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13 de setembre de 2021 
 
 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2021 
 

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten  
un 3,8% interanual al segon trimestre del 2021  

 

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 19.500,6 milions d’euros al segon trimestre del 

2021, el valor trimestral més elevat assolit mai per la indústria catalana. Aquesta xif ra representa un 

augment del 52,2% en relació amb el segon trimestre del 2020, a l’inici de la crisi sanitària. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’agrupació dels productes industrials segons l'esforç en 

recerca i desenvolupament (R+D) mostra que tots els grups augmenten les vendes a l’estranger. Els 

productes d’alt contingut tecnològic han augmentat un 3,8%, els de nivell mitjà alt un 76,0%, els de mitjà 

baix un 80,1% i els de nivell baix, un 38,2%. 

 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia han assolit un valor de 2.388,8 milions d’euros al segon 

trimestre del 2021, xif ra que representa un augment del 3,8% interanual. Aquest augment és degut 

bàsicament a les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (36,3%), ja que els productes 

farmacèutics han disminuït les vendes (-2,8%) en relació amb el segon trimestre del 2020, en què van 

registrar un valor de vendes a l’estranger molt elevat. Per àrees geogràf iques, les vendes d’alta 

tecnologia han augmentat un 8,3% a la Unió Europea i s’han mantingut estables a la resta del món 

(0,0%). 
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Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 8.900,7 milions d’euros al 

segon trimestre del 2021, xif ra que supera els valors d’abans de la crisi sanitària. Aquest augment 

representa una variació positiva molt elevada (76,0%) en relació amb el mateix trimestre de l’any 2020 

i es trasllada a tots els productes d’aquest nivell. Els productes químics augmenten les vendes un 

52,9%, els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles un 99,4% i el grup d’altres productes, un 

50,3%. Per àrees geogràf iques, les vendes destinades a la Unió Europea han augmentat un 78,3% i 

les destinades a la resta del món un 72,2%.  

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.892,4 milions d’euros, han 

augmentat un 80,1%. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes: cautxú i 

matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (70,2%); productes metàl·lics 

(81,6%) i Altres productes (122,2%). Per àrees geogràf iques, les vendes destinades a la Unió Europea 

han augmentat un 82,8% i les destinades a la resta del món un 74,0%.  

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han augmentat un 38,2% i han assolit un valor 

de 5.318,7 milions d’euros. Per àrees geogràf iques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 

35,7%, i les destinades a la resta del món un 41,8%. 

Augmenten intensament les compres a l’estranger de productes industrials de tots els nivells 

tecnològics, al segon trimestre del 2021 

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 20.200,3 milions d’euros al segon trimestre del 

2021, xif ra que representa un augment del 42,6% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior.  

Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger: els de nivell tecnològic alt un 

16,7%, els de nivell mitjà alt un 53,0%, els de nivell mitjà baix un 62,4% i els de nivell baix un 31,7%. 

Per àrees geogràf iques, les compres augmenten per sobre del 30% en tots els casos, excepte les de 

productes d’alt contingut tecnològic a la Unió Europea (6,2%). 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 2n trimestre del 2021

Valor Absoluta
% 

Trimestre
% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.388,8 88,0 3,8 3,5
  Productes farmacèutics 1.808,1 -52,4 -2,8 -2,0
  Productes informàtics, electrònics i òptics 571,1 152,1 36,3 27,1
  Altres 9,6 -11,7 -54,7 -20,2

Nivell tecnològic mitjà alt 8.900,7 3.842,2 76,0 41,2
  Productes químics 3.559,1 1.230,9 52,9 34,3
  Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.024,2 2.505,1 99,4 47,2
  Altres 317,4 106,3 50,3 30,8

Nivell tecnològic mitjà baix 2.892,4 1.286,7 80,1 37,2
  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.779,2 733,6 70,2 38,9
  Productes metàl·lics 588,4 264,4 81,6 37,8
  Altres 524,8 288,7 122,2 31,1

Nivell tecnològic baix 5.318,7 1.470,6 38,2 20,4
  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.843,6 1.265,2 35,4 18,7
  Altres 475,1 205,4 76,2 41,8

Total 19.500,6 6.687,5 52,2 28,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.

Variació interanual

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 2n trimestre del 2021

% %
Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.388,8 88,0 3,8 3,5
  Unió Europea 1.151,8 87,9 8,3 8,9
  Resta del món 1.237,0 0,1 0,0 -1,1

Nivell tecnològic mitjà alt 8.900,7 3.842,2 76,0 41,2
  Unió Europea 5.573,6 2.447,2 78,3 45,0
  Resta del món 3.327,1 1.395,1 72,2 35,4

Nivell tecnològic mitjà baix 2.892,4 1.286,7 80,1 37,2
  Unió Europea 2.051,2 928,8 82,8 45,8
  Resta del món 841,2 357,8 74,0 21,3

Nivell tecnològic baix 5.318,7 1.470,6 38,2 20,4
  Unió Europea 3.070,4 808,2 35,7 17,9
  Resta del món 2.248,3 662,4 41,8 24,1

Total 19.500,6 6.687,5 52,2 28,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.

Variació interanual
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Taula 3. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Catalunya. 2n trimestre del 2021

Valor Absoluta
% 

Trimestre
% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 3.028,5 433,3 16,7 16,9
  Productes farmacèutics 1.699,2 -45,8 -2,6 1,7
  Productes informàtics, electrònics i òptics 1.318,9 473,4 56,0 44,9
  Altres 10,5 5,7 120,7 162,3

Nivell tecnològic mitjà alt 9.571,2 3.315,0 53,0 17,8
  Productes químics 3.669,8 770,9 26,6 12,0
  materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.271,7 2.331,9 79,3 20,9
  Altres 629,7 212,1 50,8 28,0

Nivell tecnològic mitjà baix 3.146,8 1.209,0 62,4 23,2
  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.891,6 682,5 56,4 26,8
  Productes metàl·lics 501,5 173,3 52,8 25,6
  Altres 753,7 353,2 88,2 12,7

Nivell tecnològic baix 4.453,7 1.072,7 31,7 9,1
  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.820,1 775,4 25,5 4,7
  Altres 633,6 297,3 88,4 46,8

Total 20.200,3 6.029,9 42,6 16,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.

Variació interanual

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Catalunya. 2n trimestre del 2021

% %
Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 3.028,5 433,3 16,7 16,9
    Unió Europea 1.618,2 94,9 6,2 8,3
    Resta del món 1.410,3 338,4 31,6 29,3

Nivell tecnològic mitjà alt 9.571,2 3.315,0 53,0 17,8
    Unió Europea 5.980,0 2.353,8 64,9 19,6
    Resta del món 3.591,2 961,2 36,5 14,8

Nivell tecnològic mitjà baix 3.146,8 1.209,0 62,4 23,2
    Unió Europea 1.929,0 810,2 72,4 33,2
    Resta del món 1.217,8 398,8 48,7 9,9

Nivell tecnològic baix 4.453,7 1.072,7 31,7 9,1
    Unió Europea 2.287,9 561,9 32,6 9,7
    Resta del món 2.165,9 510,8 30,9 8,5

Total 20.200,3 6.029,9 42,6 16,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.

Variació interanual
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Nota metodològica 

L'estadística Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic es basa en la darrera classif icació 

elaborada per Eurostat (Of icina Estadística de la Unió Europea) sobre sectors industrials, segons 

l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classif ica els f luxos de mercaderies  

exportades i importades, d'acord amb la importància del contingut tecnològic. 

 
Classif icació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D): 

 
Alt: Productes farmacèutics; Productes informàtics, electrònics i òptics; Altres (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 ref inació 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 

f itxer 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 a partir del primer trimestre del 2020. 

 

https://www.idescat.cat/n4005
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

