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Les exportacions catalanes de moda 
nupcial pugen un 7,2% al 2011 i 
consoliden Catalunya com a motor 
exportador  
 

 Amb un volum d’exportació de 148,2 milions d’euros, 
Catalunya continua situant-se com a motor del sector de 
moda nupcial en el conjunt de l’Estat, amb el 43,36% del 
total de les exportacions de 2011.  
 

 El principal mercat de les exportacions catalanes de moda 
nupcial continua sent Europa: cinc països europeus 
aglutinen el 53,5% de les vendes catalanes a l’exterior. Itàlia 
es manté com a primer client, amb el 16,5% de les 
exportacions, seguit d’Alemanya (amb el 11,2%), Regne 
Unit (amb el 9,8%), França (8,9%) i Portugal (amb el 7,1%). 

 
 
Divendres, 11 de maig de 2012.— Catalunya va exportar 148,2 milions d’euros al 
2011 en el sector de moda nupcial, xifra que representa un 7,2% més que l’any 
anterior. El conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, ha fet públiques avui 
aquestes xifres d’exportació coincidint amb la inauguració del Saló Internacional 
NoviaEspaña, que es celebra de l’11 al 13 de maig a Fira Barcelona-Gran Via, en 
el marc de la 22a edició de la Barcelona Bridal Week. 
 
El volum d’exportació en xifres 
 
Al 2011, Catalunya va exportar un volum de 148,2 milions d'euros, en vestits i 
complements de núvia, xifra que suposa un increment del 7,2% respecte 2010. 
Malgrat l’actual context, la moda nupcial a Catalunya s’està evidenciant com un 
sector molt competitiu.  
 
Al conjunt de l'Estat, al 2011 les exportacions van suposar 341,76 milions d'euros, 
un 12,5% més que l’any anterior, un increment degut en gran part, al bon 
comportament de les exportacions catalanes.  
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Exportacions al 2011 per partides (en milions d’euros) 
       

 
PARTIDA 

EXPORT CATALUNYA EXPORT  
ESPANYA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Vestits de núvia           94,69 93,75 109,5 195,84 179,57 231,17
Complements i altres 43,53 44,51 38,6 106,47 124,11 110,59
TOTAL    138,22 138,27 148,2 302,31 303,68 341,76

Font: ACC1Ó= a partir de TARIC, Dir. Gral de Duanes 

 
Catalunya continua representant el motor exportador del conjunt de l’Estat. El 
43,36% del total d’exportacions de l’Estat en moda nupcial són catalanes.  
 
 
Evolució exportacions sector nupcial (per partides, en milions d’euros) 

 

 
 

 
Al 2011, els vestits de núvia i cerimònia es consoliden com el principal producte 
d’exportació, amb el gruix (73,92%) de les vendes catalanes del sector a 
l’exterior. D’entre els vestits de núvia i cerimònia, destaca especialment el bon 
comportament de les exportacions de vestits de fibres sintètiques no de punt, que 
representen la majoria de les vendes a l’exterior amb un creixement de, 20,4%. 
(De 64,8 milions d’euros al 2010 han passat a 78 milions d’euros el 2011). 
 
Pel que fa al conjunt de l'Estat, destaquen especialment les exportacions de 
vestits de núvia i cerimònia, que van representar el 67,6% de les vendes a 
l’exterior al 2011. De fet, les exportacions de vestits de núvia i cerimònia del 
conjunt de l’Estat, han augmentat un 28,7% al 2011 respecte l’any anterior.  
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Rànquing de les destinacions d’exportacions catalanes 2011 
 
El principal mercat de les exportacions catalanes de moda nupcial continua sent 
Europa: cinc països europeus aglutinen el 53,5% de les vendes catalanes a 
l’exterior. Itàlia es manté com a primer client, amb el 16,5% de les exportacions, 
seguit d’Alemanya (amb el 11,2%), Regne Unit (amb el 9,8%), França (8,9%) i 
Portugal (amb el 7,1%).  
 
Així mateix, un any més destaquen mercats com Mèxic, Rússia o Emirats Àrabs, 
que van augmentant paulatinament el seu pes en el rànquing tot i que encara el 
seu volum de compres en xifres absolutes no es tan significatiu com els països 
europeus. 
 

PAIS % exportacions
2011

% exportacions 
2010

% exportacions 
2009

Itàlia 16,5% 15,7% 15,2%
Alemanya 11,2% 7,4% 12,6%
Regne Unit 9,8% 5,8% 5,9%
França 8,9% 12,2% 13,1%
Portugal 7,1% 12,0% 9,9%
Turquia 3,8% 4,3% 6,5%
Mèxic 2,7% 2,4% 2,1%
Polònia 2,6% 4,0% 2,3%
Romania 2,2% - -
Bèlgica 2% 3,4% 1,4%
Rússia 1,9% 1,4% 0,9%
Àustria 1,7% 1,5% 2,5%
Andorra 1,6% 1,7% 1,7%
Suïssa 1,5% 1,4% 1,1%
Emirats Àrabs 1,4% - -
Marroc 1,4% 1,3% 1,7%
Dinamarca 1,4% 2,0% 0,5%
Països Baixos 1,3% 1,5% 1,6%
Aràbia Saudita 1,3% 1,4% 1,1%
RESTA 19,7% 20,6% 19,9%
TOTAL  100% 100% 100%

Font: ACC1Ó a partir de TARIC, Dir. Gral de Duanes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


