Comtal en aquest mercat.
Aquest passa endavant, però, corre ara un seriós risc per l’aprovació al Parlament de
Catalunya, el passat 26 d’abril, de la proposició de llei per a l’aplicació de l’impost sobre els
actius no productius de les persones jurídiques, que afecta de ple al sector nàutic, per quant
entre aquests actius no productius s’inclouen les embarcacions de lleure.
El sector nàutic ja pateix un tractament fiscal molt dur, ja que la compra de vaixells està
doblement gravada, amb el 21% de l’IVA i amb el 12% de l’impost de matriculació per a
embarcacions de més de vuit metres d’eslora. No cal dir que el Barcelona Clúster Nàutic, així
com altres associacions i patronals del sector ‐com l’ACPET i l’ANEN‐, treballem des de fa
temps per aconseguir eliminar l’impost de matriculació.
Des del Clúster rebutgem aquest nou impost, per diversos motius. En primer lloc, s’aplica
només a Catalunya, per tant és discriminatori. En segon lloc, torna a etiquetar les

embarcacions com a un bé de luxe, quan el sector nàutic és un motor econòmic per a
Barcelona i Catalunya; la nàutica no és igual a rics, la nàutica és igual a riquesa. En tercer i últim
lloc , tindrà un efecte dissuassiu per al sector: és veritat que a efectes pràctics l’impost s’aplica
en molts pocs casos (només a persones jurídiques propietàries d’una embarcació quan aquesta
és un bé no productiu, per tant queden excloses les persones físiques i les empreses de gestió
de xàrter), però ja s’estan donant casos d’empreses que es plantegen traslladar‐se a altres
comunitats per causa d’aquest nou impost.
Aquesta taxa és una nova trava a un sector ja molt penalitzat, i demostra la ignorància que
regna sobre la riquesa que genera el sector nàutic. El que necessita aquest sector, en canvi, és
un marc jurídic clar que atorgui seguretat jurídica per continuar desenvolupant aquesta
economia i crear més llocs de treball.
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