
 
 
 

NOTA DE PREMSA 

La compravenda de vehicles de segona mà entre 

particulars mou a Catalunya més de 916 milions d’euros 

● És la tercera regió amb més oferta de tot l’estat, amb prop del 12 % del volum total de                   

vendes. 

● Turismes i tot terrenys són els més venuts (70 %). 

● El vehicle de segona mà a Catalunya té de mitjana un preu de 4.490,41 euros, 14 anys i                  

87.209 quilòmetres. 

 

Barcelona, 1 d’octubre de 2019.- El valor del mercat de turismes i tot terrenys de segona mà                 

va superar els 6.125 milions d’euros l’últim any a l’Estat espanyol, segons l’informe “El mercat               

de vehicles de segona mà a Espanya. Estudi de la compravenda entre particulars”, elaborat              

per Milanuncios, la plataforma online amb més experiència en el mercat de la segona mà. Si a                 

més es tenen en compte els cotxes sense carnet, clàssics, motos i furgonetes, el mercat de                

motor de segona mà supera els 7.700 milions d’euros i els 1.7 milions de vehicles ofertats                

durant els últims 12 mesos. 

Per comunitats autònomes, la tercera regió amb més oferta és Catalunya. Amb 194.479 nous              

anuncis valorats en 916 milions d’euros, concentra prop del 12 % del mercat. A nivell de                

demarcacions, Barcelona amb més de 127.000 anuncis i un volum de mercat de més de 625                

milions és la província que ofereix una oferta més gran i que té més volum de vendes de                  

vehicles de segona mà. La segueixen Tarragona (28.762 anuncis i 120 milions) i Girona (21.777               

anuncis i 102 milions).  

Pel que fa al preu mig dels vehicles, se situa en 4.490,41 euros, superior a la mitjana nacional                  

(4.160,40 €). A nivell provincial, Barcelona és la que compta amb un preu mig més alt amb                 

5.023,04 €, la segueixen Girona amb 4.506,67 € i Lleida amb 4.213,95 €.  

Si ens fixem en el quilometratge mig, se situa en 87.209 a tot el país, amb les demarcacions de                   

Lleida i Barcelona amb els registres d’oferta de vehicles amb més quilòmetres, 91.626 i 86.674,               

respectivament. Si atenem a l’antiguitat, és de 14 anys en totes les províncies de Catalunya               

excepte a Barcelona, que és de 13 anys.  

 

Els turismes i tot terrenys concentren gran part de l’oferta 

Un 70 % dels vehicles de segona mà que els venedors particulars han posat en venda l’últim                 

any són turismes i tot terrenys i el període amb més vendes ha estat entre el setembre i el                   

novembre de 2018. 

En quant al preu, la mitjana s’ha situat en 4.833,46 euros, superior a la mitjana nacional                

(4.570,66 €). Els imports més alts per automòbil es van pagar a Barcelona (5.513,73 €), Girona                

(5.141,96 €) i Tarragona (4.432,96 €).  
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El quilometratge mig de turismes i tot terrenys és de 152.280 km, i l’antiguitat és de 15 anys.                  

En quant al tipus de motor, un 69,81 % són diesel i un 29,60 % són benzina. Els lleidatans són                    

qui més aposten pel diesel, mentre que els barcelonins ho fan més per la benzina.  

 

Les motos, mercat creixent  

Després dels cotxes, la segona categoria de vehicles amb més pes a la segona mà és la de les                   

motos, amb un valor a Catalunya de 130 milions d’euros en l’últim any.  

Catalunya és una de les comunitats a on més es mou aquest mercat. A nivell provincial,                

Barcelona (94 milions), Tarragona (16 milions) i Girona (13 milions) són les que més aposten               

per aquest tipus de vehicles.  

El preu mig de les motos se situa en 2.950,36 euros. Tarragona és la província més cara                 

(3.008,57 €), seguida de Girona (2.987,35 €). 

“El mercat de motor té un gran pes a Milanuncios, fet que demostra que per conductors és una                  

opció cada vegada més acceptada a l’hora de substituir el seu vehicle”, assegura Joao d’Eça,               

General Manager de Milanuncios. “D’altra banda, això també és un símptoma més de com els               

ciutadans estem canviant la nostra forma de consumir cap a un modus més responsable.              

Allargar la vida dels vehicles fins els 20 anys és més sostenible des d’un punt de vista                 

mediambiental que comprar-ne un de nou”.  

 

 

Per a més informació 

prensa.milanuncios@adevinta.com  
 


