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El certamen exhibirà més de 3.500 vehicles als palaus 1 i 2 del recinte de Montjuïc 

El Saló Ocasió aplega la millor oferta de cotxes 
seminous amb un augment de marques 

Més de 3.500 models de 27 marques convertiran la 37ªedició del Saló Ocasió en una de les més 
completes dels últims anys i en què s’hi podran trobar les millors ofertes de vehicles seminous i 
d’ocasió de Barcelona. Organitzat per Fira de Barcelona amb el suport del Gremi del Motor i de la 
Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM), el certamen posarà a la venda 
ocuparà prop de 22.000 metres quadrats nets dels palaus 1 i 2 del recinte de Montjuïc.  

De l'1 al 10 de desembre, els visitants podran adquirir tot tipus de vehicles seminous totalment garantits 
que van des d’utilitaris fins a unitats d'alta gamma, nacionals i d'importació, procedents en la majoria dels 
casos de quilòmetre zero, gerència, demostració, cortesia, flotes de lloguer, leasing o renting. Tots els 
vehicles que es posen a la venda han estat revisats per Applus+, una de les companyies líders mundials 
en inspecció, assajos i certificació, la qual cosa garanteix el seu perfecte estat i la seva immediata posada 
en circulació. 

Al saló, que compta amb la presència de marques com Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Ford, Infiniti, Kia, 
Lexus, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Seat, Smart, Skoda, Ssangyong, Subaru, Toyota i 
Volkswagen a través dels seus concessionaris oficials, se sumen a l'edició d'enguany Renault i Peugeot 
com a grans novetats. Al costat d'ells, firmes com Movento i DifiMolins, entre d’altres, completaran l'oferta 
amb un ampli assortiment de cotxes d'altres marques. 

Amb aquesta àmplia gamma, el Saló Ocasió es consolida com el major concessionari de vehicles 
seminous amb plenes garanties, ja que les marques participants presenten les millors ofertes i promocions 
especials en aquesta època de l'any. En aquest sentit, el director del certamen, Josep Antoni Llopart, 
afirma que “l'edició d'enguany confirma al Saló Ocasió com el millor lloc per canviar de vehicle en tenir 
concentrades en el mateix recinte i en tan sols deu dies les millors ofertes del mercat”. 

Com a cita de referència del sector, el saló se suma a la campanya 'Jo estimo la meva ciutat' del Gremi 
del Motor que té com a objectiu donar a conèixer el compromís del sector per unes ciutats sostenibles, 
promovent, entre d'altres pràctiques, la renovació del parc mòbil. 

El Saló Ocasió presenta en aquesta 37ena edició dos tipus d'horaris d'accés del públic. Els dies feiners, el 
certamen obrirà de 13 h. a 20 h. i els caps de setmana i dies festius de 11 h. a 20 h. El preu d'entrada al 
Saló Ocasió serà de 6 euros mentre que els menors de 18 anys acompanyats tenen l'accés gratuït. Els 
caps de setmana i els festius 6 i 8 de desembre, el certamen comptarà amb una àrea infantil gratuïta 
durant una hora per facilitar la visita de tota la família. 

Barcelona, desembre de 2017 

Edu Pérez Moya 
93 233 21 66 
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Fitxa tècnica 

Dates de celebració 
De l’1 al 10 de desembre de 2017 

Edició 
37ena 

Periodicitat 
Anual 

Caràcter 
Obert al públic 

Horari 
Feiners: de 13.00 a 20.00 h 
Festius: d’11.00 a 20.00 h 

Ubicació 
Palaus 1 i 2. Recinte de Montjuïc 

Preu de la entrada 
6 euros  
Accés gratuït per a menors de 18 anys, acompanyats 
 
Sectors 
Concessionaris oficials 
Empreses de compravenda de vehicles 
Empreses de serveis 

Vehicles exposats 
Més de 3.500 

Organitza 
Fira de Barcelona 
 
Col·laboren 
FECAVEM (Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor) 
Gremi del Motor 
Applus+ 

President 
Jaume Roura 
President de FECAVEM 
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Relació amb els mitjans 
Eduard Pérez Moya 
eperezm@firabarcelona.com 
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Web 
www.salonocasion.com 

Tota l’oferta del saló 
www.gremimotor.com 



PREMSA  PRENSA  PRESS  PRESSE 

Fira de Barcelona 
www.firabarcelona.com 

1

El Saló Ocasió de Fira de Barcelona posa a la venda més de 3.500 vehicles de 22 marques 

Les vendes de vehicles d’ocasió creixeran un 
12,8% a Catalunya respecte l’any 2016 

Les vendes de vehicles d’ocasió (VO) l’any 2017 seran unes de les 
millors des últims anys. Segons un estudi de l’agència MSI per al Gremi 
del Motor i FECAVEM, a Catalunya es vendran l’any 2017 més de 
297.200 vehicles d’ocasió, xifra que suposa un creixement del 12,8% 
davant els 263.467 vehicles de 2016. En aquests moments, des de 
gener fins a octubre de 2017, s’han venut en aquesta comunitat 
234.234 vehicles d’ocasió i més de 150.000 cotxes nous. Al conjunt 
d’Espanya, les vendes creixeran un 10,9% arribant a les 1.820.000 
unitats. 

Segons l’informe del comportament del mercat del vehicle d’ocasió i nou 
elaborat per MSI amb motiu del Saló Ocasió 2017, que se celebra de l’1 al 
10 de desembre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, la recuperació 
de les vendes és una realitat. I és que en els deu mesos d’aquest any ja 
s’han matriculat a Catalunya 234.234 vehicles d’ocasió i 157.218 cotxes 
nous. 

A tot Espanya, on fins ara s’han venut 1.474.330 vehicles d’ocasió i 
1.027.937 cotxes nous, s’arribarà a la xifra de més de 1.820.000 unitats, la 
qual cosa suposa un increment del 10,9% en relació a l’exercici passat. 

Així, per davant de Catalunya, se situa Andalusia, que lidera el rànquing, 
amb 261.799 cotxes d'ocasió venuts. Madrid és la tercera comunitat amb 
més cotxes d'ocasió venuts amb 208.451 unitats i quarta és la Comunitat 
Valenciana, amb 153.192 vehicles transferits. 

A Catalunya, Lleida és la província que registra una ràtio més alt amb 2,6 
VOs per cotxe nou, mentre que Tarragona i Girona es mouen entre el 2,2 i el 
1,9 respectivament, i a Barcelona la proporció és d'1,3 VO per cada vehicle 
nou. 

Vendes per província 
Segons l'estudi realitzat per l'agència MSI, Barcelona és la demarcació 
catalana que més vendes de VOs ha registrat amb un total de 163.293 
vehicles fins a l'octubre i tancarà l'exercici amb 208.000 unitats venudes, fet 
que suposa un increment del 14,9% respecte al any passat. 

Després de Barcelona, es troba la demarcació de Tarragona amb 28.559 
transaccions i una previsió de 35.500 cotxes (+ 9%), seguida per Girona, 
província en la qual s'han venut 25.680 vehicles i en la qual es preveu 
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vendre unes 32.000 unitats (+5,8%). A Lleida, es van registrar 16.702 vendes de VO i es preveu que es 
venguin més de 21.000 vehicles (+10,7%). 

Per models, a Catalunya, els deu cotxes d'ocasió més sol·licitats en el que va d'any són, en aquest ordre, 
el Seat Ibiza amb 10.859 unitats; el Volkswagen Golf amb 9.725 cotxes; i el Seat León amb 7.840 vehicles. 
El Renault Megane, amb 5.880 unitats, és el quart model més sol·licitat, seguit de l'Opel Astra (5.835), 
l'Opel Corsa (5.333), el Volkswagen Polo (5.288), el Ford Focus (5.147) i el BMW Sèrie 3 (4.982 ). El 
rànquing el tanca el Renault Clio amb 4.622 unitats. 

Per antiguitat, entre gener i octubre de 2017 a la franja de vehicles d'entre 0 i 5 anys d'antiguitat, s'han 
transferit 82.072 cotxes i es preveu que es venguin més de 86.000 en tot l'any. En aquest sentit, la franja 
que concentra el major nombre d'operacions és la de vehicles de més de 10 anys. En concret, entre gener 
i octubre, es van vendre més de 123.877 cotxes mentre que s'espera que es venguin més de 160.000 a 
final de 2017. 

Preu mig 
D’altra banda, el preu mig de venda d’un cotxe d’ocasió és més elevat a Catalunya que a la resta 
d’Espanya. Així, segons dades del portal d’internet coches.net, un vehicle d’ocasió costa de mitjana, a 
Catalunya, 15.816 euros mentre que, a la resta d’Espanya, el preu mig se situa en els 14.685 euros, havent 
experimentat en tots dos casos un augment de 1.000 euros des de gener. A Catalunya, Barcelona és la 
província més cara (16.171 euros) mentre que Tarragona és la més barata (14.281 euros). A Girona, un 
vehicle d’ocasió costa de mitjana 15.404 euros i a Lleida, 14.648 euros. 
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