
Catalunya 
dins d’Europa
Indicadors de la Unió Europea



Què és?
Els Indicadors de la Unió Europea són un conjunt d’indi-
cadors de Catalunya, situats en el context d’Europa, que 
permeten fer la comparativa amb Espanya, la zona euro i 
la Unió Europea.
Aquest sistema d’informació està basat en el conjunt d’indi-
cadors que elabora l’oficina estadística de la Unió Europea 
(Eurostat) per al seguiment de les polítiques dels seus paï-
sos membres (indicadors estructurals) i per conèixer-ne la 
demografia (indicadors a llarg termini).

Quines dades hi podeu trobar?
El sistema d’Indicadors de la Unió Europea inclou estadísti-
ques d’àmbit econòmic, social, mediambiental i demogràfic, 
estructurades en set àrees temàtiques:

- situació econòmica general
- ocupació
- innovació i recerca
- reforma econòmica
- cohesió social
- medi ambient
- demografia

Qui elabora les dades?
L’Idescat és l’organisme que gestiona i actualitza la totalitat 
de les dades que formen part del sistema d’Indicadors de la 
Unió Europea. Les dades de Catalunya són produïdes pels 
diferents organismes que formen part del Sistema Estadístic 
Català, entre els quals els departaments de la Generalitat i el 
mateix Idescat. D’altra banda, les dades de la Unió Europea, 
de la zona euro i d’Espanya s’extreuen d’Eurostat.

Quan s’actualitzen?
Els Indicadors de la Unió Europea són de periodicitat anual. 
L’actualització es fa de forma contínua i la seva gestió, mit-
jançant una base de dades, permet garantir-ne la màxima 
actualitat, accessibilitat i puntualitat de les dades estadís-
tiques.

Com accedir-hi?
Des de la pàgina principal del web de l’Idescat (www.idescat.net), 
cliqueu l’apartat “Indicadors de la Unió Europea” i apareixerà 
un índex amb la totalitat dels indicadors:



Sobre aquest índex, seleccioneu l’indicador que us interessi 
i accedireu a la taula de resultats:

Si activeu l’opció “Sèries” veureu les dades des de l’any 
2000:

Clicant la icona M accedireu a la nota metodològica i a 
l’apartat de més informació:

El sistema d’indicadors d’Eurostat (estructurals i de llarg ter-
mini -demogràfics-) està format actualment per 152 indica-
dors. El sistema d’Indicadors de la Unió Europea elaborat per 
l’Idescat conté, a data 1 de gener del 2008, un total de 97 
d’aquests indicadors que comparen Catalunya amb Espanya, 
la zona euro i la Unió Europea, i s’anirà completant gradual-
ment. A continuació en podeu veure una selecció:

    Unió 
 Catalunya Espanya  zona euro  Europea

PIB per habitant  en paritat 
de poder de compra (PPC). 2006    
UE-27=100 124,3 105,2 110,2 100,0

PIB en paritat de poder de compra 
(PPC) per persona ocupada. 2006    
UE-27=100 106,6 103,0 110,4 100,0

Taxa d’ocupació. 2006    
Total (%) 70,4 64,8 64,6 64,4

Taxa d’ocupació. 2006    
Dones (%) 60,3 53,2 56,7 57,2

Taxa d’ocupació de 55 a 64 anys. 
2006    
Total (%) 51,0 44,1 41,7 43,5

Despesa interior bruta en R+D. 
2005    
% respecte al PIB 1,4 1,1 : 1,8

Població de 20 a 24 anys  
que ha completat els estudis  
de secundària. 2006    
Total (%) 65,7 61,6 73,8 77,8

Nivell de preus comparats. 
2006    
UE-27=100 101,0 93,3 102,5 100,0

Taxa d’atur de llarga durada. 
2006    
Total (%) 1,3 1,8 3,8 3,7

Taxa de risc a la pobresa. 2005    

Abans de les transferències socials. 
Total (%) 20,6 24,0 24,0 26,0

Després de les transferències socials. 
Total (%) 17,2 20,0 15,0 16,0

Transport interior  
de mercaderies per carretera 
respecte al total. 2005    
% 99,0 95,2 78,6 76,5

Població total a 1 de gener.
2007 
Nombre d’habitants 7.094.216 44.474.631 318.403.401 495.128.529

Creixement total de 
la població. 2006    
Taxa per 1.000 habitants 21,10 16,24 5,40 4,36

Població de 65 anys i més. 
2007    
% sobre la població total 16,39 16,70 17,90 16,90



www.idescat.net

© Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística de Catalunya
Dipòsit Legal 5725-2008
Imprès per: Treballs gràfics


