
                                  Nota de premsa 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2018                                             1/5 
 

 
27 de febrer de 2019 
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Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 1,2% l’any 2018 
 
 
Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 67.839,5 milions d’euros l’any 2018, xifra que 

representa un augment del 0,6% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat), han augmentat les exportacions de productes d’alta tecnologia (1,2%) i les de nivell mitjà alt 

(2,3%). En canvi, les exportacions dels productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix han disminuït 

(-4,2% i -0,1% respectivament). 

 

Les exportacions d’alta tecnologia han evolucionat a l’alça al llarg de l’any, després d’una primera meitat 

de l‘any on les vendes van disminuir, i han assolit un valor de 7.399,8 milions d’euros l’any 2018, que 

representa l’11% del total d’exportacions industrials. L’augment de les exportacions d’alta tecnologia 

(1,2%) es deu a l’increment de les vendes de productes farmacèutics (1,6%), ja que els productes 

informàtics, electrònics i òptics han disminuït lleugerament (-0,2%). Les vendes a fora de la Unió 

Europea han augmentat (4,0%), però les destinades a la UE han disminuït (-1,4%). 
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Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen pràcticament la 

meitat de les exportacions industrials, han assolit un valor de 33.137,8 milions d’euros el 2018, xifra que 

suposa un augment del 2,3% en relació amb l’any anterior. Tots els productes d’aquest nivell han 

augmentat i destaquen els productes químics, amb un increment del 3,5%. Per àrees geogràfiques, les 

vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (1,1% i 4,9% respectivament). 

 
Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 9.777,1 milions d’euros) han 

disminuït un 4,2% anual. Aquesta dada s’explica bàsicament pel descens de les exportacions 

destinades fora de la Unió Europea (-13,6%), ja que les exportacions a la Unió Europea han augmentat 

un 1,0%. 

 
Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 17.524,8 milions d’euros, 

han disminuït lleugerament (-0,1%), el 2018. Per àrees geogràfiques, la disminució de les vendes a la 

Unió Europea (-0,6%) ha estat compensada per l’augment de les vendes a la resta del món (0,7%). 

 
Les importacions de productes industrials han augmentat un 6,6% l’any 2018 

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 80.755,3 milions d’euros, xifra que representa 

un creixement anual del 6,6%. Les compres a l’estranger han augmentat en tots els nivells tecnològics, 

encapçalades pels productes de nivell mitjà baix (10,7%) i seguides pels nivells alt i mitjà alt (8,2%, en 

tots dos casos). Per àrees geogràfiques, l’augment de les compres ha estat pràcticament generalitzat. 

Únicament les compres fora de la Unió Europea de productes de nivell tecnològic baix han disminuït 

(-1,7%). 

 

Al quart trimestre del 2018 les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 9,3% 

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.078,5 milions d’euros al quart trimestre del 

2018, xifra que representa una disminució interanual de l’1,1%. No obstant això, destaca l’increment de 

les vendes de l’alta tecnologia (9,3%), seguit del de productes de nivell tecnològic baix (3,4%), mentre 

que les vendes de productes de nivell mitjà alt i mitjà baix han disminuït (-4,0% i -7,1% respectivament). 

 

En el cas de les importacions, han assolit un valor de 20.519,4 milions d’euros al quart trimestre del 

2018, xifra que suposa un increment del 6,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Tots els 

nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger. Els increments més elevats s’han registrat 

amb els països de fora de la Unió Europea. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 4t trimestre del 2018

Milions d'euros

Valor Valor
Nivell tecnològic alt 2.113,2 9,3 7.399,8 1,2
   Productes farmacèutics 1.303,4 6,7 5.129,3 1,6
   Productes informàtics, electrònics i  òptics 793,5 11,9 2.244,8 -0,2
   Altres 16,3 368,0 25,7 60,7

Nivell tecnològic mitjà alt 8.052,6 -4,0 33.137,8 2,3
   Productes químics 3.015,9 1,6 12.062,1 3,5
   Materials i  equips elèctrics; maquinària i  vehicles 4.742,9 -8,1 19.904,1 0,8
   Altres 293,9 14,8 1.171,6 16,4

Nivell tecnològic mitjà baix 2.375,6 -7,1 9.777,1 -4,2
   Cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·l ics i  metal·lúrgia 1.390,1 3,2 5.681,2 4,2
   Productes metàl·l ics 462,3 -0,4 1.919,0 -0,1
   Altres 523,2 -29,8 2.177,0 -23,1

Nivell tecnològic baix 4.537,0 3,4 17.524,8 -0,1
   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i  calçat, fusta i  paper 4.099,2 2,6 15.955,1 -0,5
   Altres 437,9 11,5 1.569,7 3,6

Total 17.078,5 -1,1 67.839,5 0,6
Font: Idescat. 

% variació 
anual

% variació 
interanual

4t trimestre 2018

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre del 2018

Milions d'euros

Valor Valor
Nivell tecnològic alt 2.113,2 9,3 7.399,8 1,2
   Unió Europea 1.100,9 6,6 3.729,5 -1,4
   Resta del món 1.012,3 12,4 3.670,2 4,0

Nivell tecnològic mitjà alt 8.052,6 -4,0 33.137,8 2,3
   Unió Europea 5.393,0 -5,5 22.344,8 1,1
   Resta del món 2.659,6 -0,7 10.793,0 4,9

Nivell tecnològic mitjà baix 2.375,6 -7,1 9.777,1 -4,2
   Unió Europea 1.653,4 8,1 6.617,6 1,0
   Resta del món 722,2 -29,7 3.159,5 -13,6

Nivell tecnològic baix 4.537,0 3,4 17.524,8 -0,1
   Unió Europea 2.943,4 2,6 11.505,3 -0,6
   Resta del món 1.593,6 5,0 6.019,6 0,7

Total 17.078,5 -1,1 67.839,5 0,6
Font: Idescat. 

4t trimestre 2018
% variació 
interanual

% variació 
anual
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Taula 3. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 4t trimestre del 2018

Valor Valor
Nivell tecnològic alt 2.779,1 7,5 10.070,2 8,2
   Productes farmacèutics 1.300,5 17,9 5.079,0 16,9
   Productes informàtics, electrònics i  òptics 1.436,0 -2,6 4.900,4 -0,2
   Altres 42,6 461,9 90,8 75,6

Nivell tecnològic mitjà alt 10.055,6 7,9 39.386,5 8,2
   Productes químics 3.307,8 13,2 13.112,8 10,2
   Materials i  equips elèctrics; maquinària i  vehicles 6.233,0 4,7 24.228,9 6,8
   Altres 514,8 16,0 2.044,8 13,2

Nivell tecnològic mitjà baix 2.729,2 7,3 11.848,9 10,7
   Cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·l ics i  metal·lúrgi 1.555,2 1,9 6.595,4 5,7
   Productes metàl·l ics 482,0 3,1 1.946,2 3,4
   Altres 691,9 25,6 3.307,3 28,1

Nivell tecnològic baix 4.955,5 3,9 19.449,7 0,5
   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i  calçat, fusta i  paper 4.301,5 4,0 17.004,8 0,3
   Altres 654,0 3,7 2.444,9 2,0

Total 20.519,4 6,8 80.755,3 6,6
Font: Idescat. 

% 
variació 

interanua

4t trimestre 2018

% variació 
anual

Milions d'euros

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre del 2018

 Milions d'euros

Valor Valor
Nivell tecnològic alt 2.779,1 7,5 10.070,2 8,2
   Unió Europea 1.576,0 6,1 5.410,2 3,6
   Resta del món 1.203,1 9,4 4.660,0 14,0

Nivell tecnològic mitjà alt 10.055,6 7,9 39.386,5 8,2
   Unió Europea 7.057,9 6,9 27.105,8 7,9
   Resta del món 2.997,6 10,5 12.280,7 8,8

Nivell tecnològic mitjà baix 2.729,2 7,3 11.848,9 10,7
   Unió Europea 1.560,7 1,6 6.744,6 7,2
   Resta del món 1.168,4 15,9 5.104,3 15,7

Nivell tecnològic baix 4.955,5 3,9 19.449,7 0,5
   Unió Europea 2.546,7 3,4 9.810,4 2,7
   Resta del món 2.408,9 4,5 9.639,3 -1,7

Total 20.519,4 6,8 80.755,3 6,6
Font: Idescat. 

% variació 
interanual

4t trimestre 2018
% variació 

anual
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Nota metodològica 
L'estadística Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic es basa en la darrera classificació 
elaborada per EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unió Europea) 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 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). 
 
La font administrativa d'informació amb la qual treballa l'Idescat per realitzar aquesta estadística és el 
fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant que es deriva de les 
dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat. 
 
Les dades que s’ofereixen són provisionals des del primer trimestre del 2017. 
 

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

