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L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a  un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en aques t 

document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és 

possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
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Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ i Àrea d’Anàlisi Estratègica, Direcció General d’Indústria
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Delimitació del sector tèxtil i moda

ALTRES COMPLEMENTS

I ACCESSORIS DE MODA

CALÇAT I COMPLEMENTS

DE MODA DE PELL

TÈXTIL VESTIR

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria
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3% - 4%

2% - 3%

5,5% - 6,5%

5% - 6%

2% - 3%

6,5% - 7,5%

3% - 4%

Nord Amèrica

Europa (Madur)

Europa
(Emergent)

MEA

APAC (Madur)

APAC (Emergent)

Amèrica Llatina

Creixements de les vendes, 2019

Es preveu que durant el 2019 la 

Xina superi els Estats Units com el 

mercat més gran de moda al món

El sector tèxtil i moda al món

El valor total de la indústria de la moda a nivell mundial és de 2.500 bilions de dòlars.

El 2019 es preveu un creixement en vendes d’entre el 3,5% i el 4,5%, distribuït de la següent manera:

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria

APAC: Asia-Pacífic

MEA: Orient Mitjà i Àfrica (Middle East and Africa)
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2. El sector tèxtil i moda a Catalunya

1. Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya

2. Dades generals del sector tèxtil i moda a Catalunya                    

3. Catalunya és una economia de comerç obert 

4. Una capacitat de distribució inigualable    

5. La IED en el sector tèxtil i moda de Catalunya    

6. Aplicacions tecnològiques en el sector tèxtil i 

moda

7. Ecosistema Català d’emprenedoria

8. Talent i creativitat a Catalunya
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Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya
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Gestors de la producció i el disseny
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Adoberia i acabats de pell

Proveïdors de materials sintètics

Filatures Teixidors

Tintorers i acabadors

Tallers de 

confecció

Tallers i altres proveïdors productius 

especialitzats

Importadors teixits, pells, fornitures, etc-

CANAL MULTIMARCA 

INDEPENDENT

GRANS MAGATZEMS

Importadors producte acabat

SUPERMERCATS 

/HIPERMERCATS

RETAIL MULTIMARCA 

ORGANITZAT

Centres 

tecnològics i 

laboratoris tècnics

Escoles disseny i 

moda

Escoles 

enginyeries tèxtils

Escoles de 

negocis (formació 

gestió 

empresarial i 

retail)

Formació 

especialitzada en 

línia

Marques de canal

Marques amb 

integració 

al retail

Marques de 

producte 

RETAILPROVEÏDORS PRODUCTIUS MARQUES
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RETAIL PROPI ONLINE-

OFFLINE

O
p

e
ra

d
o

rs
 l
o

g
ís

ti
c

s

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Generalitat de Catalunya (Departament d' Empresa i Ocupació, ACCIÓ, Departament de Cultura), ajuntaments, diputacions, Govern d’Espanya 

(Ministerio de Industria,  Energía y Turismo), 

Associacions: Gremi de Fabricants de Sabadell, FAGEPI, Associació Empresaris de Gènere de Punt de 

Mataró i Comarca, Gremi comerç tèxtil; FEDECON, AEGP, Texfor, CIE, ACME, 
Clústers: Modacc

Proveïdors de 

tecnologia i béns 

d’equipament Despatxos arquitectura

Agències 

d’influencers

Formació en retail

Consultoria en 

branding i retail

INDÚSTRIA 

AUXILIAR I 

EMPRESES 

D’ENTORN

EMPRESES 

ENTORN 

MARCA I 

RETAIL

(online i 

offline)

Laboratoris tècnics 

i control de qualitat

CRM, anàlisi de 

dades de clients i 

compres

Consult. / enginy. 

processos log.

Optimització 

ecommerce

Tecnologies 

automatització 

processos

Agència 

estudis mercat

Agències 

comunicació

Plataformes logístiques
Aparadorisme

Consultoria 

franquícies

Real Estate

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria
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Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya

Gestors de la producció i el disseny

Teixidors

Tintorers i acabadors

PROVEÏDORS PRODUCTIUS

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria

Filatures

Altres proveïdors productius 

CALÇAT I 

COMPLEMENTS 

DE PELL 

Adoberia i acabats de la pell

TÈXTIL 

VESTIR
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Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya
MARQUES RETAIL 

Comercialització
CALÇAT I 

COMPLE-

MENTS 

DE PELL 

TÈXTIL 

VESTIR

JOIERIA I 

COMPLE-

MENTS

Marca de canal

Marca amb integració al retail

Marca de producte

Retailer amb marca 

Retailer

Etailer

Gestió de  marca i 

retail per tercers

Comercialització

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria
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El sector del tèxtil i la moda a Catalunya
Dades generals 

64.519 

treballadors14.507 M € 
793 empreses 

categoritzades

o 57% Marquistes i retail

o 43% Sistema proveïdor productiu

o 84% Marquistes i retail

o 16% Sistema proveïdor productiu

o 87% Marquistes i retail

o 13% Sistema proveïdor productiu

Les empreses que realitzen activitats productives sumen més del 40% de les empreses analitzades però la seva

dimensió mitjana és molt més reduïda, i contribueix en total en menys d’un 20% del total de la facturació agregada.

S’identifiquen més de 30 empreses en el que anomenem nou entorn del sector de la moda a Catalunya el “Fashion

Tech”. La major part de les empreses formen part del sistema de startups de Catalunya. Són actius amb els quals cal

treballar per desenvolupar la tecnologia en el negoci de la moda a Catalunya.

Font: “El sector de la moda a Catalunya” Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria
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Nota: El gràfic no il·lustra aquells CNAE que representen menys de l’1% del total.

Catalunya, exportadora de peces de vestir

Les exportacions de Peces de vestir 

exteriors és el subgrup més exportat del 

sector tèxtil i moda, representa un 28,6% 
del total d’exportacions catalanes del sector.

La Roba interior és el segon subgrup 

més exportat des de Catalunya, seguit per 

Altres tipus de peces de vestir i 

accessoris. Representen un 15,1% i un 

9,0% del total d’exportacions catalanes del 

sector respectivament.

Exportacions catalanes de tèxtil i moda, 

per subgrups (2014-2018)

Els subgrups que més creixen entre el 2017

i el 2018 pel que fa a volum exportat són: 

Confecció de roba interior amb un 21,9%, 

Articles de marroquineria amb un 7,3% i 

Confecció d’altres peces de vestir amb un

6,2%.

28,6%

15,1%

9,0%
8,9%

7,8%

6,5%

5,4%

4,8%

4,3%
3,3%

3,2%

1,4%

Peces de vestir 

de cuir

Preparació, adob i 

acabament de cuir

Peces de 

vestir exteriors

Teixits tèxtils

Calceteria

Teixits 

de punt

Articles 

de joiera

Filatura de 

fibres tèxtils

Roba interior

Altres tipus de peces de 

vestir i accessoris

Articles de 

marroquineria

Calçat

Font: ICEX, les dades de 2018 són provisionals
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o L’excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i

una distribució ràpida i fàcil al sud d’Europa i el nord d’Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions de consumidors a

Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*.

o Catalunya disposa de dos dels principals ports del Mediterrani, un estació de tren d’alta velocitat, un reconegut aeroport

internacional i autopistes connectades sense obstacles amb la resta del sistema viari europeu.

Una capacitat de distribució inigualable

Especialització logística

Operadors logístics de Tèxtil i moda

E-commerce LO

Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016.

*En tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell

Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017)

BORDEUS

MUNIC

ALGER
TUNIS

MILÀ

PARÍS

ROMA

LIÓ

GINEBRA

LISBOA

CASABLANCA

400 M
DE CONSUMIDORS

MADRID

CATALUNYA
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La IED en el sector tèxtil i moda de Catalunya

El sector tèxtil i moda a Catalunya ha registrat

entre el 2014 i el 2018...

Durant aquest període Catalunya ha estat la primera

destinació d’IED del sector a l’Estat espanyol, i ha

representat un…

53,0% dels projectes d’IED rebuts 

32,3% de la inversió de capital

42,7% dels llocs de treball creats

La majoria de projectes d’IED rebuts entre el 2014 i el 2018 es 

concentren a l’àrea metropolitana de Barcelona

Durant aquest període, a escala europea, Catalunya ha estat:

1a a Europa occidental per projectes d’IED rebuts.

2a a Europa occidental per llocs de treball creats.

6a a Europa occidental per inversió de capital.

1.561 llocs de treball creats

156,34 M€ en inversió de capital

35 projectes d’IED

Nota: Empreses que han invertit a Catalunya en el període 2014-2018. 

Font: fDi Markets 2014-2018.
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Com s’apliquen les 

tecnologies de la ‘Diana 

tecnològica’* en el sector 

tèxtil i moda
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) 

Característiques i disseny de producte   

Procés de producció

Comercialització i coneixement del client / usuari

Aplicacions tecnològiques en el sector del

tèxtil i la moda
Centres tecnològics amb 

especialització en l’àmbit del 

tèxtil I moda

TECNIO

Altres

* Diana tecnològica: Estudi d’EIC (DGI – ACCIÓ) amb el

recull de les principals tendències tecnològiques 2018
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Startupshub, 2018

Ecosistema català d’emprenedoria

En el mapa de startups catalanes, hi trobem, dissenyadores,

productores i comercialitzadores de productes propis. Hi trobem

també un grup situat al final de la cadena de valor com per

exemple: botigues en línia multimarca, empreses que donen

suport al procés de venda dels productes, màrqueting

especialitzat en el sector del tèxtil i la moda.

A Catalunya hi ha més de 70 startups relacionades 
amb el sector de la moda i del disseny.

Empreses internacionals del sector Tèxtil i moda  estan escollint Catalunya i Barcelona per 

impulsar les seves estratègies d’innovació pel potencial de l’ecosistema de disseny, 

moda i emprenedoria existent. 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) Startup hub. ASICS Tenkan Ten

Cas d’èxit: innovar a través de startups

ASICS ha escollit Barcelona com a seu per

posar en marxa els seus projectes d’innovació

a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

El nou Innovation Hub de Barcelona ajuda al

creixement d’altres companyies amb grans

idees per moure-les cap endavant donant-los

accés cap a àrees de coneixement, consells

sobre estratègia, canals de distribució i xarxes

globals. És a més un pas important per a

ASICS, que permet a l’empresa continuar

liderant la industria i la innovació tecnològica.
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Alguns centres que imparteixen estudis d’especialització 

en el sector tèxtil i moda

Entorn universitari català actiu

Centres de primer ordre per a 

estudis de negoci i executius

12 universitats

481 graus

570 màsters

236.000 alumnes 
universitaris

14.000 professors 
en 33 centres de 

recerca

Més de 50 
escoles de 

disseny 

Talent i creativitat a Catalunya 
El talent i la creativitat del sector tèxtil i moda són essencials per a la 

millora de la competitivitat del sector de la maquinària tèxtil.  

Centres, institucions  i iniciatives relacionades amb el 

disseny 

Esdeveniments i premis relacionats amb el sector 

tèxtil i moda a Catalunya

Font: Departament d’Ensenyament i Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya. barcelona.cat. Barcelona Bridal Fashion Week, Tecnocampus Mataró, revista Elle.
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3. Oportunitats del sector tèxtil i moda

1. Oportunitats d’internacionalització   

2. Oportunitats d'inversió empresarial i 

tecnològica
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AMERICA
ÀSIA -

OCEANIA

EUROPE

AFRICA –

MIDDLE 

EAST 

Oportunitats d’internacionalització

FRANÇA ALEMANYA

XINA

BANGLADESH

França aposta pels 

teixits tècnics i 

intel·ligents.. Gran 

quantitat d’empreses 

produeixen aquest tipus 

de teixit a França i es 

preveu un important 

creixement en els 

pròxims anys, sobretot 

en el sector mèdic, 

d’esport, la indústria i els 

transports.

Tèxtils tècnics per a 

aplicacions diverses. 

Alemanya és el país líder 

mundial de tèxtils 

tècnics. Els productes 

tèxtils tècnics 

representen una part 

important del creixement 

que s'ha generat en el 

sector 

tèxtil, conjuntament amb 

la roba de treball.

Facilitats fiscals per al fil a Bangladesh. El govern del país 

està decidit a fomentar el sector del fil dins l’economia per tal 

d'acompanyar la robusta indústria tèxtil i de roba que s'hi està 

desenvolupant.

La Xina és el líder mundial 

en producció i exportació 

de tèxtils i representa el 40% 

de les exportacions mundials 

de peces de vestir. Els nous 

reptes de la indústria passen 

per introduir innovacions en 

els processos productius, fent 

recerca i desenvolupament 

aplicable al món del tèxtil. 

ESTATS UNITS

La moda catalana trepitja amb força el sud dels EUA. Les noves

tendències del sector de la moda català, sobretot pel que fa a la roba

informal, de bany i els accessoris, es presenten com una oportunitat

interessant per a les empreses catalanes a Florida, Texas i Geòrgia.

ITÀLIA

El reconeixement dels 

productes tèxtils i la 

moda italiana. Els 

productes tèxtils italians 

són famosos a tot el món 

per la seva gran qualitat 

i el seu disseny. Després 

de dos anys en declivi, 

el 2018 la indústria tèxtil 

italiana està tornant a 

créixer.

Font: Mapa global d’internacionalització, 2019 d’EIC (DGI-ACCIÓ)

GUATEMALA / EL SALVADOR

Maquinària i productes intermedis per al sector tèxtil. La indústria

tèxtil guatemalenca i salvadorenca busca proveïdors de matèries

primeres, equips i subministraments per al sector tèxtil-confecció.

ÍNDIA

L’Índia està teixint el 

futur. És un dels principals 

productors de cotó, jute, 

polièster, seda i fibra del 

món. La disponibilitat de 

matèries primeres i els 

baixos costos de producció, 

l’ubiquen com un espai 

idoni per a la producció de 

peces de vestir.

ETIÒPIA

Etiòpia és el futur 

taller tèxtil i del cuir 

del món. Un cost de 

mà d'obra competitiu, 

la disponibilitat de 

matèries primeres 

i els baixos costos 

energètics han fet 

d'Etiòpia un país 

atractiu per a les 

inversions de les 

empreses tèxtils i 

la indústria del cuir.
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Oportunitats d'inversió empresarial i tecnològica

Wearables

La importància de la IoT per a la indústria del tèxtil i la moda

es troba en el control en temps real i de variables així com

en la predictibilitat i en l’impacte en innovació sobre els

productes. En l’actualitat aquesta tecnologia la podem trobar

al segment de la moda en els productes wearables que

doten de major valor afegit els productes tradicionals.

Sostenibilitat / Economia circular

L’economia circular és una tendència d’abast transversal

amb potencialitat d’aplicació en molts sectors. El sector del

Tèxtil i moda no queda exclòs d’aquesta tendència global.

Apareixen reptes i oportunitats en el segment de la

sostenibilitat relacionades amb el cicle de vida dels productes.

Font:  EIC (DGI – ACCIÓ) 

o La tecnologia d’impressió 3D es pot aplicar a la fabricació

de tèxtil i moda. Les característiques de la tecnologia com

la flexibilitat i la personalització, la reducció del time to

market i la fabricació de proximitat, són òptimes tant per

a productes estàndard, com per a per productes

personalitzats.

o Les empreses del sector tèxtil i moda estan apostant per

noves formes de producció que s’adaptin a la demanda

dels consumidors, de productes personalitzats per part

dels consumidors. La tècnica de sublimació ha de

permetre tirades curtes a preus competitius.

Logística / e-commerce

En el sector del tèxtil i de la moda molta producció està

localitzada lluny dels punts de venda dels productes, i cada

cop més, la venda en línia està esdevenint un canal de

comercialització més fort. En aquest entorn la logística pren

una importància especial i sorgeixen oportunitats per la es

empreses tant en la millora dels temps d’entrega com en la

millora dels costos.

Ecosistema favorable per al disseny,

la moda i l’emprenedoria.

Empreses internacionals del sector tèxtil i moda estan

escollint Catalunya i Barcelona per impulsar les seves

estratègies d’innovació pel potencial de l’ecosistema de

disseny, moda i emprenedoria.

Tecnologies de producció



Consulta l’informe complet aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/textil-moda-a-catalunya 

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/textil-moda/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti


