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4Catalunya en el context europeu (2021)

Població: 7,7 M 
Similar a Àustria i superior a Dinamarca o Finlàndia

PIB: 244 172 M€
Similar a Finlàndia i superior a Portugal

Exportacions: 80 538 M€
Ràtio d’exportacions/PIB superior a Dinamarca o Suècia

Font: Idescat i Eurostat



5Catalunya en el context de l’Estat (2021)

Territori

6,3 %
• Amb 32 108 km2, representa el 

6,3 % del territori espanyol.

Població

16,4 %

• Amb 7,7 milions d’habitants, 
representa el 16,4 % de la 
població de l’Estat espanyol.

Ocupació

17,4 %
• Amb 3,4 milions d’ocupats, 

representa el 17,4 % del total 
de població ocupada de l’Estat 
espanyol.

PIB

20,3 %
• Amb 244 172 milions d’euros, 

representa el 20,3 % del PIB 
de l’Estat espanyol (2021).

Font: Idescat, INE i Eurostat
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PIB



Producte interior brut (I)

L’economia catalana creix un 5,8 % interanual l’any 2021, un creixement superior al de l’Estat espanyol i al de 
l’eurozona, però encara no recupera els nivells prepandèmics

Taxa de creixement del PIB a Catalunya, l’Estat espanyol i l’eurozona 
Dades corregides d’estacionalitat. 2017-2021 (% de variació interanual)
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2,6 1,8 1,6
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Catalunya Espanya Eurozona

Dades de 2019, 2020 i 2021 provisionals per a Catalunya 
Font: Idescat i Eurostat



Producte interior brut (II)

Els serveis i la indústria estan al capdavant del creixement el 2021

• La indústria representa el 20,3 % del
valor afegit brut català, per sobre del
percentatge del conjunt de l’Estat
espanyol (17,0 %).

Taxa de creixement interanual del VAB català per sectors. 2021 
Dades corregides d’estacionalitat (% de variació interanual)

1,5

5,3

1,6

6,3

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Catalunya lidera el VAB industrial de 
l’Estat amb el 25 % del total.

Font: Idescat
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Preus



10Índex de preus de productes industrials 

L’Índex general de preus de productes 
industrials assoleix el valor més alt de la sèrie 
històrica disponible i registra un increment 
interanual del 10,5 % per al conjunt del 2021

• El fort augment de l’IPRI es deu principalment
al cost de l’energia, que ha tingut un increment
interanual del 27,6 % en el conjunt de l’any 2021.

• L’Índex de preus de productes industrials,
excloent-ne l'energia, augmenta interanualment un
6,6 % a Catalunya l’any 2021 (un 7,0 % a l’Estat
espanyol).

Variació interanual de l’Índex de preus de productes industrials 
(IPRI) a Catalunya. 2017-2021 (% de variació interanual)
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(p) Dades provisionals
Font: Idescat



Índex de preus de consum

Catalunya registra un augment interanual del 2,9 % de l’IPC per al conjunt del 2021, inferior al del conjunt 
de l’Estat espanyol però superior al del conjunt de l’eurozona

Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya, l’Estat 
espanyol i l’eurozona. Any 2021 (% de variació interanual)

2,9

3,1

2,6

CAT

ESP

EUROZONA

Font: Idescat, INE i Eurostat
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Ocupació i atur



Enquesta de població activa: ocupació

La població ocupada total creix un 3,2 % l’any 2021 i es 
recuperen els nivells previs a la pandèmia

• L'any 2021 la població ocupada total creix fins a les
3 442 100 persones (de mitjana anual).

• Tanmateix, la població ocupada en la indústria no
recupera els nivells previs a la pandèmia (-1,5 %
interanual l’any 2021) i se situa en les 578 500 persones
ocupades (de mitjana anual).

• A l’Estat espanyol l’ocupació total ha pujat un 3,0 %
interanual l’any 2021, i un 0,1 % en el cas de la
indústria.

Evolució del creixement de l’ocupació a Catalunya. 2017-2021 
(% de variació interanual)

3 275 300

3 362 200

3 440 700

3 335 800

3 442 100

2017 2018 2019 2020 2021

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE



Enquesta de població activa: atur

La taxa d’atur baixa fins a l’11,6 % de mitjana anual l’any 2021 

• La taxa d'atur a Catalunya es redueix un 7,9 %
interanual l’any 2021 fins a les 450 100 persones
desocupades.

• En el conjunt de l’Estat la taxa d’atur s’ha situat
en el 14,8 % l’any 2021, un 4,5 % interanual menys,
fins a les 3 429 600 persones desocupades.

Evolució de la taxa d’atur. Catalunya i Estat espanyol. 2017-2021
(en %) 
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Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE
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Creixement empresarial



Creació de societats

En el conjunt de l’any 2021 la creació de societats 
creix un 28,9 % amb 19 385 noves empreses

• La creació de societats recupera els nivells
previs a la pandèmia i supera en un 6,2 % el
nombre de societats creades l’any 2019.

• A l’Estat espanyol, la creació de societats
puja un 27,9 % interanual l’any 2021.

Evolució anual de la creació de societats a Catalunya. 
2019-2021 (nombre de societats creades)

18 261

15 043

19 385

2019 2020 2021

Font: Idescat



Dissolució de societats

En el conjunt de l’any 2021 s’han dissolt 1.974 societats

• La dissolució de societats creix un 16,5 %
interanual l’any 2021, però és un 1,4 % inferior
a la del 2019.

• A l’Estat espanyol, la dissolució de
societats puja un 18,1 % interanual en el
conjunt del 2021.

Evolució anual de la dissolució de societats de Catalunya. 
2019-2021 (nombre de societats dissoltes)

2.003

1.694

1.974

2019 2020 2021

Font: Idescat



Directori central d'empreses (DIRCE) (I)

Catalunya registra 622 967 empreses amb dades de l’1 de gener 
de 2021 i es manté al capdavant del rànquing de comunitats

• Segons el Directori central d'empreses (DIRCE) de l’INE,
el nombre d’empreses a Catalunya disminueix un 1,1 %
interanual (l’1 de gener de 2020 hi havia 629 876 empreses).

• En el conjunt de l’Estat espanyol el nombre d’empreses
també disminueix un 1,1 %, i passa de 3 404 428 empreses
el 2020 a 3 366 570 empreses el 2021.

Empreses amb seu a Catalunya l’1 de gener de 2021 per 
nombre de persones treballadores 

Mida empresa Nombre 
d’empreses Pes s./total % de variació

Sense assalariats 359 216 57,7 % -1,8 %

Micro (1-9) 236 126 37,9 % 0,7 %

Petita (10-49) 22 358 3,6 % -7,5 %

Mitjana (50-249) 4.241 0,7 % -6,8 %

Gran (250 o més) 1.026 0,2 % -2,9 %

Total 622 967 100 % -1,1 %Catalunya lidera el nombre d’empreses a l’Estat 
amb el 18,5 % del total.

Font: INE-DIRCE



Directori central d'empreses (DIRCE) (II)

El nombre d’empreses disminueix en tots els sectors, 
en especial en la indústria

• De les branques industrials més rellevants, destaca el
descens d’empreses de maquinària (-2,5 %), productes
metàl·lics (-2,3 %), tèxtil i confecció (-2,0 %) i paper i arts
gràfiques (-1,9 %). Per contra, destaca el creixement
d’empreses de química (1,0 %) i alimentació i begudes
(0,9 %).

• Pel que fa al sector serveis, destaca el descens
d’empreses d'hostaleria (-1,9 %) i comerç (-1,4 %). Per
contra, creix el nombre d’empreses del sector de les TIC
(1,1 %) i d’activitats immobiliàries (0,7 %).

Variació del nombre d’empreses amb seu a Catalunya 
l’1 de gener 2021 per sectors (% de variació interanual)

-1,5 %

-0,7 %

-1,1 %

Indústria Construcció Serveis

Catalunya lidera el nombre d’empreses industrials 
a l’Estat (34 814) amb el 18,1 %.  

Font: INE-DIRCE
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Comerç internacional i 
inversió estrangera



Exportacions (I)

Les exportacions catalanes baten rècord l’any 2021 
amb un creixement del 21,5 % interanual

• En el conjunt de l’any 2021 les exportacions
catalanes pugen un 21,5 % respecte del 2020, fins
als 80 538,3 milions d’euros, i superen en un 9,0 %
els nivells previs a la pandèmia.

• Es tracta d’un creixement superior al del conjunt
de la zona euro (17,1 %), així com al de països de
referència com França (15,2 %) i Alemanya (13,9 %).

Evolució de la taxa de creixement anual de les exportacions a 
Catalunya, l’Estat espanyol i l’eurozona. 2019-2021 
(% de variació interanual)

2019 2020 2021

Catalunya Espanya Eurozona

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat amb 
el 25,4 % del total. 

Font: ICEX-ESTACOM i Eurostat, dades provisionals



Exportacions (II)

Creixen les exportacions en tots els sectors. Destaquen la metal·lúrgia, la química i el tèxtil i la confecció

Exportacions catalanes per sectors. 2021 
(% de variació interanual)

36,0 %
12,5 %
14,0 %

6,1 %
24,4 %

40,7 %
19,3 %

21,1 %
19,0 %

14,3 %
34,1 %

26,5 %
19,5 %

23,4 %
18,4 %

34,4 %
20,9 %

16,6 %

Química
Alimentació i begudes

Vehicles
Prod. farmacèutics

Tèxtil i confecció
Metal·lúrgia
Maquinària

Material elèctric
Cautxú i plàstics

Prod. informàtics i electrònics
Refinament de petroli

Altres manufactures
Paper i arts gràfiques

Altres prod. minerals no met.
Cuir i calçat

Altres materials de transport
Mobles

Fusta i suro

Nota: Sectors manufacturers ordenats de major a menor pes relatiu respecte al total de les exportacions de la indústria manufacturera, en el període acumulat de dalt a baix
Font: ACCIÓ, a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)



Exportacions (III)

Exportacions catalanes per regions. 2021 
(% de variació interanual)

21, 9 %

20,4 %

16, 9 %

28,8 %

22,6 %

24,1 %

18,8 %

Unió Europea

Resta d'Europa

Àsia i Oceania

Amèrica Llatina

Àfrica

Amèrica del Nord

Orient Mitjà

Les exportacions pugen arreu l’any 2021

Nota: Regions ordenades de major a menor pes relatiu respecte al total d’exportacions, de dalt a baix
Font: ACCIÓ, a partir de les dades ICEX-ESTACOM (dades provisionals)



Empreses exportadores regulars

Les empreses exportadores regulars creixen un 1,6 % interanual l’any 2021 fins a les 17 094 empreses, però no recuperen els 
nivells previs a la pandèmia

Evolució del nombre d’empreses exportadores regulars* 
catalanes. 2017-2021

17 093
17 231 17 303

16 818
17 094

2017 2018 2019 2020 2021

Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores regulars 
a l’Estat l’any 2021 amb el 28,9 % del total.

*empreses que han exportat de manera consecutiva en els últims quatre anys
Font: ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola 



Inversió estrangera

La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya baixa un 4,8 % interanual l’any 2021 fins als 2.968,8 milions d’euros

• La inversió s’ha destinat principalment a
la indústria (31,0 %) i al sector de les TIC
(19,9 %).

• Els principals països inversors són els
Estats Units (17,3 %), França (16,4 %),
Alemanya (14,2 %) i Mèxic (10,3 %).

• En el conjunt de l’Estat la inversió bruta
estrangera productiva el 2021 puja un 17,7
% fins als 28 785,1 milions d’euros.

Evolució de la inversió estrangera a Catalunya. 2010-2021 
(milions d’euros)
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Innovació



Exportacions high tech

Les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt creixen un 
8,3 % interanual el 2021 i baten rècord per sisè any consecutiu

• Les exportacions catalanes de productes de
nivell tecnològic alt augmenten fins als 9.789,5 M€.
Aquest augment es deu principalment al sector
dels productes informàtics, electrònics i òptics. A
l’Estat espanyol pugen un 22,9 %.

Evolució de les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt 
2016-2021 (milions d’euros)

6.698
7.336 7.413

8.759 9.111
9.790

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (p)

(p) Dades provisionals
Font: Idescat



Enquesta sobre activitats en R+D 2020 (I)

La despesa en R+D augmenta un 0,6 % el 2020

• La despesa en R+D de Catalunya el 2020 assoleix un
volum de 3.619,3 M€ i assoleix la xifra més alta de la
sèrie històrica.

• En el conjunt de l’Estat, la despesa en R+D ha pujat
un 1,3 %.

• Catalunya representa el 23,0 % de la despesa en R+D
de l’Estat, i es manté en la segona posició per darrere de
la Comunitat de Madrid (27,0 %).

Evolució de la despesa en R+D de Catalunya. 2016-2020 
(milions d’euros)

3.103,4

3.275,8

3.512,7
3.596,6 3.619,3

2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700

2016 2017 2018 2019 2020

Font: Enquesta sobre activitats en R+D, INE
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Enquesta sobre activitats en R+D 2020 (II)

L’augment es deu en gran part al creixement de la 
despesa en R+D empresarial

• La despesa empresarial en R+D de Catalunya el
2020 puja un 0,9 % fins als 2.171,1 M€, la xifra més
alta de la sèrie històrica.

• La despesa de l’administració pública en R+D de
Catalunya puja un 0,1 %, fins als 668,5 M€; i la
despesa en R+D de l’ensenyament superior puja un
0,4 %, fins als 763,7 M€.

Volum de la despesa en R+D per sectors a Catalunya 
2019-2020 (milions d’euros i % de variació interanual)

667,6 760,8

2.151,7

668,5 763,7

2.171,1

Administració pública Ensenyament
superior

Empreses

2019

2020

La despesa empresarial en R+D de Catalunya 
representa el 60,0 % de la despesa total, 
superior al 55,6 % del conjunt de l’Estat.

Font: Enquesta sobre activitats en R+D, INE



Despesa en R+D/PIB

La intensitat en R+D a Catalunya puja fins a l’1,70 % del PIB

• La proporció de la despesa en R+D sobre el
PIB a Catalunya ha augmentat de l’1,51 % el 2019
fins a l’1,70 % el 2020.

• Es tracta d’una ràtio superior a la del conjunt
de l’Estat espanyol (1,41 %), però encara lluny de
la ràtio de la UE-27 (2,32 %).

• Catalunya es manté en quarta posició a l’Estat,
per darrere del País Basc (2,20 %), la Comunitat
de Madrid (1,96 %) i Navarra (1,90 %).

Evolució de la despesa en R+D/PIB. 2016-2020
(% sobre el PIB)

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,4%

2016 2017 2018 2019 2020

UE-27 Catalunya Estat espanyol

2,32 %

1,70 %

1,41 %

Nota: La caiguda del PIB el 2020 deguda a la crisi de la COVID-19 ha incrementat de manera substancial la ràtio R+D/PIB en moltes regions i 
països de la UE-27, com és el cas de Catalunya i l’Estat espanyol.
Font: ACCIÓ, a partir de les dades de l’INE i l’Eurostat

2,4 %
2,2 %
2,0 %
1,8 %
1,6 %
1,4 %
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1,0 %



Enquesta sobre Innovació a les empreses 2020 (II)

Catalunya lidera el nombre d’empreses innovadores de 
l’Estat amb el 20,7 %

Empreses innovadores per CA. Període 2018-2020 
(% sobre el total de l’Estat espanyol)

Catalunya
20,7 %

C. de Madrid
18,9 %

Andalusia
13,8 %

C. 
Valenciana

11,0 %

País Basc
6,4 %

Galícia
4,4 %

Resta
24,8%

• El nombre d’empreses innovadores catalanes ha
estat de 7.473 durant el període 2018-2020, un 0,3 %
menys respecte del període 2017-2019. En el conjunt
de l’Estat pugen un 6,6 %.

Font: Enquesta innovació empreses, INE



Sol·licituds de patents europees

Catalunya registra 653 sol·licituds de patents europees l’any 2021, 
un 16,8 % més que l’any 2020

• Les sol·licituds catalanes de patents europees més
que tripliquen les sol·licituds de patents nacionals
(171 l’any 2021), la qual cosa mostra que la
innovació catalana cada cop està més
internacionalitzada.

Evolució de les sol·licituds de patents a l’OEPM i l’EPO. 
2017-2021 (nombre de sol·licituds)

353

235 202 184 171

633
595

645

559

653

2017 2018 2019 2020 2021

Patents a
l'Oficina
Espanyola

Patents a
l'Oficina
Europea

Catalunya lidera la sol·licitud de patents 
europees amb el 33,4 % del total de l’Estat.

Font: European Patent Office (EPO) i Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)
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08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulteu l’informe aquí:
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/eic-flaix-
empresarial-de-catalunya-2021

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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