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10 de juny del 2011 
 
 

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

amb l’estranger. 1er trimestre del 2011 
 

L’exportació d’alta tecnologia augmenta un 4,9% al primer trimestre 
 

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 12.567,9 milions d’euros al primer trimestre 

del 2011, xifra que suposa un augment del 18,8% respecte a l’any anterior, mentre que a Espanya 

les exportacions han augmentat un 24,2%.  

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els productes d’alta tecnologia, que 

representen el 30% del total d’exportacions espanyoles del mateix nivell tecnològic, han augmentat 

un 4,9% interanual, taxa que representa un alentiment de les vendes després de tres trimestres de 

creixements superiors al 10%. La resta de nivells tecnològics han registrat augments de les vendes 

iguals o superiors al del total de productes industrials. 

 

Les vendes d’alta tecnologia han assolit un valor de 1.285,5 milions d’euros, xifra que representa un 

augment del 4,9% respecte al 1r. trimestre del 2010. Aquest creixement es deu bàsicament als 

productes farmacèutics, que amb una participació del 69,5% dins aquest grup, han augmentat un 

13,6% interanual, ja que els productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït l’11%. 

 

Els productes de nivell mitjà alt, amb un valor de 6.352,7 milions d’euros, han augmentat les vendes 

un 22% interanual. Aquesta dada s’explica principalment pels increments dels dos components amb 

més participació: materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles, que augmenta un 24,8% i els 

productes químics, que creixen un 21%. 

 

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

1.813,6 milions d’euros, han registrat un augment del 19,1% en el primer trimestre de l’any. Tots els 

productes han registrat forts augments de les vendes.  

 

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han assolit un valor de 3.116,1 milions 

d’euros, xifra que representa el 25% del total d’exportacions industrials i un creixement del 18,7% 

interanual. Tots els productes de baix contingut tecnològic han registrat augments, excepte els 

mobles, que han disminuït un 12,5%.  
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Les importacions augmenten un 20% al primer trimestre del 2011. 
Catalunya ha importat productes industrials per valor de 16.317,1 milions d’euros, dada que 

representa un increment interanual del 20%, mentre que a Espanya les compres han augmentat el 

15,1%. Tots els nivells tecnològics presenten augments de les vendes respecte a un any enrere, 

excepte el nivell tecnològic alt, que ha registrat un decrement interanual del 4,3% encapçalat per les 

compres de productes informàtics, electrònics i òptics que han disminuït un 6,7%.  

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 

 

 

 

 

Exportacions - expedicions de productes industrials. Catalunya. 1r. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 1 285,5 10,2 4,9 1 285,5  10,2 4,9
Nivell tecnològic mitjà alt 6 352,7  50,5  22,0 6 352,7  50,5  22,0
Nivell tecnològic mitjà baix 1 813,6  14,4  19,1 1 813,6  14,4  19,1
Nivell tecnològic baix 3 116,1  24,8  18,7 3 116,1  24,8  18,7

Total 12 567,9  100,0  18,8 12 567,9  100,0  18,8

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

Exportacions - expedicions de productes industrials. Espanya. 1r. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 4 287,0  9,3  10,3 4 287,0  9,3  10,3
Nivell tecnològic mitjà alt 20 527,9  44,4  21,9 20 527,9  44,4  21,9
Nivell tecnològic mitjà baix 11 451,8  24,8  41,6 11 451,8  24,8  41,6
Nivell tecnològic baix 9 978,3  21,6  18,8 9 978,3  21,6  18,8

Total 46 245,1  100,0  24,2 46 245,1  100,0  24,2

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

1.1

1.2

1r. trimestre del 2011 Acumulat anual

1r. trimestre del 2011 Acumulat anual
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Importacions - introduccions de productes industrials. Catalunya. 1r. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 2 066,3  12,7 - 4,3 2 066,3  12,7 - 4,3
Nivell tecnològic mitjà alt 6 916,4  42,4  23,5 6 916,4  42,4  23,5
Nivell tecnològic mitjà baix 3 672,7  22,5  41,7 3 672,7  22,5  41,7
Nivell tecnològic baix 3 661,7  22,4  12,7 3 661,7  22,4  12,7

Total 16 317,1  100,0  20,0 16 317,1  100,0  20,0

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

Importacions - introduccions de productes industrials. Espanya. 1r. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 7 776,6  15,3 - 2,5 7 776,6  15,3 - 2,5
Nivell tecnològic mitjà alt 20 526,9  40,3  15,9 20 526,9  40,3  15,9
Nivell tecnològic mitjà baix 11 235,9  22,1  31,1 11 235,9  22,1  31,1
Nivell tecnològic baix 11 385,6  22,4  13,9 11 385,6  22,4  13,9

Total 50 925,0  100,0  15,1 50 925,0  100,0  15,1

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

2.1

2.2

1r. trimestre del 2011 Acumulat anual

1r. trimestre del 2011 Acumulat anual

 
 
Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D). Eurostat 
L’Idescat  ha revisat la sèrie d’exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint 

la Classificació de productes segons el contingut tecnològic elaborada per l’Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). 

 

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. 
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3.1 Exportacions-expedicions de productes industrials. Catalunya. 1r. trimestre del 2011
                  Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)

Milions d'euros Participació (%) % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 1.285,5 100,0 4,9 4,9
Productes farmacèutics 893,0 69,5 13,6 13,6
Productes informàtics, electrònics i òptics 385,5 30,0 -11,0 -11,0
Aeronaus i naus espacials 6,9 0,5 5,6 5,6
Nivell tecnològic mitjà alt 6.352,7 100,0 22,0 22,0
Productes químics 2.388,9 37,6 21,0 21,0
Armes i municions 7,2 0,1 -21,7 -21,7
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.749,0 59,0 24,8 24,8
Altres materials de transport 138,3 2,2 -8,6 -8,6
Instruments i subministraments mèdics i odontològics 69,4 1,1 4,2 4,2
Nivell tecnològic mitjà baix 1.813,6 100,0 19,1 19,1
Coc i productes de refinació del petroli 258,7 14,3 35,3 35,3
Cautxú i mat. plàst., prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.179,0 65,0 15,9 15,9
Productes metàl·lics 363,3 20,0 18,1 18,1
Vaixells i embarcacions 12,6 0,7 85,0 85,0
Nivell tecnològic baix 3.116,1 100,0 18,7 18,7
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 2.864,1 91,9 19,9 19,9
Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 1,0 0,0 14,2 14,2
Mobles 83,5 2,7 -12,5 -12,5
Altres productes manufacturats 167,5 5,4 19,8 19,8

3.2 Importacions-introduccions de productes industrials. Catalunya. 1r. trimestre del 2011
                  Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)

Milions d'euros Participació % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 2.066,3 100,0 -4,3 -4,3
Productes farmacèutics 847,3 41,0 -0,6 -0,6
Productes informàtics, electrònics i òptics 1.216,2 58,9 -6,7 -6,7
Aeronaus i naus espacials 2,8 0,1 7,2 7,2
Nivell tecnològic mitjà alt 6.916,4 100,0 23,5 23,5
Productes químics 2.710,7 39,2 24,9 24,9
Armes i municions 2,1 0,0 -19,7 -19,7
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.791,7 54,8 26,2 26,2
Altres materials de transport 165,3 2,4 -8,7 -8,7
Instruments i subministraments mèdics i odontològics 246,6 3,6 1,1 1,1
Nivell tecnològic mitjà baix 3.672,7 100,0 41,7 41,7
Coc i productes de refinació del petroli 1.586,0 43,2 77,0 77,0
Cautxú i mat. plàst., prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.415,0 38,5 24,8 24,8
Productes metàl·lics 403,8 11,0 4,3 4,3
Vaixells i embarcacions 267,9 7,3 53,1 53,1
Nivell tecnològic baix 3.661,7 100,0 12,7 12,7
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.260,5 89,0 14,2 14,2
Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 4,6 0,1 -0,8 -0,8
Mobles 175,1 4,8 0,8 0,8
Altres productes manufacturats 221,5 6,1 2,5 2,5
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
Nota: no s'incorporen a les taules les categories 09 i 14, atès que no hi ha assignació de productes a aquests sectors.

Taxa variació interanual

Taxa variació interanual

 


