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Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2017 
 
 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 20,9% interanual 
al primer trimestre del 2017 

 

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 

1.873,2 milions d’euros al primer trimestre, xifra que representa un augment del 20,9% interanual, el 

més elevat que s’ha registrat des del 2008, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les 

vendes a països de la Unió Europea han augmentat especialment (28,0%), però també ho han fet les 

destinades a la resta del món (14,0%). L’augment interanual de les exportacions de nivell tecnològic alt 

ha estat degut al fort increment de les vendes que han registrat tots els grups de productes.  

 

 
 
Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt han augmentat un 9,3% al primer trimestre 

d’enguany i han assolit un valor de 8.241,0 milions d’euros. Aquesta dada s’explica per l’augment de 

les vendes de tots els grups de productes que formen aquest nivell: les de materials i equips elèctrics,  

maquinària i vehicles han augmentat un 10,4% i les de productes químics ho han fet un 7,5%. Per àrees 

geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 6,8% en relació amb el primer trimestre 

del 2016 i a la resta del món, un 15,5%. 
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Els productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 2.521,0 milions d’euros) han augmentat les vendes 

a l’exterior un 33,5% interanual, variació que no es registrava des de l’any 2011. L’augment de les 

exportacions a països de fora de la Unió Europea ha estat molt elevat (68,5%) i el de les destinades a 

la Unió Europea  ha estat del 19,5%.  

 
Les exportacions de productes de baix contingut tecnològic (4.265,9 milions d’euros) han augmentat un 

9,8% en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. L’increment de les vendes ha estat el mateix 

a les destinades a la UE-28 i a la resta del món (9,8%).  

 
 

Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 15,4% interanual  
 
Al primer trimestre del 2017, les compres a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic han assolit 

un valor de 2.396,6 milions d’euros, xifra que representa un augment interanual del 15,4%. L’augment 

ha estat generalitzat per a tots els grups de productes i per a totes les àrees geogràfiques. 

 
Pel que fa a les importacions de productes de la resta de nivells, totes han registrat increments, però 

destaca el 27,3% interanual dels productes de contingut tecnològic mitjà baix. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 1r trimestre 2017

Valor Absoluta
% 

Trimestre
% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 1.873,2 324,3 20,9 20,9
  Productes farmacèutics 1.359,0 237,8 21,2 21,2
  Productes informàtics, electrònics i òptics 508,2 85,6 20,3 20,3
  Altres 6,0 0,9 17,1 17,1

Nivell tecnològic mitjà alt 8.241,0 701,2 9,3 9,3
  Productes químics 2.945,2 206,5 7,5 7,5
  Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.052,6 474,2 10,4 10,4
  Altres 243,1 20,6 9,2 9,2

Nivell tecnològic mitjà baix 2.521,0 633,0 33,5 33,5
  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.388,7 163,4 13,3 13,3
  Productes metàl·lics 485,0 26,5 5,8 5,8
  Altres 647,4 443,1 216,8 216,8

Nivell tecnològic baix 4.265,9 381,2 9,8 9,8
  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.940,8 357,0 10,0 10,0
  Altres 325,1 24,2 8,0 8,0

Total 16.901,1 2.039,7 13,7 13,7
Font: Idescat.

Milions d'euros

Variació interanual

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 1r trimestre 2017

% %
Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 1.873,2 324,3 20,9 20,9
  Unió Europea 978,8 214,3 28,0 28,0
  Resta del món 894,4 110,0 14,0 14,0

Nivell tecnològic mitjà alt 8.241,0 701,2 9,3 9,3
  Unió Europea 5.745,1 366,5 6,8 6,8
  Resta del món 2.495,9 334,7 15,5 15,5

Nivell tecnològic mitjà baix 2.521,0 633,0 33,5 33,5
  Unió Europea 1.610,7 263,0 19,5 19,5
  resta del món 910,4 370,0 68,5 68,5

Nivell tecnològic baix 4.265,9 381,2 9,8 9,8
  Unió Europea 2.762,0 247,3 9,8 9,8
  Resta del món 1.504,0 133,9 9,8 9,8

Total 16.901,1 2.039,7 13,7 13,7
Font: Idescat.

Milions d'euros

Variació interanual
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Taula 3. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 1r trimestre 2017

Valor Absoluta
% 

Trimestre
% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.396,6 319,4 15,4 15,4
  Productes farmacèutics 1.164,7 98,5 9,2 9,2
  Productes informàtics, electrònics i òptics 1.202,4 201,8 20,2 20,2
  Altres 29,5 19,1 184,0 184,0

Nivell tecnològic mitjà alt 9.351,6 879,8 10,4 10,4
  Productes químics 3.104,4 316,0 11,3 11,3
  materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.808,3 524,3 9,9 9,9
  Altres 438,9 39,6 9,9 9,9

Nivell tecnològic mitjà baix 2.891,5 619,8 27,3 27,3
  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.546,1 194,5 14,4 14,4
  Productes metàl·lics 478,7 68,1 16,6 16,6
  Altres 866,7 357,1 70,1 70,1

Nivell tecnològic baix 4.714,6 253,5 5,7 5,7
  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.156,5 202,6 5,1 5,1
  Altres 558,1 50,9 10,0 10,0

Total 19.354,3 2.072,5 12,0 12,0
Font: Idescat.

Milions d'euros

Variació interanual

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 1r trimestre 2017

% %
Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.396,6 319,4 15,4 15,4
    Unió Europea 1.286,0 120,2 10,3 10,3
    Resta del món 1.110,5 199,2 21,9 21,9

Nivell tecnològic mitjà alt 9.351,6 879,8 10,4 10,4
    Unió Europea 6.351,9 389,7 6,5 6,5
    Resta del món 2.999,7 490,1 19,5 19,5

Nivell tecnològic mitjà baix 2.891,5 619,8 27,3 27,3
    Unió Europea 1.705,3 337,9 24,7 24,7
    Resta del món 1.186,2 281,9 31,2 31,2

Nivell tecnològic baix 4.714,6 253,5 5,7 5,7
    Unió Europea 2.321,6 83,2 3,7 3,7
    Resta del món 2.393,0 170,3 7,7 7,7

Total 19.354,3 2.072,5 12,0 12,0
Font: Idescat.

Milions d'euros

Variació interanual
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Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n2658 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 
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Nota metodològica 

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es 
basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre 
sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica 
els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut 
tecnològic. 
 

Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D): 
 
Alt: Productes farmacèutics; Productes informàtics, electrònics i òptics; Aeronaus i naus espacials. 
 
Mitjà alt: Productes químics; Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles; Altres (Armes i 
municions; Altres materials de transport; Instruments i subministraments mèdics i odontològics). 
 
Mitjà baix: Cautxú i matèries plàstiques, Productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia; Productes 
metàl·lics; Altres (Serveis de reproducció de material enregistrat; Coc i productes de refinació del petroli; 
Vaixells i embarcacions; Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips).  
 
Baix: Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper; Altres (Serveis d'impressió i serveis que 
s'hi relacionen; Mobles; Altres productes manufacturats). 
 
Les dades que s’ofereixen són provisionals des del primer trimestre del 2016. 

 
 

http://www.idescat.cat/n2658
mailto:premsa@idescat.cat
http://www.idescat.cat/premsa
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

