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Cau la venda de cotxes a particulars
XAVIER GRAU
BARCELONA

La venda de cotxes a Espanya a
l’abril va trencar set mesos seguits
de descensos i va augmentar un
2,6% respecte al mateix mes de l’any
anterior. Però les vendes a Catalunya van baixar. Segons les dades de
les patronals del sector, a l’abril es
van matricular a Catalunya 14.418
turismes, amb un descens del 6,1%
respecte al mateix mes de l’any anterior. Al març va passar el contrari,
i les vendes van pujar a Catalunya
un 1,4%, mentre que al conjunt de
l’Estat van caure un 4,3%.
En el conjunt dels quatre primers
mesos de l’any, a Catalunya s’han
matriculat 58.442 turismes, una xifra que és un 5,6% inferior a la del
mateix període de l’any anterior. En
el conjunt de l’Estat, l’abril ha sigut
bo per al sector, amb la matriculació
de 119.417 vehicles, un 2,6% més
que el mateix mes de l’any anterior.
Però en l’acumulat de l’any la tendència encara és negativa. Del gener
a l’abril es van vendre 436.328 cotxes, un 4,5% menys que el mateix
període de l’any anterior.
El creixement de les vendes a Espanya durant l’abril s’ha d’atribuir
al canal d’empreses i companyies de
lloguer. Les empreses, amb 36.421
matriculacions, van augmentar les
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compres un 13,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre
que les companyies de lloguer van
matricular 37.947 vehicles, un
27,1% més. Les vendes a particulars
van caure un 17,3% i es van quedar
en 45.053 unitats.
Els motors dièsel continuen perdent quota. A Catalunya la venda de
cotxes dièsel va baixar un 33% a
l’abril i un 38% els primers quatre
mesos. En canvi, els cotxes amb motor de gasolina van augmentar les
vendes un 4,9% a l’abril i un 8,3% els
primers quatre mesos. Les vendes

de cotxes amb combustibles alternatius van augmentar un 4,9% a
l’abril i un 13% des d’inicis d’any.
Preocupació dels fabricants

La directora de comunicació de la
patronal Anfac, Marisa Navas, considera “preocupant” la caiguda de
vendes a particulars i creu que la
tendència es mantindrà tot l’any.
Raúl Morales, director de comunicació de la patronal de venedors
Faconauto, atribueix aquesta tendència a la “falta de confiança del
consumidor”.e

La firma automobilística Seat va tancar el primer
trimestre amb un benefici operatiu de 89 milions
d’euros, xifra que representa un rècord i un increment del 5,5% respecte als 85 milions d’euros que
va guanyar en el mateix període de l’any passat,
segons dades publicades ahir pel grup Volkswagen. Entre el gener i el març d’aquest exercici, la
companyia de Martorell va registrar un volum de
negoci de 3.053 milions d’euros, cosa que es tradueix en una millora del 9,7% en comparació amb
els 2.782 milions d’euros del mateix període del
2018, i suposa la xifra trimestral més alta de la història de Seat.
Fonts de la marca de Martorell van afirmar
ahir que aquestes dades posen de manifest “el
moment positiu” que viu la corporació, i van
apuntar que després que l’any passat es tanqués
amb els millors resultats de la seva història, es
mostra una “sòlida evolució “en el primer trimestre del 2019. Seat va comercialitzar el primer trimestre 151.600 vehicles en tots els mercats on té
presència, un 8,9% més que els mateixos tres mesos de l’any passat. A més de l’increment de vendes, els resultats també s’han vist impulsats per
l’augment de la comercialització de models de
cotxe que deixen més marge, com els SUV Arona,
Ateca i Tarraco.e

