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9 de març del 2011 
 
 

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya 

 amb l’estranger. 4t trimestre 2010 

 

Els productes farmacèutics lideren les exportacions d’alt nivell tecnològic el 2010 
 

 

En el conjunt del 2010, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 46.374,7 milions 

d’euros, xifra que suposa un augment del 18% respecte a l’any anterior, similar al registrat al conjunt 

d’Espanya (17,6%). Les vendes catalanes a l’estranger mostren increments en tots els nivells 

tecnològics. 

 

Les vendes a l’estranger d’alta tecnologia, que representen el 30,5% del total d’Espanya, van assolir 

un valor de 5.660,9 milions d’euros l’any 2010, dada que representa un augment de les vendes de 

l’11,4% respecte de l’any anterior. Els productes farmacèutics van créixer un 15,4% respecte de 

l’any anterior i van assolir un valor de 3.382,8 milions d’euros, xifra que suposa una participació del 

60% dins d’aquest nivell. També van créixer les exportacions d’equips i instruments 

medicoquirúrgics (15,6%) i els materials electrònics (6,9%), mentre que la resta de productes van 

registrar descensos de les vendes a l’exterior. 

 

Els productes de nivell mitjà alt, amb un valor de 21.569,3 milions d’euros, van augmentar un 19,4% 

interanual. Aquesta dada és determinada per l’increment de tots els productes. Destaquen les 

vendes de productes químics, que han registrat un augment del 32,7%, seguits dels vehicles de 

motor i la maquinària i equips mecànics amb un 13% d’augment, cadascun d’ells. 

 

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix, amb un valor de 

7.277,9 milions d’euros, són les que han registrat un augment més elevat l’any 2010, del 30,9%. 

Tots els productes van registrar forts augments, encapçalats per les vendes dels productes de 

metal·lúrgia, que van assolir un valor de 2.345,5 milions d’euros l’any 2010, xifra que representa un 

augment del 68,6% interanual. 

 

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix van assolir un valor de 11.866,6 milions 

d’euros i van augmentar un 12% respecte l’any 2009. Tots els productes van registrar augments de 

les vendes i destaquen els productes alimentaris, begudes i tabac (13,5% interanual) que amb un 

valor de 5.187,5 milions d’euros tenen una participació del 44% dins d’aquest nivell. 
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Les importacions de productes industrials augmenten un 14% l’any 2010 
Catalunya va importar productes industrials per valor de 58.678,6 milions d’euros l’any 2010, dada 

que representa un increment interanual del 14%, mentre que a Espanya les compres van augmentar 

l’11,9%. Tots els nivells tecnològics presenten augments de les vendes respecte a un any enrere, 

però amb diferents intensitats. Aquest augment de les importacions afecta tots els productes 

industrials, excepte els vehicles de motor, que han reduït les importacions un 19,8% respecte de 

l’any 2009.  

 

Al quart trimestre del 2010 es consolida la recuperació del comerç de productes industrials 
Catalunya va exportar productes industrials per valor de 12.619,7 milions d’euros al quart trimestre 

del 2010, i registra un increment interanual del 20,5%. Aquest és l’augment més elevat que s’ha 

registrat aquest any (16,5% al primer i segon trimestre i un 18,2% al tercer), quan es va iniciar la 

recuperació de les exportacions. 

 

Pel que fa a les importacions, també han registrat increments de les compres durant tot l’any i al 

quart trimestre van assolir un valor de 15.588,4 milions d’euros, xifra que representa un augment del 

15,6% interanual. S’observa que tots els nivells tecnològics presenten taxes de variació positives.  

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Exportacions - expedicions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 1 573,0 12,5 12,6 5 660,9  12,2 11,4
Nivell tecnològic mitjà alt 5 937,5  47,0  22,3 21 569,3  46,5  19,4
Nivell tecnològic mitjà baix 1 956,9  15,5  30,2 7 277,9  15,7  30,9
Nivell tecnològic baix 3 152,3  25,0  16,0 11 866,6  25,6  12,0

Total 12 619,7  100,0  20,5 46 374,7  100,0  18,0

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Exportacions - expedicions de productes industrials. Espanya. 4t. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 4 991,6  10,9  9,6 18 554,0  11,1  11,0
Nivell tecnològic mitjà alt 19 606,3  43,0  19,3 70 910,8  42,2  16,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10 870,5  23,8  31,4 40 318,2  24,0  29,6
Nivell tecnològic baix 10 155,3  22,3  17,7 38 072,5  22,7  12,4

Total 45 623,7  100,0  20,4 167 855,4  100,0  17,6

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

1.1

1.2

4t. trimestre del 2010 Acumulat anual

4t. trimestre del 2010 Acumulat anual
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Importacions - introduccions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D) 

Milions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 2 799,0  18,0  15,9 10 082,3  17,2  15,7
Nivell tecnològic mitjà alt 5 648,1  36,2  7,3 22 193,1  37,8  6,4
Nivell tecnològic mitjà baix 3 199,4  20,5  33,1 11 713,0  20,0  34,0
Nivell tecnològic baix 3 942,0  25,3  16,0 14 690,2  25,0  11,7

Total 15 588,4  100,0  15,6 58 678,6  100,0  14,0

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Importacions - introduccions de productes industrials. Espanya. 4t. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D) 

Milions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 10 017,8  19,7  5,8 36 560,6  19,0  9,7
Nivell tecnològic mitjà alt 17 492,8  34,3  3,7 68 939,7  35,8  5,3
Nivell tecnològic mitjà baix 10 866,5  21,3  24,5 40 695,5  21,1  28,2
Nivell tecnològic baix 12 562,6  24,7  17,4 46 406,9  24,1  11,6

Total 50 939,7  100,0  11,3 192 602,7  100,0  11,9

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D). OCDE 2001:

Aquesta classificació de l'OCDE està feta d'acord amb la importància de les despeses en R+D en relació amb la producció dels 

principals països membres.

Alt: Aeronaus i naus espacials; Productes farmacèutics; Màquines d'oficina i equips informàtics; Material electrònic; Aparells de ràdio, TV i comunicacions; 
Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió. 

Mitjà alt: Maquinària i materials elèctrics; Vehicles de motor; Productes químics (excepte productes farmacèutics); Altres materials de transport (excepte 
embarcacions); Maquinària i equips mecànics.

Mitjà baix: Embarcacions i serveis de reparació; Productes de cautxú i matèries plàstiques; Coqueries, refinació de petroli i combustibles nuclears; 
Productes minerals no metàl·lics; Productes de metal·lúrgia; Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips). 

Baix: Mobles, manufactures diverses i reciclatge; Fusta, paper i productes de paper; Productes alimentaris, begudes i tabac; Productes tèxtils, de la
confecció, de cuir i calçat. 

2. 1 

2. 2 

4t. trimestre del 2010 Acumulat anual

4t. trimestre del 2010 Acumulat anual
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3.1 Exportacions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2010
                   Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D)

4t. trimestre acumulat anual % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 1.573,0 5.660,9 12,6 11,4
01 Aeronaus i naus espacials 5,2 65,6 -86,3 -41,8
02 Productes farmacèutics 921,9 3.382,8 19,8 15,4
03 Màquines d'oficina i equips informàtics 50,3 179,7 -6,9 -4,8
04 Materials electrònics 376,0 1.272,5 8,5 6,9
05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió 219,6 760,3 15,5 15,6
Nivell tecnològic mitjà alt 5.937,5 21.569,3 22,3 19,4
06 Maquinària i material elèctrics 675,1 2.338,0 19,6 9,0
07 Vehicles de motor 1.977,0 6.885,2 21,1 12,7
08 Productes químics (excepte productes farmacèutics) 2.253,3 8.536,7 27,8 32,7
09 Altres materials de transport (excepte embarcacions) 124,5 544,8 5,0 10,2
10 Maquinària i equips mecànics 907,6 3.264,5 17,1 13,0
Nivell tecnològic mitjà baix 1.956,9 7.277,9 30,2 30,9
11 Embarcacions i servei de reparacions 50,7 118,0 285,1 43,3
12 Productes de cautxú i matèries plàstiques 435,0 1.770,7 10,6 12,7
13 Coquineria i refinació petroli i combustibles nuclears 327,2 999,9 52,3 31,9
14 Productes minerals no metàl·lics 169,1 686,9 -5,7 2,1
15 Productes de metal·lúrgia 643,9 2.345,5 59,7 68,6
16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips) 330,9 1.357,0 10,9 25,3
Nivell tecnològic baix 3.152,3 11.866,6 16,0 12,0
17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge 280,9 1.042,3 1,7 1,3
18 Fusta, paper i prod. de paper 487,4 1.863,9 14,6 18,2
19 Productes alimentaris, begudes i tabac 1.431,9 5.187,5 19,4 13,5
20 Productes tèxtils, de confecció, cuir i calçat 952,1 3.772,9 16,5 10,4

3.2 Importacions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2010
                 Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D)

4t. trimestre acumulat anual % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 2.799,0 10.082,3 15,9 15,7
01 Aeronaus i naus espacials 10,9 41,9 520,6 26,1
02 Productes farmaceútics 806,6 3.294,4 6,0 6,6
03 Màquines d'oficina i equips informàtics 561,3 1.566,2 17,1 12,0
04 Materials electrònics 869,0 3.144,7 31,7 34,2
05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió 551,1 2.035,1 7,2 10,2
Nivell tecnològic mitjà alt 5.648,1 22.193,1 7,3 6,4
06 Maquinària i material elèctrics 734,7 2.747,3 12,4 9,9
07 Vehicles de motor 1.355,4 5.356,7 -12,3 -19,8
08 Productes químics (excepte productes farmacèutics) 2.350,1 9.347,7 21,7 27,5
09 Altres materials de transport (excepte embarcacions) 140,4 686,8 -9,0 15,0
10 Maquinària i equips mecànics 1.067,4 4.054,7 9,0 8,3
Nivell tecnològic mitjà baix 3.199,4 11.713,0 33,1 34,0
11 Embarcacions i servei de reparacions 351,5 828,8 359,9 83,1
12 Productes de cautxú i matèries plàstiques 512,2 2.067,7 12,3 13,3
13 Coquineria i refinació petroli i combustibles nuclears 1.077,9 4.127,4 33,1 55,6
14 Productes minerals no metàl·lics 160,3 639,9 3,1 9,8
15 Productes de metal·lúrgia 708,9 2.523,2 29,0 32,7
16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips) 388,6 1.526,0 8,8 15,1
Nivell tecnològic baix 3.942,0 14.690,2 16,0 11,7
17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge 541,7 1.890,0 29,3 25,0
18 Fusta, paper i prod. de paper 419,9 1.677,5 5,6 19,1
19 Productes alimentaris, begudes i tabac 1.346,3 4.955,4 4,2 1,4
20 Productes tèxtils, de confecció, cuir i calçat 1.634,0 6.167,2 26,6 15,4

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Taxa variació interanual

Taxa variació interanual

Milions d'euros

Milions d'euros

 
 


