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Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2016 
 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 8,9% l’any 2016 
 
 

Catalunya ha exportat productes industrials d’alt contingut tecnològic per valor de 6.713,8 milions 

d’euros l’any 2016, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra és la més 

elevada registrada a Catalunya i representa un augment del 8,9% respecte de l’any anterior. Les vendes 

de productes d’alt contingut tecnològic de l’any 2016 a Catalunya representen el 30,2% del total 

d’Espanya. 

 

En conjunt, Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 61.951,7 milions d’euros, xifra que 

representa un augment del 2,5% respecte a l’any anterior. Les exportacions de productes d’alt contingut 

tecnològic són les que més han augmentat (8,9%) i ho han fet impulsades per dos factors:  d’una banda, 

per les vendes de productes farmacèutics, que han augmentat un 7,5% i que representen pràcticament 

tres quartes parts de les vendes d’alt contingut tecnològic; d’altra banda, per l’augment del 13,7% de 

les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics. L’increment de les vendes a la Unió Europea 

(14,2%) ha estat molt superior que les destinades a la resta del món (3,8%). 

 
Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, amb un valor acumulat de 30.725,9 milions 

d’euros, han augmentat un 2,5% respecte del 2015. Aquesta dada s’explica per l’augment de les vendes 

dins de la Unió Europea (4,4%), ja que les exportacions a la resta del món han disminuït un 1,6%. Per 

grups de productes, les vendes de materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles han augmentat un 

4,8%, mentre que les de productes químics han disminuït un 1,6%. 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Exportacions industrials d'alt contingut tecnològic. 
Catalunya. 1994-2016. (Milions d'euros)

Total UE Resta del món Font: Idescat.



                                               Nota de premsa 
 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2016                   2/4 
 

Els productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix han assolit un valor de 7.982,6 milions d’euros, 

xifra que representa una disminució de l’1,4% en relació amb el 2015. Per àrees geogràfiques, les 

vendes a la Unió Europea han crescut un 1,9%, mentre que les destinades a la resta del món han 

disminuït un 8,1%. 

 
Les vendes dels productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 16.529,4 milions d’euros, han 

augmentat un 2,1% anual. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’aquest nivell a la Unió Europea 

han crescut un 0,9% i les vendes a la resta del món, un 4,5%. 

 
Les importacions de productes industrials han augmentat un 4,2% l’any 2016 

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 71.187,0 milions d’euros l’any 2016, xifra que 

representa un augment del 4,2% respecte de l’any anterior. Per nivells tecnològics, totes les 

importacions han augmentat, excepte les del nivell tecnològic mitjà baix (-4,0% interanual). Les 

importacions de nivell mitjà alt han augmentat un 7,0% interanual; les de nivell alt, un 3,9%, i les de 

nivell baix, un 3,7%. Per àrees geogràfiques, destaca l’increment del 12% de les compres de productes 

de nivell tecnològic mitjà alt a la resta del món. 

 
Al quart trimestre les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 6,4% interanual  

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 15.732,2 milions d’euros al quart trimestre del 

2016, xifra que representa un creixement interanual de l’1,7%. Les vendes de productes d’alt contingut 

tecnològic són les que més han augmentat al quart trimestre (6,4%), seguides de les dels productes de 

nivell tecnològic mitjà alt (3,8%). En canvi, les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà baix han 

disminuït un 2,6% i les de nivell baix, un 1,6%. 

 
El valor de les importacions del quart trimestre ha estat de 18.128,9 milions d’euros, amb un augment 

interanual del 4,6%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger: el nivell 

tecnològic alt ha augmentat un 11,3% interanual; el nivell baix, un 5,0%; el nivell mitjà alt, un 3,2%; i el 

mitjà baix, un 2,1%. 

 

Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D). Eurostat 
 
Alt: Productes farmacèutics; Productes informàtics, electrònics i òptics; Aeronaus i naus espacials. 
 
Mitjà alt: Productes químics; Armes i municions; Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles; Altres 
materials de transport; Instruments i subministraments mèdics i odontològics. 
 
Mitjà baix: Serveis de reproducció de material enregistrat; Coc i productes de refinació del petroli; 
Cautxú i matèries plàstiques, Productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia; Productes metàl·lics; 
Vaixells i embarcacions; Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips. 
 
Baix: Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper; Serveis d'impressió i serveis que s'hi 
relacionen; Mobles; Altres productes manufacturats. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials segons contingut tecnològic. Per grups de productes
Catalunya. 4t trimestre 2016

Milions d'euros

valor valor
Nivell tecnològic alt 1.757,8 6,4 6.713,8 8,9
productes farmacèutics 1.188,9 3,8 4.843,9 7,5
productes informàtics, electrònics i  òptics 566,5 14,3 1.855,8 13,7
altres 2,3 -80,7 14,1 -53,9

Nivell tecnològic mitjà alt 7.844,1 3,8 30.725,9 2,5
productes químics 2.721,0 3,9 10.683,6 -1,6
materials i  equips elèctrics; maquinària i  vehicles 4.890,9 3,3 19.131,0 4,8
altres 232,2 10,7 911,3 6,2

Nivell tecnològic mitjà baix 1.954,6 -2,6 7.982,6 -1,4
cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·l ics i  metal·lúrgia 1.106,2 -10,8 4.847,3 -3,2
productes metàl·l ics 461,4 4,2 1.860,6 6,4
altres 387,1 19,2 1.274,7 -4,6

Nivell tecnològic baix 4.175,7 -1,6 16.529,4 2,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i  calçat, fusta i  paper 3.807,9 -0,1 15.180,1 2,1
altres 367,8 -15,2 1.349,3 2,4

Total 15.732,2 1,7 61.951,7 2,5
Font: Idescat. 

% variació 
interanual

% variació 
interanual

4t trimestre del 2016 Acumulat anual

Taula 2. Exportacions de productes industrials segons contingut tecnològic. Per àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre 2016

Milions d'euros

valor valor
Nivell tecnològic alt 1.757,8 6,4 6.713,8 8,9
Unió Europea 952,0 18,3 3.398,9 14,2
resta del món 805,8 -5,0 3.314,9 3,8

Nivell tecnològic mitjà alt 7.844,1 3,8 30.725,9 2,5
Unió Europea 5.350,2 6,6 21.225,3 4,4
resta del món 2.493,9 -1,8 9.500,7 -1,6

Nivell tecnològic mitjà baix 1.954,6 -2,6 7.982,6 -1,4
Unió Europea 1.288,0 -1,5 5.505,3 1,9
resta del món 666,7 -4,6 2.477,2 -8,1

Nivell tecnològic baix 4.175,7 -1,6 16.529,4 2,1
Unió Europea 2.679,6 -4,8 10.768,1 0,9
resta del món 1.496,1 4,7 5.761,3 4,5

Total 15.732,2 1,7 61.951,7 2,5
Font: Idescat. 

4t trimestre del 2016 Acumulat anual
% variació 
interanual

% variació 
interanual
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Taula 3. Importacions de productes industrials segons contingut tecnològic. Per grups de productes
Catalunya. 4t trimestre 2016

valor valor
Nivell tecnològic alt 2.522,0 11,3 8.769,7 3,9
productes farmacèutics 1.103,2 11,7 4.228,6 2,9
productes informàtics, electrònics i  òptics 1.404,1 10,5 4.492,8 4,2
altres 14,7 104,9 48,3 133,8

Nivell tecnològic mitjà alt 8.547,3 3,2 34.414,6 7,0
productes químics 2.566,6 -6,8 10.938,7 -2,0
materials i  equips elèctrics; maquinària i  vehicles 5.596,7 8,8 21.832,2 12,1
altres 383,9 0,0 1.643,7 7,5

Nivell tecnològic mitjà baix 2.341,1 2,1 9.559,0 -4,0
cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·l ics i  metal·lúrgia 1.352,4 0,9 5.441,2 -2,8
productes metàl·l ics 434,8 7,1 1.742,8 5,9
altres 554,0 1,4 2.375,0 -12,3

Nivell tecnològic baix 4.718,5 5,0 18.443,7 3,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i  calçat, fusta i  paper 4.127,2 4,4 16.261,8 3,3
altres 591,3 9,1 2.181,9 6,8

Total 18.128,9 4,6 71.187,0 4,2
Font: Idescat. 

% 
variació 

4t trimestre del 2016 Acumulat anual
% 

variació 

Milions d'euros

Taula 4. Importacions de productes industrials segons contingut tecnològic. Per àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre 2016

 Milions d'euros

valor valor
Nivell tecnològic alt 2.522,0 11,3 8.769,7 3,9
Unió Europea 1.427,2 5,2 4.972,1 1,4
resta del món 1.094,8 20,4 3.797,5 7,3

Nivell tecnològic mitjà alt 8.547,3 3,2 34.414,6 7,0
Unió Europea 5.971,3 0,3 24.146,6 5,0
resta del món 2.576,1 10,7 10.268,0 12,0

Nivell tecnològic mitjà baix 2.341,1 2,1 9.559,0 -4,0
Unió Europea 1.435,6 1,8 5.810,6 -3,6
resta del món 905,5 2,5 3.748,4 -4,5

Nivell tecnològic baix 4.718,5 5,0 18.443,7 3,7
Unió Europea 2.465,6 3,4 9.532,0 4,9
resta del món 2.252,9 6,7 8.911,7 2,4

Total 18.128,9 4,6 71.187,0 4,2
Font: Idescat. 

% variació 
interanual

4t trimestre del 2016 Acumulat anual
% variació 
interanual
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