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Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2020 
 
 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 3,4% l’any 2020 
 
 
Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 62.917,2 milions d’euros l’any 2020, xifra que 

representa una disminució del 10,2% respecte a l’any anterior, fet que no es produïa des de l’any 2009. 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els productes d’alt contingut tecnològic són els 

únics que han augmentat les vendes a l’estranger (3,4%) en el conjunt de l’any. En canvi, les 

exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt han disminuït (-14,2%), així com les de nivell 

mitjà baix (-20,2%) i les de nivell baix (-4,1%). 

 
Les dades del quart trimestre del 2020 mostren una recuperació de les vendes a l’exterior respecte dels 

trimestres anteriors (molt afectats per les restriccions d’activitat, a causa de la covid-19) i assoleixen un 

valor de 18.080,0 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’1,7% en relació amb el quart 

del 2019. Destaca l’increment de les 

vendes de productes de nivell tecnològic 

mitjà alt (6,9%), mentre que els productes 

de nivell tecnològic mitjà baix i baix han 

registrat disminucions de les 

exportacions (-5,2% i -0,3%, 

respectivament), però de menys 

intensitat que els trimestres anteriors. En 

canvi, l’alta tecnologia amb una 

disminució del 4,2% mostra un descens 

de les vendes des de la segona meitat de 

l’any. 

 
Les exportacions d’alta tecnologia de 

Catalunya han assolit el valor més alt 

registrat mai, 9.038,1 milions d’euros 

l’any 2020, i representen més d’una 

tercera part (36,3%) de les del conjunt 

d’Espanya. L’increment de les 

exportacions d’alta tecnologia (3,4%) es 

deu a l’augment de les vendes de 

productes farmacèutics (7,2%), ja que la 

resta de productes d’aquest nivell han 
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disminuït. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea han crescut un 5,9% i les destinades 

a fora de la UE un 0,7%.  

 
Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen el 44% de les 

exportacions industrials, han disminuït un 14,2% en relació amb l’any anterior i han assolit un valor de 

27.445,6 milions d’euros el 2020. Tots els grups de productes d’aquest nivell han disminuït, entre els 

quals destaca el grup Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-16,9%). Per àrees 

geogràfiques, les vendes han disminuït tant a la Unió Europea com a la resta del món (-14,6% i -13,2%, 

respectivament). 

 
Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 8.317,6 milions d’euros) són les 

que més han disminuït, un 20,2% anual. Igual que el nivell anterior, tots els productes d’aquest nivell 

han reduït les vendes respecte del 2019. El principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i 

matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) ha reduït les vendes a l’estranger 

un 9,8%. 

 
Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 18.115,9 milions d’euros, 

han disminuït un 4,1% el 2020. Per àrees geogràfiques, les vendes han disminuït un 7,0% respecte a 

la Unió Europea, mentre que han augmentat lleugerament respecte a la resta del món (1,0%). 

 
Les importacions de productes industrials han disminuït un 16,4% l’any 2020 
Catalunya ha importat productes industrials per valor de 69.454,6 milions d’euros, xifra que representa 

un decreixement anual del 16,4%. Les compres a l’estranger de productes de contingut tecnològic mitjà 

baix són les que més han disminuit (-26,0%), seguides per les dels nivells mitjà alt (-18,6%) i baix 

(-14,2%). Les importacions d’alta tecnologia són les que han tingut un decrement més baix (-2,0%). Per 

àrees geogràfiques, només augmenten les compres de productes d’alt contingut tecnològic a la resta 

del món (5,7%). 

 
Respecte del quart trimestre del 2020, les importacions han assolit un valor de 19.029,8 milions d’euros, 

xifra que suposa una disminució del 4,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Els productes 

de nivell mitjà baix són els que més disminueixen (-13,9%), seguits dels de nivell baix (-9,2%) i els de 

nivell mitjà alt (-2,9%). En canvi, les compres d’alta tecnologia augmenten un 9,2% en el mateix període. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 4t trimestre del 2020

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 2.447,3 -4,2 9.038,1 3,4

   Productes farmacèutics 1.591,3 -7,6 6.790,3 7,2

   Productes informàtics, electrònics i òptics 852,7 7,4 2.193,8 -5,9

   Altres 3,3 -91,1 54,0 -34,2

Nivell tecnològic mitjà alt 8.370,2 6,9 27.445,6 -14,2

   Productes químics 3.030,7 3,9 10.789,2 -10

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 5.045,2 8,3 15.657,7 -16,9

   Altres 294,3 16,9 998,7 -12,3

Nivell tecnològic mitjà baix 2.284,3 -5,2 8.317,6 -20,2

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.375,8 2,7 5.066,6 -9,8

   Productes metàl·lics 461,6 -0,3 1.662,2 -12

   Altres 446,9 -26,3 1.588,8 -45,5

Nivell tecnològic baix 4.978,3 -0,3 18.115,9 -4,1

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.531,5 -0,1 16.636,9 -3,3

   Altres 446,8 -2,2 1.479,0 -12,4

Total 18.080,0 1,7 62.917,2 -10,2
Unitats: Milionsd'euros
Font: Idescat. 

% variació 
anual

% variació 
interanual

4t trimestre 2020

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre del 2020

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 2.447,3 -4,2 9.038,1 3,4

   Unió Europea 1.401,2 -0,5 4.749,6 5,9

   Resta del món 1.046,0 -8,7 4.288,5 0,7

Nivell tecnològic mitjà alt 8.370,2 6,9 27.445,6 -14,2

   Unió Europea 5.789,1 9,2 18.679,6 -14,6

   Resta del món 2.581,1 2,2 8.766,0 -13,2

Nivell tecnològic mitjà baix 2.284,3 -5,2 8.317,6 -20,2

   Unió Europea 1.555,4 -3,1 5.889,0 -18,1

   Resta del món 729,0 -9,4 2.428,6 -24,9

Nivell tecnològic baix 4.978,3 -0,3 18.115,9 -4,1

   Unió Europea 3.000,2 -5,2 11.388,0 -7,0

   Resta del món 1.978,0 8,1 6.727,9 1,0

Total 18.080,0 1,7 62.917,2 -10,2
Unitats: Milionsd'euros
Font: Idescat. 

4t trimestre 2020
% variació 
interanual

% variació 
anual



                                               Nota de premsa 
 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2020                   4/5 
 

 
 

Taula 3. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 4t trimestre del 2020

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.082,9 9,2 10.975,0 -2,0

   Productes farmacèutics 1.571,5 6,1 6.435,4 2,4

   Productes informàtics, electrònics i òptics 1.506,4 13,8 4.463,9 -6,9

   Altres 5,0 -72,5 75,7 -38,9

Nivell tecnològic mitjà alt 8.958,4 -2,9 32.115,8 -18,6

   Productes químics 3.172,5 5,1 12.189,9 -7,4

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 5.233,9 -8,0 17.938,4 -25,9

   Altres 552,1 6,5 1.987,4 -3,6

Nivell tecnològic mitjà baix 2.379,8 -13,9 9.148,8 -26,0

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.494,4 -0,2 5.605,8 -14,3

   Productes metàl·lics 433,8 -8,8 1.591,4 -18,0

   Altres 451,6 -42,9 1.951,7 -49,7

Nivell tecnològic baix 4.608,6 -9,2 17.215,0 -14,2

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.007,5 -9,6 15.216,1 -13,4

   Altres 601,1 -6,4 1.998,9 -20,4

Total 19.029,8 -4,3 69.454,6 -16,4
Unitats: Milions d'euros
Font: Idescat. 

4t trimestre 2020

% variació 
anual

% variació 
interanual

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 4t trimestre del 2020

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.082,9 9,2 10.975,0 -2,0

   Unió Europea 1.656,2 -0,2 6.221,5 -7,2

   Resta del món 1.426,8 22,7 4.753,5 5,7

Nivell tecnològic mitjà alt 8.958,4 -2,9 32.115,8 -18,6

   Unió Europea 6.024,6 -6,1 21.180,1 -21,4

   Resta del món 2.933,8 4,6 10.935,7 -12,4

Nivell tecnològic mitjà baix 2.379,8 -13,9 9.148,8 -26,0

   Unió Europea 1.476,9 -6,3 5.533,3 -16,6

   Resta del món 902,9 -24,0 3.615,5 -36,9

Nivell tecnològic baix 4.608,6 -9,2 17.215,0 -14,2

   Unió Europea 2.411,0 -8,4 8.855,8 -12,1

   Resta del món 2.197,6 -10,0 8.359,2 -16,4

Total 19.029,8 -4,3 69.454,6 -16,4
Unitats: Milionsd'euros
Font: Idescat. 

% variació 
interanual

4t trimestre 2020
% 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 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. 
 

https://www.idescat.cat/n3844
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https://www.idescat.cat/premsa

