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El preu del VO a Catalunya se situa  
en 16.349 a l’agost 

  
• El preu mig d’oferta del vehicle ha baixat un -0’3% respescte al mes 

anterior  
• Al vuité mes de l’any s’han venut 185.421 vehicles de ocasió, 27.075 a 

Catalunya   

• Seat Ibiza, Volkswagen Golf i Renault Mégane han estat els models més 
venuts en aquesta CCAA 

 
Barcelona, 13 de setembre de 2019. – El  preu  mig  del  vehicle d’ocasió s’ha situat en 

16.349 € a Catalunya durant el vuité mes del any, el que significa una lleugera baixada del -0’3 

% respecte al mes anterior, segons mostren les dades de coches.net, el portal de motor líder al 
país. A nivell nacional, el preu mig ha arribat als 15.328 euros, el que representa una pujada de 

l’0’8%. Tanmateix, segons les dades facilitades por l’IEA (Institut d’Estudios d’Automoció) a 

l’agost s’han venut un total de 185.421 cotxes d’ocasió, una caiguda de gairebé el -22% 

respecte al mes anterior. Si ens fixem en les vendes de V.O en aquesta comunitat, el número de 

vehicles venuts a l’agost ha estat de 27.075, un -30,1% menys que al juliol. 
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Asturias, la CCAA on més ha pujat el preu   
El preu mig d’oferta del vehicle d’ocasió ha pujat a gairebé a totes les comunitats durant el mes 

d’agost. Les pujades més importants s’han produït a Astúries, Cantàbria i La Rioja: un 5’2%, un 

4’3% i un 4’2% respectivament. 

 

Tan sols quatre CCAA han vist disminuir el preu mig: Catalunya (-0’3%), Extremadura (-1’9%), 

Galicia (-0’3%) i Madrid (-0’5%). 

 

País Basc, amb un preu mig de 16.616 euros, se situa com la comunitat més cara per a la compra 
d’un vehicle d’ocasió a l’agost, seguida de Murcia (16.477€) i de Castella i Lleó (16.444€). A l’altre 

extrem, Extremadura (13.192€), les Illes Balears (14.030€) i Canàries (14.090€) són les 

comunitats que registren un preu més econòmic.  

 

Entre les provincies catalanes aquelles amb un preu més elevat són Barcelona (16.754€), 

Girona (16.752€) i Lleida (15.877€). Tarragona és la més assequible (12.942 €). 

 
Puja l’oferta de vehicle d’ocasió jove a Catalunya  
Si ens fixem en l’oferta segons l’antiguitat, observem que els vehicles de menys de 5 anys  han 

representatmés de la meitat del total de l’oferta: el 52,6%.  Els cotxes amb menys d’1 any han 

suposat el 8,6%, mentre que els que tenen entre 1 i 3 anys han sumat fins arribar al 29,8% del 

total. Els vehicles entre 4 i 5 anys han representat el 14,2% restant. 

 

La resta d’oferta de VO s’ha repartit entre cotxes amb 6 anys (18,6%) i cotxes de més de 10 

anys, amb un 28’9% del total.  
 

Del total de l’oferta de VO de coches.net, el 39,6% dels anuncis del mes de d’agost a Catalunya 

són de vehicles benzina. Estem davant d’un porcentatge de 6 puntos por sobre respecte a 

principis d’any: al gener l’oferta de benzina representava el 32,8% i la de dièsel d’un 65,8%. Ara, 

l’oferta dièsel ha baixat fins el 58,1%. Apuntar que l’oferta d’elèctrics i híbrids ha pujat fins el 
2,3%. 

 

Si ens fixem en el kilometratge, destacar que els vehicles amb menys de 40.000 km han 
representat el 33’4% del total de l’oferta. De fet, si tenim en compte tots els de menys de 80.000 



 

 
 
 

 
 

km, sumen una mica més de la meitat: concretament el 50,5%. La resta respon a cotxes de més 

kilòmetres.  

 

 
 
Vendes de V.O a Catalunya durant el mes d’agost 
El número de vehicles d’ocasió venuts a Catalunya ha estat de 27.075, el que suposa una 

caigua del -30,1% respecte al mes anterior. La majoria han tornat a ser models dièsel (el 56,6%) 

i cotxes amb una antiguitat superior als 10 anys (51,9%). Les vendes dels models benzina han 

representat el 41,6% del total.  

 

Els supervendes d’agost en aquesta CC.AA. han estat el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el 
Renault Mégane, el Seat León i el Ford Focus, els mateixos models que el mes anterior. 

 

📌 Trobareu aquesta nota així com les dades regionals d’altres CCAA i estudis realitzats a la 
nova sala de prensa. 
 

 
Sobre Coches.net 
 
Portal dedicado a la compraventa de vehículos, albergando la comunidad más importante de 
España de aficionados del motor. Actualmente, cuenta cada mes con más 17 millones de 
visitas y 250 millones de páginas vistas. Además, incluye el site motos.net. 
 
coches.net pertenece a Adevinta antes Schibsted Spain, una de las principales empresas del 
sector tecnológico del país y un referente de transformación digital. En sus 40 años de trayectoria 
en el mercado español de clasificados, los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al 
online hasta convertirse en el referente de Internet en sectores relevantes como inmobiliaria 
(Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y segunda mano 
(Milanuncios y vibbo). Sus más de 18 millones de usuarios al mes sitúan Adevinta entre las diez 
compañías con mayor audiencia de internet en España (y la mayor empresa digital española). 
Adevinta cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 1.000 empleados en España.  
Más información en Adevinta.com 
 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa 
Eolo Comunicación     
Alicia de la Fuente       
alicia@eolocomunicacion.com                      
Inés Alonso       
ines@eolocomunicacion.com  
Tel. 91 241 69 96 / 669 82 52 78 



 

 
 
 

 
 

 
Més informació 
coches.net  
Begoña Adroher  
PR & Social Media 
begona.adroher@schibsted.com 
Tel. +34 747 76 91 52 
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