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El preu del VO a Catalunya se situa  

en els 16.608 € al gener 
  

• En el primer mes de l’any s’han venut 40.354 cotxes d’ocasió a Catalunya, 

219.223 en tot el país. 

• L’any comença amb un descens del preu mitjà del vehicle d’ocasió del 

0,8%. 

• Seat Ibiza, Volkswagen Golf i Seat León han estat els models més venuts 

en aquesta CA al gener. 

 

Barcelona, 17 de febrer de 2020. – El  preu mitjà del cotxe d’ocasió s’ha situat en els 16.608 

€ a Catalunya aquest primer mes de l’any, cosa que significa una caiguda del 0,8 % respecte al 

mes anterior, segons mostren les dades de coches.net, el portal de motor líder a Espanya. En 

l’àmbit nacional, el preu mitjà ha assolit els 15.508 euros, cosa que representa un lleuger descens 

de l’1 %. Així mateix, segons les dades facilitades per l’IEA (Institut d’Estudis d’Automoció), al 

gener s’han venut un total de 219.223 cotxes d’ocasió, cosa que representa un 21,9 % menys 

que el mes anterior. Si ens fixem en les vendes de VO en aquesta comunitat, el nombre de 

vehicles venuts ha estat de 40.354, un 27,2 % menys que al desembre. 

 

Preu mitjà VO - gener 2019 

 
 

El preu mitjà d’oferta baixa en quasi totes les CA  

El preu mitjà d’oferta del vehicle d’ocasió ha baixat en la majoria de les comunitats autònomes 

durant el primer mes del 2020. Les úniques CA que han vist com pujava el preu dels seus VO 

16.608 € 

http://www.coches.net/


 

 

 

 

 

 

han estat 6: Aragó (+0,6 %), Astúries (+3 %), Castella i Lleó (+0,7 %), Extremadura (+0,6 %), La 

Rioja (+1,2 %) i Múrcia (+0,1%). 

 

La resta de CA han vist com disminuïa el preu mitjà, excepte Madrid, on s’ha mantingut 

exactament igual. 

 

Astúries, amb un preu mitjà de 16.906 euros, se situa com la comunitat més cara per a la 

compra d’un vehicle d’ocasió al gener, seguida de Catalunya (16.608 €) i de Múrcia (16.592 

€). A l’extrem oposat, Extremadura (13.561 €), Cantàbria (13.853 €) i les Canàries (13.915 €) són 

les comunitats que registren un preu més econòmic.  

 

Entre les províncies catalanes, les que registren un preu mitjà del vehicle d’ocasió més elevat 

són Girona (17.297 €) i Barcelona (16.949 €). En canvi, les que reflecteixen un preu més 

assequible són Lleida (15.742 €) i Tarragona (13.756 €). Totes han vist com disminuïa el preu 

mitjà d’oferta respecte al mes anterior, excepte Tarragona, on el preu ha pujat un 2,3 %. 

            

OFERTA DEL MERCAT DE VEHICLE D’OCASIÓ:  

Els vehicles dièsel continuen representant el gruix de l’oferta a Catalunya. Del total 

d’oferta de VO, el 55,2 % dels anuncis del mes de gener corresponen a vehicles dièsel. Si 

bé és cert que aquest continua sent el gruix, l’oferta de dièsel ha experimentat un descens des 

de principis del 2019: representava el 65,8 % del total d’anuncis del portal al gener. 

 

Els vehicles de gasolina copen ja el 42 % del total de l’oferta a Catalunya de VO a coches.net, 

cosa que significa un increment de més de 10 punts respecte del gener del 2019. Cal destacar 

que l’oferta d’elèctrics i híbrids ha pujat l’últim mes fins a representar el 2,8 % del total. 

 

Si ens fixem en l’oferta segons l’antiguitat, veiem que els vehicles de menys de 5 anys 

han tornat a representar quasi la meitat del total de l’oferta de VO. Concretament 

ha significat el 48,5 %, la xifra més alta fins ara. Dins d’aquesta franja d’edat, els cotxes de menys 

de 3 anys han augmentat fins a arribar al 32,6 % del total. Els vehicles amb 4 i 5 anys 

d’antiguitat han sumat el 15,8 % restant. 

 

La resta d’oferta de VO s’ha repartit entre els cotxes amb més de 6 anys (18,9 %) i els de més 

de 10 anys, amb un 32,6 % del total. 

 

Si tenim en compte el quilometratge, el nombre de vehicles d’ocasió posats a la venda a 

Catalunya amb menys de 20.000 km ha representat el 22,9 % del total de l’oferta. Si sumem tots 



 

 

 

 

 

 

els de menys de 80.000 km, veiem que la xifra puja fins al 48,9 %. La majoria correspon a cotxes 

amb més de 80.000 km, amb un 51,1 %, i els de més de 100.000 km són els més nombrosos, 

un 42,1 %.  

 

Pel que fa als models de què més s’ha fet oferta a Catalunya, aquest mes de gener el Top5 el 

formen el VW Golf, el Seat León, el BMW Sèrie 3, el Seat Ibiza i el Ford Focus. 

 

VENDES VEHICLES D’OCASIÓ A CATALUNYA 

El nombre de vehicles d’ocasió venuts al gener a Catalunya ha estat de 40.354, cosa que 

suposa una caiguda del 27,2 % respecte del mes anterior. La majoria han estat models gasolina 

(el 48,9 %) i cotxes amb una antiguitat superior als 10 anys (41,9 %). Les vendes dels models 

dièsel han representat el 48,4 % del total.  

 

Els supervendes del gener en aquesta CA han estat el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el Seat 

León, el Volkswagen Polo i el Nissan Qashqai, que baixa a l’última posició del rànquing. 

 

Marcel Blanes, responsable de màrqueting institucional de coches.net: “Comencem l’any amb 

una tendència clarament positiva: l’oferta de vehicles d’entre 0 i 5 anys d’antiguitat i la de cotxes 

amb menys de 80.000 km continua creixent. I el més interessant és que aquesta tendència s'està 

traduint en venda real, un fet que contribueix clarament al rejoveniment del parc automobilístic. 

Convé destacar també l’augment de l’oferta de vehicles híbrids i elèctrics: s’ha doblat en poc més 

d’un any i ha arribat a representar quasi el 3 % del total. És cert que en venda real estem parlant 

de 4.500 vehicles venuts, però la tendència és positiva; creiem que la venda d’aquesta tipologia 

de cotxes anirà creixent, perquè s'estan començant a renovar les flotes venudes de vehicles 

elèctrics. 

Si aquesta és la tendència del mercat, sense tenir un pla de renovació del parc ben definit, podem 

ser molt optimistes per encarar l’any”. 

 

Trobaràs aquesta nota així com altres estudis realitzats a la nostra nova sala de premsa. 
 

 

Sobre Coches.net 

 

Portal dedicat a la compravenda de vehicles que acull la comunitat més important d’Espanya 

d’aficionats del motor. Actualment compta cada mes amb més de 17 milions de visites i 250 

milions de pàgines vistes. A més, inclou el lloc motos.net. 

 

coches.net pertany a Adevinta, una empresa 100 % especialista en mercats web digitals, l’únic 

“pure player” del sector a escala mundial amb presència en 16 països d’Europa, Amèrica Llatina 

http://www.coches.net/
https://prensa.coches.net/?xtor=BD-0002-%5bsala_prensa%5d-%5bndp%5d-%5bNA%5d-%5bNA%5d-%5bNA%5d
http://www.coches.net/


 

 

 

 

 

 

i Àfrica del Nord.  Adevinta a España, abans Schibsted Spain, compta amb una plantilla de més 

de 1.000 empleats i opera a través de Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, coches.net, motos.net, 

Milanuncios i vibbo. Juntes situen la companyia en el top 10 d’empreses amb més audiència 

d’internet al nostre país. 

Més informació a Adevinta.com 

 

Per a més informació: 

Gabinet de Premsa 

Eolo Comunicación     

Alicia de la Fuente       

alicia@eolocomunicacion.com                      

Inés Alonso       

ines@eolocomunicacion.com  

Tel. 91 241 69 96 / 669 82 52 78 

 

coches.net  

Begoña Adroher  

Responsable de comunicació 

begona.adroher@adevinta.com 

Tel. +34 620 75 82 71 

https://www.adevinta.com/
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