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Indicadors de la Unió Europea 
 

Més de 90 indicadors permeten analitzar Catalunya dins d’Europa 
 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) disposa, des d’avui, d’un conjunt de 97 indicadors 

estadístics que permetran comparar sistemàticament la realitat catalana amb la dels països membres de 

la Unió Europea. La base de dades, que és consultable a través d’internet (www.idescat.net) inclou 

estadístiques d’àmbit econòmic, social, mediambiental i demogràfic. 

 
Aquest sistema d’indicadors empra la mateixa metodologia que els elaborats per l’oficina estadística de 

la Unió Europea (EUROSTAT), amb la voluntat de donar resposta a la necessitat expressada pels caps 

d’estat assistents a la cimera de Lisboa de l’any 2000 de disposar d’instruments que permetin avaluar 

l’impacte de les polítiques de la Unió Europea. 

 
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 destaquen els departaments de la Generalitat. 

D’altra banda, les dades de la Unió Europea, de la zona euro i d’Espanya s’extreuen d’Eurostat. 

 
De l’anàlisi dels 97 indicadors estadístics, se’n desprèn que en l’àmbit econòmic en general Catalunya 

destaca de manera molt positiva, ja que el PIB per habitant, en paritat de poder de compra, se situa 24,3 

punts per sobre de la UE-27, mentre que Espanya està 5,2 punts per sobre. En aquest mateix àmbit, 

l’índex de preus de consum registra un resultat negatiu en relació amb la resta de territoris. 

 
Dins del bloc d’indicadors d’ocupació, Catalunya té un molt bon comportament en la taxa d’ocupació, 

que és força elevada (Catalunya 70,4%, Espanya 64,8% zona euro 64,8% i UE-27 64,5%). I, com 

a indicador en negatiu dins d’aquest àmbit, destaca la major bretxa salarial entre homes i dones. 

 
De la lectura dels resultats dels indicadors del bloc de cohesió social, Catalunya sobresurt positivament 

en relació amb la resta de territoris perquè té menys desigualtat en la distribució de la renda i perquè 

disposa d’un nombre força superior de llars sense cap persona desocupada. Contràriament, Catalunya 

registra una taxa d’abandonament prematur dels estudis força superior a la del conjunt de la Unió 

Europea. 

 
Dins del bloc d’innovació, Catalunya té un nombre força superior de persones diplomades en ciències i 

tecnologia però per altra banda el nombre de llars que tenen accés a internet és 3 punts inferior al del 

conjunt d’Europa. 

 
 




