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Lavendade cotxes creix un23,3%
a l’agost i acumula dos anys d’alces
Des que va començar aquest exercici s’han comercialitzat 714.062 unitats

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Malgrat que el programa d’ajuts
econòmics Pive (tal com estava
dissenyat fins ara) arriba a la seva
fi, les vendes de cotxes continuen
creixent. I ja acumulen dos anys
de pujades. Les matriculacions
de turismes van créixer un 23,3%
a l’agost, fins a 55.918 unitats.
Amb aquest volum, les vendes
dutes a terme en els vuit primers
mesos de l’any ascendeixen a
714.062 unitats, la qual cosa su
posa un 22,3%més que l’exercici
anterior.
La patronal de fabricants, An

fac, considera que la venda de
cotxes és un reflex que l’econo
mia a Espanya millora. Les seves
previsions apunten que l’exercici
2015 podria acabar amb 1,045
milions de cotxes nous comerci
alitzats.

Un dels culpables d’aquestes
pujades de les vendes són les em
preses, que durant la crisi no van
renovar les flotes i des que va co
mençar l’any estan aprofitant per
canviar de vehicles. En els vuit
primersmesos d’enguany, aquest
canal acumula un creixement del
34,4%, fins a les 184.560 unitats.
Va augmentar un 38,4% només
en el mes d’agost, en què es van

comercialitzar 17.073 unitats.
La vuitena edició del pla Pive

durarà previsiblement fins a fi
nals d’aquest any. La decisió dels
particulars de comprar o canvi
arse de cotxe ja no està tan vin
culada als ajuts del Govern, cosa
que contribuirà que aquesta últi
ma edició del programa s’allargui
una mica més que les anteriors.
No obstant això, aquells conduc
tors que poden beneficiarse de
l’esmentat programa, l’utilitzen.
A l’agost, els particulars van ad
quirir 37.129 vehicles, xifra que

representa un 18,3% més. Entre
gener i agost, aquest canal acu
mula alces del 21,6%, fins a
372.406 unitats. Finalment, les
empreses de lloguer renoven les
seves flotes abans de l’estiu.Mal
grat això, a l’agost van adquirir
1.716 cotxes, un 4,5% més que en
el mateix mes de l’any anterior, i
des que va començar l’exercici
actual les adquisicions d’aques
tes companyies han augmentat
un 12,1%, fins a 157.096 unitats.
Des de començament de l’any,

per comunitats autònomes, la

que registra més vendes és Ma
drid, amb 239.693 unitats. La se
gueix Catalunya, amb 107.296, i
en tercera posició figura Andalu
sia, amb 73.704 cotxes.

No obstant això, les vendes a
Catalunya creixen a ritmes del
23,4% de forma interanual; men
tre que a Madrid el creixement
és inferior, situantse en un
20,4%.
La venda de cotxes dièsel con

tinua guanyant per golejada la
dels de gasolina. Un 63,4% dels
que s’han venut en aquest exerci

ci utilitzen aquest carburant,
mentre que només un 34,9% són
de gasolina. I un lleu 1,7% són hí
brids més elèctrics.
Per David Barrientos, porta

veu d’Anfac, “la venda de cotxes
s’està convertint en el motor que
impulsa el creixement del con
sum que alimenta al seu torn l’al
ça del PIB espanyol”. Una dada
que remarca és que “més del 75%
de les compres de cotxes es fi
nancen i hi ha més fluïdesa en el
finançament”.
Segons Jaume Roura, presi

dent de la patronal de concessio
naris Faconauto, “les dades de
vendes de cotxes del mes d’agost
posen de manifest la maduresa
que ha assolit el nostre mercat, i
que malgrat ser el mes estacio
nalmentmés baix de l’any, ens ha

permès mantenir l’activitat co
mercial en els punts de venda,
fentnos esperar un bon mes de
setembre i un bon tancament de
l’exercici”.

Finalment, segons l’opinió de
Juan Antonio Sánchez Torres,
president de Ganvam, malgrat
que el 60% dels cotxes que es
matriculen aEspanya sónde par
ticulars, “el canal d’empreses i
les llogateres també estan jugant
un paper rellevant en la recupe
ració del sector gràcies al pols in
versor de les pimes”.c
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Volkswagen es col·loca al capdavant de les vendes
Variació mensual de les matriculacions en un any
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