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25 de novembre de 2021 
 
 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2021 
 

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten  

un 9,3% interanual al tercer trimestre del 2021  

 

Catalunya ha exportat productes industrials d’alta tecnologia per valor de 2.263,0 milions d’euros al 

tercer trimestre del 2021, xifra que representa un augment del 9,3% interanual, segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els productes farmacèutics, que representen el 75% de les 

exportacions d’alta tecnologia, han augmentat les vendes un 8,3%, després de registrar quatre 

trimestres consecutius de taxes negatives. D’altra banda, els productes informàtics, electrònics i òptics, 

amb un augment del 17,1% interanual, segueixen mantenint elevades taxes de creixement. Per àrees 

geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han crescut un 0,8% i les destinades a la resta del món, un 

18,1%. 

 

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 7.844,4 milions d’euros al 

tercer trimestre del 2021, xifra que suposa un 17,3% més que el tercer trimestre del 2020. Aquest 

augment es deu principalment a l’augment de les exportacions de productes químics (44,3%), ja que 

els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles han disminuït un 1,5% en el mateix període. Per 

àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea han augmentat un 11,9% i les destinades 

a la resta del món un 26,6%.  
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Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.717,0 milions d’euros, han 

augmentat un 30,8% respecte del mateix trimestre de l’any anterior, el percentatge més elevat dels 

quatre nivell tecnològics. Tots els grups de productes d’aquest nivell han incrementat les vendes: cautxú 

i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (27,2%); productes metàl·lics 

(31,4%) i altres productes (41,4%). Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea 

han augmentat un 31,5% i les destinades a la resta del món un 29,2%.  

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han augmentat un 15,9% i han assolit un valor 

de 5.404,2 milions d’euros. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 

12,0%, i les destinades a la resta del món un 21,8%. 

 

Les importacions d’alta tecnologia augmenten un 10,4%, al tercer trimestre del 2021 

Al tercer trimestre del 2021, les compres de productes industrials a l’estranger segons el seu contingut 

tecnològic mostren augments en tots els nivells tecnològics respecte del mateix trimestre de l’any 

anterior: els de nivell tecnològic alt un 10,4%, els de nivell mitjà alt un 16,7%, els de nivell mitjà baix un 

46,0% i els de nivell baix un 9,9%. Per àrees geogràfiques, les compres a la resta del món han estat 

més intenses que a la Unió Europea, excepte en l’alta tecnologia. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Catalunya. 3r trimestre del 2021

Valor Absoluta

% 

Trimestre

% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.263,0 192,9 9,3 5,4

  Productes farmacèutics 1.703,8 131,2 8,3 1,2

  Productes informàtics, electrònics i òptics 552,9 80,9 17,1 23,6

  Altres 6,4 -19,2 -75,1 -47,9

Nivell tecnològic mitjà alt 7.844,4 1.159,3 17,3 32,9

  Productes químics 3.751,8 1.152,2 44,3 37,6

  Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.791,6 -57,4 -1,5 29,6

  Altres 301,0 64,5 27,3 29,6

Nivell tecnològic mitjà baix 2.717,0 640,1 30,8 35,0

  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.619,1 346,6 27,2 34,9

  Productes metàl·lics 516,8 123,4 31,4 35,7

  Altres 581,0 170,1 41,4 34,8

Nivell tecnològic baix 5.404,2 739,7 15,9 18,8

  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.952,6 692,9 16,3 17,9

  Altres 451,6 46,7 11,5 29,9

Total 18.228,7 2.732,0 17,6 25,0

Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Variació interanual

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Catalunya. 3r trimestre del 2021

% %

Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 2.263,0 192,9 9,3 5,4

  Unió Europea 1.061,5 8,7 0,8 6,2

  Resta del món 1.201,5 184,2 18,1 4,6

Nivell tecnològic mitjà alt 7.844,4 1.159,3 17,3 32,9

  Unió Europea 4.727,3 503,9 11,9 33,1

  Resta del món 3.117,1 655,4 26,6 32,5

Nivell tecnològic mitjà baix 2.717,0 640,1 30,8 35,0

  Unió Europea 1.874,1 449,4 31,5 40,7

  Resta del món 842,9 190,7 29,2 23,9

Nivell tecnològic baix 5.404,2 739,7 15,9 18,8

  Unió Europea 3.152,0 337,2 12,0 15,8

  Resta del món 2.252,2 402,4 21,8 23,3

Total 18.228,7 2.732,0 17,6 25,0

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. 3r trimestre del 2021

Valor Absoluta

% 

Trimestre

% 

Acumulat

Nivell tecnològic alt 3.028,7 285,8 10,4 14,7

  Productes farmacèutics 1.635,5 147,9 9,9 4,2

  Productes informàtics, electrònics i òptics 1.322,3 123,2 10,3 30,9

  Altres 70,9 14,7 26,1 53,9

Nivell tecnològic mitjà alt 8.650,0 1.240,1 16,7 17,4

  Productes químics 3.768,4 1.054,8 38,9 20,1

  materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.297,0 123,4 3,0 15,0

  Altres 584,7 61,9 11,8 22,1

Nivell tecnològic mitjà baix 3.046,3 960,2 46,0 30,2

  Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.827,1 498,9 37,6 30,3

  Productes metàl·lics 510,5 125,2 32,5 27,9

  Altres 708,8 336,1 90,2 31,9

Nivell tecnològic baix 5.036,2 454,2 9,9 9,4

  Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.346,9 327,2 8,1 5,9

  Altres 689,3 127,0 22,6 37,0

Total 19.761,3 2.940,3 17,5 16,7

Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Variació interanual

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Catalunya. 3r trimestre del 2021

% %

Valor Absoluta Trimestre Acumulat

Nivell tecnològic alt 3.028,7 285,8 10,4 14,7

    Unió Europea 1.611,8 267,3 19,9 11,9

    Resta del món 1.416,9 18,4 1,3 18,1

Nivell tecnològic mitjà alt 8.650,0 1.240,1 16,7 17,4

    Unió Europea 5.107,1 502,0 10,9 16,8

    Resta del món 3.542,9 738,1 26,3 18,5

Nivell tecnològic mitjà baix 3.046,3 960,2 46,0 30,2

    Unió Europea 1.623,9 403,8 33,1 33,2

    Resta del món 1.422,4 556,4 64,2 26,3

Nivell tecnològic baix 5.036,2 454,2 9,9 9,4

    Unió Europea 2.285,5 113,6 5,2 8,1

    Resta del món 2.750,7 340,6 14,1 10,6

Total 19.761,3 2.940,3 17,5 16,7

Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Variació interanual
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Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/n4077 

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 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; 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 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 a partir del primer trimestre del 2020. 

 

http://www.idescat.cat/n4077
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

