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Apunts. Catalunya en el context de la Unió Europea 

0.. Presència de Catalunya en el context espanyol 

Localització Economia Barcelona 

- Fa frontera amb la Unió Europea 

- A Catalunya coincideixen dos corredors d'una gran dinàmica 

econòmica: l'Arc Mediterrari i la Vall de l'Ebre. 

- Un aeroport de primer ordre ( Barcelona). 

- Dos ports d' importànca mediterrània ( Barcelona i Tarragona). 

- El sector serveis ha desplaçat al secundari 

com sector predominant. 

- Principal punt turístic. 

- Població (2015) 7.504008 habitants 

 

- Densitat 234 habitants per /km² 

- PIB  total 198.272 -2014 

 

- PIB per càpita 26 423 E 

- IDH 0,895 Molt alt 

- Agrupa quasi 5 milions de 

persones 

-Encapçala el sisema urbà 

espanyol ( amb Madrid) 

- Barcelona és el centre d'una 

gran conurbació 

( Mataró, Granollers, Sabadell, 

Terrassa...). 

1. Catalunya  en el context de la Unió Europea 



Presència de Catalunya  en el context 

europeu 
Presència de Catalunya  en el context europeu a través del moviment regional 

Catalunya disposa de tres vies 
principals de participació a la Unió 
Europea 

• A través de la política 
comunitària que duu l'Estat 
espanyol 

• Participant en el Comitè de les 
Regions ( 1994, impulsada pel 
Tractat de Mastrich) 

• Promovent el moviment 
regional europeu 

A través del moviment regional europeu participa: 

1. En projectes d'associacions regionals per impulsar la integració europea mitjançant 
l'enfortiment de les regions dins de la Unió Europea. 

2.  En l'Assemblea de Regions d'Europa (ARE). Creada el 1985 i  compte amb 250 regions 
europees ( algunes no són estats de la Unió Europea). Des d'aquí es pressiona a la Unió 
Europea  per tal de que que tingui en compte els interessos de les regions. 

3. En la Comunitat del Treball dels Pirineus (CTP) creada el 1983. Des d'aquí es tracta de 
manera conjunta els problemes derivats de la condició pirinenca (hivers rigurossos, 
marginació, despoblament, inaccessibilitat, fragilitat ecològica...etc) i molt particularment el 
caràcter de barrera  física del massís pirinenc. 

4. En els Quatre Motors  per a Europa(1988).  Aquí es troben incloses les regions més 
dinàmiques del seus respectius estats. 

5. En  la Euro-regió Pirineus Mediterrània. Des d'aquí  els antics territoris  de la corona 
d'Aragó recolzen projectes de caràcter socials i comuns ( cultura, esports...etc). 

6. Catalunya ha establert acods amb territoris amb problemes polóitics semblants ( Escòcia). 

7. Catalunya impulsa lla seva cultura a través de l'Institut Ramon Llull, l'Agència Catalana de 
Cooperació i Desenvolupaemtn (solidaritat) o de les Delegacions de la Generalitat. 

  



Esquema Comité de les Regions La Euroregió Pirineus-Mediterrània 

Comité de las Regiones (CDR) 
Play Video 

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
http://www.euroregio.eu/es/presentation


  

Els Quatre Motors per a Europa 

 

http://www.4motors.eu/-Organitzacio-.html


 

Indicadors de Catalunya i la Unió Europea Indicadors de Catalunya i  la Unió Europea 



• Població activa 

• Taxa d'activitat. Per sexe 

• Població ocupada. Per sectors 

• Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe 

• Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe 

• Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe 

• Taxa d'atur. Per sexe 

• Taxa d'atur de menors de 25 anys 

• Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe 

• Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe 

• Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 

• Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 

• Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 

• Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació 

• Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe 

Font: IDESCAT [consulta en línia] 

 

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8250
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8251
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8252
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8201
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8202
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8507
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8204
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8253
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8501
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8307
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8506
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8508
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8203
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8502
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8503
http://www.idescat.cat/novetats/?id=2252


Font: IDESCAT [consulta en línia] 

 

http://www.idescat.cat/economia/inec?st=2

