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23 de febrer de 2022 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2021 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia segueixen augmentant, un 8,3% el 2021 

Les vendes a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic han augmentat el 2021 i han assolit 
els 9.789,5 milions d’euros, valor que mai abans havien registrat segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat). Aquest volum d’exportacions d’alta tecnologia representa un increment del 8,3% 
durant el 2021, variació a destacar si es té en compte que el 2020 va ser l’únic grup de productes que 
va incrementar les vendes respecte al 2019 (4,0% amb dades definitives).  

Els productes de la resta de nivells tecnològics també han assolit valors que mai abans havien 
registrat i amb variacions anuals molt elevades després que l’any 2020 patissin fortes davallades. 
Concretament, els productes de nivell tecnològic mitjà alt han augmentat les vendes a l’estranger un 
24,7%, mentre que el 2020 van disminuir un 13,8%; les de nivell mitjà baix han augmentat un 31,7% 
(-19,9% el 2020) i les de nivell tecnològic baix han augmentat un 17,4% (-4,2% l’any 2020). 

 

L’increment de les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya, que representen el 32,0% de les del 
conjunt d’Espanya, es deu al bon comportament de les vendes de tots els grups de productes. Els 
productes farmacèutics han augmenta un 6%, els Productes informàtics, electrònics i òptics un 14,3%, 
i el grup d’altres productes, un 55,5%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea han 
crescut un 5,9% i les destinades a fora de la UE un 10,7%.  

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen el 44,9% de les 
exportacions industrials, han augmentat un 24,7% en relació amb l’any anterior i han assolit un valor 
de 34.223,2 milions d’euros el 2021. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les 
vendes a l’estranger: els productes químics un 36,1%, el grup Materials i equips elèctrics, maquinària i 
vehicles un 16,8% i el grup Altres un 25,1%. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat tant a 
la Unió Europea com a la resta del món (23,5% i 26,7%, respectivament). 
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Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 10.957,0 milions d’euros) són les 
que més han augmentat, un 31,7% anual. Igual que el nivell anterior, tots els productes d’aquest nivell 
han augmentat les vendes respecte del 2020. El principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i 
matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) ha augmentat les vendes a 
l’estranger un 31,2%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat molt per 
sobre que les destinades a la resta del món (38,4% i 19,2%, respectivament). 

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 21.268,9 milions 
d’euros, han augmentat un 17,4% el 2021. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat un 
16,3% respecte a la Unió Europea i un 19,0% respecte a la resta del món. 

Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 16,6% l’any 2021 i 
superen el valor màxim registrat fa 14 anys 

Les compres a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 12.802,1 
milions d’euros l’any 2021, que representa un augment del 16,6% en relació amb el 2020 i supera el 
valor de l’any 2007, el més alt registrat fins ara. Les importacions de la resta de nivells tecnològics 
també registren forts augments, però cap d’ells aconsegueix superar el valor de vendes d’anys 
anteriors. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà alt augmenten un 14,7%, les de nivell 
mitjà baix un 34,0% i les nivell baix un 12,7%. 

 

Al quart trimestre del 2021 les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 16,3% i les 
importacions un 21,7% 

Les dades del quart trimestre del 2021 mostren variacions positives tant per a les exportacions com 
per a les importacions en tots els grups de productes. L’alta tecnologia incrementa les vendes a 
l’estranger un 16,3% interanual i les compres un 21,7%; els productes de nivell tecnològic mitjà alt 
augmenten les vendes un 6,1% i les compres un 7,5%; els de nivell mitjà baix incrementen un 23,0% 
les vendes i un 44,8% les compres; i, finalment, els productes de baix contingut tecnològic augmenten 
les vendes un 13,7% i les compres un 21,8%. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Catalunya. 4t trimestre del 2021

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 2.845,7 16,3 9.789,5 8,3

   Productes farmacèutics 1.938,8 21,8 7.198,2 6,0

   Productes informàtics, electrònics i òptics 849,4 -0,4 2.507,2 14,3

   Altres 57,6 1.650,5 84,0 55,5

Nivell tecnològic mitjà alt 8.881,5 6,1 34.223,2 24,7

   Productes químics 4.008,5 32,3 14.687,2 36,1

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 4.537,1 -10,1 18.287,1 16,8

   Altres 335,9 14,1 1.249,0 25,1

Nivell tecnològic mitjà baix 2.810,4 23,0 10.957,0 31,7

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.670,8 21,4 6.649,2 31,2

   Productes metàl·lics 540,2 17,0 2.169,2 30,5

   Altres 599,3 34,1 2.138,6 34,6

Nivell tecnològic baix 5.659,3 13,7 21.268,9 17,4

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.114,4 12,9 19.382,7 16,5

   Altres 544,9 22,0 1.886,2 27,5

Total 20.196,9 11,7 76.238,6 21,2

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

anual

% variació 

interanual

4t trimestre 2021

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

Catalunya. 4t trimestre del 2021

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 2.845,7 16,3 9.789,5 8,3

   Unió Europea 1.391,6 5,2 4.740,4 5,9

   Resta del món 1.454,1 29,3 5.049,1 10,7

Nivell tecnològic mitjà alt 8.881,5 6,1 34.223,2 24,7

   Unió Europea 5.394,6 2,1 20.993,0 23,5

   Resta del món 3.487,0 12,9 13.230,3 26,7

Nivell tecnològic mitjà baix 2.810,4 23,0 10.957,0 31,7

   Unió Europea 1.898,8 31,9 7.527,5 38,4

   Resta del món 911,6 7,9 3.429,5 19,2

Nivell tecnològic baix 5.659,3 13,7 21.268,9 17,4

   Unió Europea 3.257,4 17,7 12.280,9 16,3

   Resta del món 2.401,9 8,6 8.988,0 19,0

Total 20.196,9 11,7 76.238,6 21,2

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

4t trimestre 2021

% 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 2021

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.752,8 21,7 12.802,1 16,6

   Productes farmacèutics 2.035,1 29,5 7.105,6 10,4

   Productes informàtics, electrònics i òptics 1.694,3 12,5 5.564,4 24,7

   Altres 23,4 364,2 132,2 74,5

Nivell tecnològic mitjà alt 9.628,9 7,5 36.822,7 14,7

   Productes químics 4.176,3 31,6 15.005,2 23,1

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 4.803,5 -8,2 19.415,9 8,2

   Altres 649,2 17,6 2.401,6 20,8

Nivell tecnològic mitjà baix 3.446,2 44,8 12.262,0 34,0

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 2.062,5 38,0 7.418,6 32,3

   Productes metàl·lics 543,7 25,3 2.024,1 27,2

   Altres 840,0 86,0 2.819,3 44,5

Nivell tecnològic baix 5.612,1 21,8 19.400,7 12,7

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.795,8 19,7 16.668,8 9,5

   Altres 816,3 35,8 2.731,9 36,7

Total 22.440,0 17,9 81.287,5 17,0

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

interanual

4t trimestre 2021

% variació 

anual

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

Catalunya. 4t trimestre del 2021

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.752,8 21,7 12.802,1 16,6

   Unió Europea 2.060,7 29,8 6.957,3 16,7

   Resta del món 1.692,0 13,1 5.844,9 16,6

Nivell tecnològic mitjà alt 9.628,9 7,5 36.822,7 14,7

   Unió Europea 5.886,9 3,3 22.737,5 13,0

   Resta del món 3.742,1 14,8 14.085,2 17,5

Nivell tecnològic mitjà baix 3.446,2 44,8 12.262,0 34,0

   Unió Europea 1.852,3 30,0 7.035,5 32,3

   Resta del món 1.593,8 66,9 5.226,5 36,4

Nivell tecnològic baix 5.612,1 21,8 19.400,7 12,7

   Unió Europea 2.572,8 10,7 9.279,6 8,8

   Resta del món 3.039,4 33,1 10.121,1 16,5

Total 22.440,0 17,9 81.287,5 17,0

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

interanual

4t trimestre 2021

% 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 i les taxes de variació del darrer període estan calculades a 
partir de les dades provisionals del període anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/4154 

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

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

https://www.idescat.cat/n4154
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa
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