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01. RESum ExEcuTIu  

Des de fnals del segle XX, la frontera entre els grans àmbits d’indústria i serveis s’ha anat diluint. El concepte de nova 
indústria ja fa uns anys que serveix per dotar la indústria manufacturera tradicional d’una visió ampliada, on s’in- 
clouen també els serveis relacionats amb la indústria o les diferents cadenes de valor de negoci. A Catalunya, per 
mitjà de projectes i iniciatives clúster, la Direcció General d’Indústria i l’Agència de Competitivitat de Catalunya  
–ACCIÓ– fa anys que han assimilat la necessitat de transcendir els sectors econòmics tradicionals, per treballar en clau 
de cadena de valor. El sector tèxtil en seria un exemple paradigmàtic. 

El sector del tèxtil ha estat un tractor històric de la indústria a Catalunya però associat erròniament a un sector en 
crisi permanent. Ben el contrari, el tèxtil-moda és, segons les últimes dades disponibles (2019), un sector amb una 
facturació agregada de més de 14.500 milions d’euros a Catalunya i amb una ocupació de més de 64.500 treballadors. 

La indústria del tèxtil-moda ha hagut de donar resposta a canvis rellevants. Cadascuna de les grans palanques de 
canvi hi ha tingut impacte, sigui amb l’aparició de noves fgures que desenvolupen noves estratègies, amb la sofsti-
cació estratègica de les empreses existents, així com el desenvolupament de moltes empreses de serveis de valor 
afegit i d’altres de base tecnològica. 

•  Estr atègia de marca i retail: la primera palanca de canvi rellevant de les darreres dècades. Moltes empreses in-
dustrials del tèxtil es van convertir també en retailers i, a la vegada, van néixer noves empreses marquistes que 
ja controlaven el canal. Això va promoure l’aparició d’empreses especialitzades en el punt de venda i la gestió 
vinculada a aquest canal propi de venda. Aquest canvi també va anar acompanyat de la globalització de la 
producció, suposant el tancament de moltes empreses, però motivant també estratègies i serveis, com les 
empreses de gestió de la producció. 

•  T ransformació digital: la segona gran palanca de canvi que encara està en procés de desenvolupament. En el 
cas del sector de la moda, va haver-hi un primer impacte amb el creixement del comerç electrònic, el qual ac-
tualment ja és al voltant del 20% de les vendes per a algunes empreses. Del comerç electrònic s’ha passat a 
buscar models més omnicanals, on la tecnologia és una eina clau, tant per al procés de venda com per al conei-
xement del consumidor i el seu seguiment i fdelització. En aquest cas, també apareixen empreses que oferei-
xen serveis de valor afegit i, en alguns casos, tenen una base tecnològica rellevant al darrere, com desenvolu-
padors de programari, sistemes de pagament on-line o start-up que apliquen intel·ligència artifcial al món de 
la moda o al retail. 

•  A ctualment, la sostenibilitat  s’està defnint com una nova palanca de canvi que pot transformar una vegada 
més el sector, de la mà de la major conscienciació mediambiental, les noves normatives previstes per al sector 
i els fons europeus que promouen projectes per a la innovació i desenvolupament a la cadena. 

L’anàlisi del tèxtil-moda a Catalunya permet observar el rol que han jugat les grans empreses de la moda en la creació 
d’aquesta nova indústria. Alguns dels líders a escala mundial presents al país han estat sovint assenyalats com els 
causants de les crisis del sector tèxtil manufacturer. Tanmateix, l’evolució del negoci a escala internacional fa veure 
que la ubicació d’aquestes grans empreses de la moda a Catalunya també ha tingut un efecte positiu, tant pel seu rol 
com a demanda sofsticada, com pel grau de rivalitat generat dins de la indústria. Els grans jugadors inicien els canvis 
i preparen així la cadena i l’entorn per fer front als reptes que comença a demanar el negoci. 
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Els resultats dels projectes realitzats per ACCIÓ treballant per a la indústria del tèxtil-moda serveixen per concloure el 
rol exponencial que poden jugar les entitats de suport al sector i les polítiques públiques quan n’acompanyen la reo-
rientació i la transformació, mitjançant la innovació en l’aproximació a la cadena així com redefnint accions, projectes 
i instruments de suport que donin resposta a les necessitats estratègiques de la nova indústria. 

En conclusió, veiem com el sector tèxtil-moda de Catalunya actual és un clar exemple de nova indústria a Catalunya. 
És fruit d’una constant transformació en la qual les empreses mateix de la cadena han evolucionat adoptant noves 
estratègies de creixement, han aparegut noves fgures que desenvolupen nous models de negoci així com moltes 
empreses de serveis de valor afegit i d’altres de base tecnològica. De l’anàlisi de la nova indústria del tèxtil-moda a 
Catalunya podem aprendre que: 

•  Els can vis al negoci porten al desenvolupament d’una cadena de valor rica en diversitat i nous perfls d’empre-
ses, tant a la mateixa cadena com a l’entorn del sector, els quals porten a la sofsticació de les estratègies em-
presarials. 

•   Els canvis comporten la necessitat d’incloure nous perfls professionals que situen el sector en un pla de major 
valor afegit del que ho havia fet tradicionalment, quan s’enfocava únicament al procés manufacturer. 

•   Els grans grups líders del sector tenen un efecte com a demanda sofsticada de la resta de la indústria i porten 
a la transformació i la generació de canvis positius al sector. Els grans jugadors són els que inicien els canvis, els 
que preparen la cadena i també l’entorn per fer front als reptes que demana el sector. 

•   La transformació del sector és més potent quan va acompanyada de la reorientació de les entitats d’entorn i de 
les eines i polítiques de suport de l’Administració pública. 



 

02  

Introducció 
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02. INTRODuccIó  

 

 

2.1. Antecedents. El concepte de “nova indústria” 

És ben sabut que el segle XX va ser un període amb canvis que van impactar l’estructura econòmica de totes les so-
cietats industrials. Primer, l’impuls de la indústria manufacturera a principis de segle en contraposició al decreixement 
del sector agrícola. Un impuls industrial que va continuar a la postguerra i que va tornar a activar-se amb força i a ser 
un vector de creixement econòmic de Catalunya a partir dels anys seixanta i setanta, en paral·lel al creixement de 
sectors completament nous, com el turisme, a remolc de l’obertura econòmica de l’Estat. A Catalunya, s’ha estudiat 
molt com el pes de la indústria manufacturera va situar el país com a referent econòmic tant a l’Estat espanyol com a 
Europa. També s’ha generat molta literatura econòmica en les darreres dues dècades sobre la davallada dels models 
manufacturers en el pes de l’economia, en favor del creixent sector dels serveis, relacionant-ho sobretot amb el co-
merç i el turisme. 

En canvi, s’ha parlat menys sovint sobre com aquests grans sectors econòmics tradicionals d’arrel manufacturera 
han anat evolucionant. A fnals del segle XX, la frontera entre els grans àmbits d’indústria i serveis s’ha anat diluint. A 
Catalunya, per mitjà de projectes i iniciatives clúster, la Direcció General d’Indústria i l’Agència de Competitivitat de 
Catalunya - ACCIÓ fa anys que han assimilat la necessitat de transcendir els sectors econòmics tradicionals, per treba-
llar en clau de cadena de valor. El sector tèxtil en seria un exemple paradigmàtic. El 2005, es va donar un punt d’infe-
xió en aquest sentit quan la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya va promoure un projecte per 
mapejar, analitzar i defnir un pla d’acció per a les empreses que seguien una estratègia de marca i integració al punt 
de venda a Catalunya en el marc del sector tèxtil-moda. L’enfocament i els resultats d’aquest projecte es recullen a un 
dels capítols de la publicació de l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, elaborada per Joan Miquel Hernández, Alberto Pezzi i Antoni Soy (2010): 
Clústers i competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010). El projecte aglutinava les empreses segons l’estratègia que 
seguien al mercat i no segons el codi estadístic o si pertanyien a la indústria manufacturera tèxtil tradicional o no. Les 
conclusions del projecte van permetre confrmar, de manera empírica, que tenia sentit defnir actuacions des d’una 
òptica de negoci, cadena de valor i estratègia des del mercat, i deixar de categoritzar les empreses segons les classif-
cacions estadístiques tradicionals. El mateix Observatori de Prospectiva Industrial va encarregar un estudi a Ezequiel 
Baró i Cynthia Villafaña (2009), els quals van fer una proposta per canviar l’enfocament tradicional, i van defnir el 
concepte de la “nova indústria”. Aquest concepte integrava la indústria manufacturera amb els anomenats serveis a la 
producció relacionats amb aquella indústria o amb aquella cadena de valor de negoci. Amb aquesta aproximació, la 
nova indústria concentrava més del 55% del valor afegit català i, per tant, es confgurava com a l’eix central de l’eco-
nomia catalana, si es comparava amb una defnició purament industrial on aquest pes se situava només una mica per 
sobre del 20% del PIB. La conclusió més rellevant era que calia parlar d’una nova indústria, resultat de la metamorfosi 
de la indústria tal com s’havia entès fns al moment. Aquesta consideració havia de permetre fer molts matisos al diag-
nòstic predominant a l’època, el qual feia referència a un intens procés de desindustrialització que afectava l’econo-
mia catalana. 

Si ho analitzem amb òptica de negocis concrets, podem veure més clarament l’evolució de moltes cadenes de valor. 
Des de l’alimentació a l’automoció, passant pel tèxtil-moda, que és l’àmbit en el qual se centra aquesta publicació. Un 
exemple en serien empreses tradicionalment posicionades com a “comercials”, com Mango o Desigual, perquè no fa-
briquen els productes de moda que venen, tot i que són empreses de producte propi, que els venen sota una marca 
pròpia a través d’una xarxa estructurada de punts de venda propis. O, també en l’àmbit de la moda, empreses tradicio-
nalment fabricants, que entren en l’estratègia de vendre el producte per mitjà de les seves botigues. En el cas de 
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l’alimentació, empreses de la gran distribució que, sense fabricar, impulsen la marca pròpia i entren en defnir criteris 
molt específcs en algunes categories vers els seus proveïdors. O cellers de vi que impulsen nous canals per donar a 
conèixer i vendre el seu producte, com seria el canal on-line propi o l’enoturisme. O cooperatives agroalimentàries 
que, amb origen en la producció animal, tenen cadenes de botigues on comercialitzen no només productes derivats 
de la producció animal, sinó de moltes altres categories alimentàries. I, més recentment, en l’àmbit de l’automoció, 
empreses que ofereixen accés a motocicletes com a vehicle de desplaçament mitjançant un model de pagament per 
ús i que desdibuixen així el perímetre habitual de l’automoció per parlar de solucions de mobilitat. 

Per tant, els negocis evolucionen, sigui perquè canvien els hàbits de consum, perquè s’introdueixen noves tecnologi-
es o perquè apareixen noves solucions substitutives i disruptives. I, a mesura que cada negoci evoluciona, també ho 
fan les cadenes de valor; s’escurcen, es globalitzen, o bé es tornen més complexes en l’àmbit de la distribució i la co-
mercialització, o es reestructuren amb l’aparició de noves fgures amb nous models de negoci, etc. Tots aquests exem-
ples ens serveixen per confrmar que les defnicions tradicionals dels grans sectors econòmics (agricultura, indústria, 
serveis) ja fa temps que han deixat de ser vàlides per explicar la realitat econòmica d’un territori. Cal ampliar la pers-
pectiva amb què s’analitza l’evolució i tendències en una cadena de valor concreta. Aquests nous models els podem 
vincular amb el concepte de “la nova indústria”. Encara que es tracta d’un concepte ja difós i, en general, acceptat pels 
analistes de la realitat econòmica, des de l’Observatori de la Indústria s’ha volgut plasmar aquesta aproximació per 
mitjà de l’exemple del sector de la moda a Catalunya, aproftant que és un sector en el qual s’ha treballat molt en els 
darrers 20 anys i es disposa d’informació empírica per contrastar els canvis que s’han explicat més amunt. 

2.2. El tèxtil-moda a Catalunya, exemple de referència de nova indústria 

La indústria del tèxtil-moda ha tingut un rol cabdal en el desenvolupament econòmic de Catalunya, ha estat un sector 
tractor de l’economia i una font de canvis tecnològics durant molts anys. Així mateix, ha estat una indústria que ha 
hagut de fer front a crisis fortes, especialment a fnals del segle XX; fns al punt que el sector tèxtil-moda (i especial-
ment tot allò que té a veure amb “tèxtil”) s’associa, erròniament, a un sector en crisi permanent. Amb aquesta publi-
cació, veurem que, ben al contrari, el sector tèxtil-moda de Catalunya és un clar exemple de transformació, d’adapta-
ció als canvis i que, precisament, amb l’evolució, ha aconseguit confgurar-se com un dels sectors líders i competitius 
tant a escala nacional com internacional. Tant l’evolució mateix de les empreses de la cadena com el desenvolupa-
ment de tot el seu entorn han fet possible que així sigui. 

La cadena de valor d’una indústria tradicional com el tèxtil-confecció es podia visualitzar fa unes dècades de manera 
senzilla: hi havia empreses industrials que tenien marques i producte propi i que fabricaven, en general de manera 
local, recolzant-se en una cadena de valor proveïdora competitiva, densa i complexa (fladors, teixidors, tints i acabats, 
confeccionistes, etc.). Venien els seus productes per mitjà d’agents, majoristes i distribuïdors que, a la vegada, feien 
arribar el producte al consumidor fnal, normalment en punts de venda o botigues independents multimarca. 

En les darreres tres dècades, aquest negoci ha evolucionat molt, tant en la part de la distribució (cadenes de botigues, 
comerç electrònic), com en la fabricació (deslocalització, producció a països de baix cost, etc.). Tots aquests canvis han 
anat provocant noves estratègies i reconfgurant el negoci (avui dia parlem de moda de manera integradora més que 
no pas de tèxtil, calçat, etc.). Aquestes estratègies han suposat l’aparició progressiva de noves empreses dins la cade-
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02. INTRODuccIó 

na de valor les quals, en molts casos, no fabriquen però aporten valor amb els seus serveis (la “nova indústria”) i fan 
possible que les empreses del món de la moda tinguin èxit amb les seves estratègies. 

FIGURA 1 

cadena de valor del negoci tèxtil-moda a catalunya 

El sector de la moda a catalunya 

Font: Cluster Development (2019). 

Segons les dades del darrer projecte d’actualització estratègica del sector de la moda promogut per la Direcció Gene-
ral d’Indústria (Cluster Development, 2019), el sector de la moda a Catalunya tenia una facturació agregada de més de 
14.500 milions d’euros i més de 64.500 treballadors. 
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TAULA 1 

Dimensionament del sector de la moda a catalunya 

SumA DE 
NOmBRE  % NOmBRE  FAcT. 2017 SumA DE mITJANA DE  %  mITJANA DE   

% FAcT. % TREB. 
D’EmPRESES D’EmPRESES (mILIONS  TREB. 2017 cAGR 12-17 % BDI 2017 

D’EuROS) 

marca de canal 51 6,4 8.248,2 56,9 34.492 53,5 4,8 2,3 

marca amb integració al retail 114 14,4 2.367,2 16,3 13.291 20,6 4,6 1,6 

marca de producte 148 18,7 611,4 4,2 3.161 4,9 2,4 2,0 

Retail 138 17,4 954,0 6,6 5.184 8,0 3,6 –1,0 

Proveïdors productius especialitzats 311 39,2 1.654,0 11,4 7.568 11,7 1,5 2,0 

Gestors de la producció i el disseny 31 3,9 672,8 4,6 823 1,3 6,6 1,4 

Total sector moda 793 100,0  14.507, 5  100,0 64.519 100,0 3,0 1,5 

Font: Cluster Development (2019); elaboració a partir de l’anàlisi de dades del registre mercantil, informació obtinguda en les entrevistes, i de l’anàlisi individual de les empreses 
a partir de webs, notícies del sector o informació de les associacions relacionades. Les empreses categoritzades representen el 24% de les societats de la base de dades però 
concentren més del 87% de la facturació total. La base de dades inclou aproximadament 3.300 societats (més de 70 pertanyen a grups empresarials ja categoritzats, més de 60 
sense informació, aproximadament 1.500 amb una facturació menor a 400.000 euros, sense incloure’n més de 450 descartades per no vincular-se amb l’àmbit de la moda o bé 
estar extingides). 

En l’àmbit tèxtil-moda es poden identifcar algunes palanques de canvi del negoci en les darreres dècades: 

•  En pr imer lloc, el canvi que va suposar la necessitat d’integrar-se cap a la distribució controlant el punt de 
venda, creant unes marques fortes i tenint cada cop una relació més directa amb el client. Moltes empreses 
industrials del tèxtil es van convertir també en retailers i, a la vegada, van néixer noves empreses marquistes 
que ja controlaven el canal (anomenades “marques de canal”, com seria el cas de Mango). Això va suposar l’apa-
rició d’empreses especialitzades en el punt de venda (disseny, arquitectura, programari per retail), en consulto-
ria estratègica de retail (estudis de mercat, agències de comunicació, màrqueting, experts en franquícies, con-
sultores d’estratègia de marca, etc.), en formació (escoles de formació especialitzades en retail), o en activitats 
relacionades amb la logística del punt de venda (serveis logístics especialitzats). Aquest canvi també va anar 
acompanyat de la globalització de la producció i, tot i que hi ha una part que encara es fabrica localment 
(sèries curtes, pronto moda, reposicions, etc.) la major part es produeix en països emergents, especialment a 
Àsia o en països propers de baix cost (Marroc). Aquest canvi en els processos productius ha suposat el tanca-
ment d’empreses, però també ha generat altres estratègies i serveis. Empreses de gestió de la producció que 
coordinen els proveïdors de las grans marques a diferents països, empreses de logística especialitzada relacio-
nades amb la cadena de subministrament, empreses de certifcació i assegurament de la qualitat, etc. 

•   La segona gran palanca de canvi és el procés de transformació digital, el qual evidentment encara continua. 
En el cas del sector de la moda, va haver-hi un primer impacte rellevant amb el creixement de les vendes per 
canal on-line. Actualment, aquest canal signifca ja al voltant del 20% de les vendes per a algunes empreses i 
amb uns creixements molt signifcatius. La importància del canal on-line fa que es vegi la necessitat de buscar 
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models més omnicanal, on la tecnologia és una eina clau, no només per al procés de venda (transacció, paga-
ment, logística, devolucions, etc.) sinó per a processos previs (identifcació de clients i necessitats, referenciació 
i recomanacions, infuència en les seves decisions) i processos posteriors (seguiment, fdelització, etc.). Per 
acompanyar aquests canvis en el procés de venda on-line, sorgeixen empreses que ofereixen serveis de valor 
afegit i, en alguns casos, tenen una base tecnològica rellevant al darrere. Per exemple: plataformes de venda 
on-line, desenvolupadors de programari, sistemes de pagament on-line, consultores de màrqueting digital, 
start-up que apliquen intel·ligència artifcial al món de la moda o al retail, empreses de big data aplicada al ne-
goci de la moda, empreses de digitalització del punt de venda cercant sinergies del canal on-line amb el físic 
(omnicanalitat), empreses relacionades amb conèixer el consumidor on-line  i infuir-hi (agències d’infuencers), 
logística especialitzada, etc. 

•  Actualment, la sostenibilitat s’està defnint com una nova palanca de canvi que pot transformar una vegada 
més el sector. Segons un article recollit al Business Insider, “These facts show how unsustainable the fashion 
industry is” (McFall-Johnsen, 2020), la indústria de la moda produeix el 10% de totes les emissions de carboni i 
és el segon sector que més aigua consumeix en l’àmbit global. La major consciència sobre l’impacte mediam-
biental de la “moda ràpida”  (fast fashion) ha promogut un canvi en les preferències del consumidor, en paral·lel 
als canvis previstos en la legislació i normatives en la gestió de residus del sector. Aquests factors situen l’eix de 
la sostenibilitat al centre dels reptes del sector, per exemple amb estratègies vinculades a l’economia circular. 
Els programes com el Green Deal de la Unió Europea, que fomenten la innovació i el desenvolupament de pro-
jectes per a la sostenibilitat mediambiental, també actuen com a catalitzadors d’aquest canvi. Caldrà veure els 
efectes d’aquesta nova tendència en el sector, tant en termes de la cadena de valor directa com en el conjunt 
de l’ecosistema d’entorn que pot ajudar les empreses a adaptar-se a les noves preferències del consumidor en 
aspectes mediambientals i de sostenibilitat. 

Les pàgines següents ens permeten seguir la trajectòria de la indústria del tèxtil-moda al llarg de les darreres dècades. 
Cadascuna de les grans palanques de canvi ha tingut impacte al sector, sigui amb l’aparició de noves fgures que de-
senvolupen noves estratègies, pel canvi mateix per part de les empreses tradicionals, així com el desenvolupament de 
moltes empreses de serveis de valor afegit i de base tecnològica. Amb aquesta publicació es vol fer palès com ha 
evolucionat la cadena de valor del sector de la moda a Catalunya, adaptant-se a aquests canvis, generant tota una 
“nova indústria” que aporta valor, genera ocupació de qualitat i que incorpora les noves tecnologies de manera ràpida 
i efectiva. Sense tot aquest ecosistema i la seva evolució, costaria molt tenir empreses de la moda competitives a  
escala mundial. Segons les dades del darrer projecte d’actualització estratègica del sector de la moda a Catalunya 
(Cluster Development, 2019), les 10 principals marques de moda a Catalunya sumen més de 7.400 milions d’euros de 
facturació, cosa que és aproximadament el 0,5% del mercat mundial de la moda. És un ecosistema de referència que 
ha demostrat una gran capacitat d’adaptació. 
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03. L’ESTRATÈGIA DE MARCA I RETAIL, REDEFININT EL PERÍMETRE DEL SECTOR TÈXTIL-MODA

3.1. Del sector tèxtil al sector de la moda 

Cap a l’any 2000, el sector industrial tèxtil i de la confecció comptava amb més de 4.000 empreses al llarg de tota la 
cadena productiva (empreses de flatures, de teixits, proveïdors de tints i acabats, confeccionistes de peça fnal amb 
marca pròpia, tallers de confecció que treballen subcontractats per tercers, etc.). 

FIGURA 2 

cadena de valor de la indústria productiva tradicional de catalunya 

Font: Elaboració pròpia. 

Tot i que una part d’aquestes empreses s’orientava a mercats anomenats “tècnics”, com el tèxtil per a l’automoció o el 
tèxtil per a la protecció laboral, la major part de la indústria tenia com a objectiu fnal el segment de vestir o moda. 
Catalunya representava el 42% de la facturació espanyola del sector i el 36 % de l’ocupació l’any 2006. Una part impor-
tant de la producció del sector a Catalunya es concentrava en uns pocs pols productius o clústers històrics (Igualada, 
Mataró, Terrassa, Sabadell, etc.) de renom internacional. Cada clúster tenia una realitat socioeconòmica diferent i cer-
ta especialització productiva. Les empreses del clúster igualadí estaven més especialitzades en tricot, jerseis i altres 
articles de vestimenta exterior; les de Mataró, en gènere de punt, especialment roba interior; i les de Sabadell, en llana, 
sobretot per a vestimenta masculina. A fnals del segle XX i principis del XXI, el sector tèxtil-confecció a Catalunya havia 
perdut la meitat dels seus establiments i la meitat de l’ocupació, com a conseqüència del procés de globalització i la 
deslocalització de l’activitat manufacturera cap a països amb uns costos laborals més baixos, especialment la Xina. 
Aquesta evolució era encara més negativa per als clústers que s’han mencionat abans, on el pes de la indústria pro-
ductiva tèxtil podia arribar a representar en alguns casos gairebé un 50% de l’ocupació industrial. Si el sector no anava 
bé, l’impacte socioeconòmic al territori era molt elevat. 

L’evolució negativa del sector industrial tèxtil contrastava amb el creixement de grans grups de distribució de roba, 
com Inditex i Mango a Espanya, i amb el creixement mateix del mercat de la moda. Tot i que aquests grups eren clients 
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 de bona part del sector productiu català, es visualitzaven com un “negoci diferent” i, per tant, les seves dades i la seva 
evolució no eren mai considerades en les estadístiques tradicionals, ans al contrari, el seu esquema d’aprovisiona-
ment es considerava “perjudicial” per als models productius tradicionals. 

Els canvis al negoci del tèxtil-moda eren clars i rotunds des de feia anys. Primerament, el canvi en les preferències del 
consumidor fnal, on el segment de gamma mitjana ocupat per les marques tradicionals perdia quota de mercat, a 
favor de les marques de pronto moda i millor relació qualitat-preu i les marques d’alta gamma, més aspiracional, amb 
un posicionament diferencial. En segon lloc, la tendència de les marques del tèxtil-moda a focalitzar-se cada cop més 
en marca i distribució, tot buscant aprovisionar-se de producte acabat al millor preu, afavorint, per tant, la deslocalit-
zació de tota la cadena productiva a països de baix cost. I, fnalment, la pèrdua de quota de mercat del canal multimar-
ca, el canal tradicional de venda dels productes de moda, en favor de les cadenes o marques de canal i també dels 
supermercats i els hipermercats. El canal, per tant, es reorganitzava, canviaven els pesos i es produïa certa concentra-
ció del canal en un menor nombre d’agents. 

Els canvis de preferències per part del consumidor van fomentar que les marques, amb independència del seu seg-
ment de mercat o client al qual es dirigien, buscaven la seva diferenciació cap al client fnal per mitjà de dues estratè-
gies: inversió en marca i integració al canal de distribució. El negoci del tèxtil-moda estava defnit i controlat cada cop 
més per la distribució i això feia que les estratègies de les empreses amb marca pròpia i producte fnal convergissin. 
Tant les noves marques del món de la moda, les quals naixien amb visió de retail, com les marques tradicionals fabri-
cants, les quals decidien integrar-se en la distribució per captar-ne el marge i reforçar també la notorietat de marca. El 
canal multimarca independent, és a dir, les botigues que no pertanyien a cap cadena i que venien diferents marques 
de tercers, havien estat el canal de venda tradicional i majoritari a Espanya, amb més de dues terceres parts del mercat 
a fnals dels anys vuitanta. 

La tendència creixent a integrar-se cap endavant per part de les marques de producte, així com el pes cada cop més 
fort de les marques de canal (enteses com a marques que venen tot el seu producte per mitjà de les botigues pròpies, 
com Zara o Mango) va fer canviar radicalment la quota de mercat dels diferents canals de distribució a Espanya. Així, 
entre 1985 i 2004, el canal multimarca va perdre la meitat del seu pes a Espanya, a favor del canal organitzat (marques 
de canal, supermercats, hipermercats, etc.). Per tant, el canal no només s’organitzava, sinó que estava cada cop més 
concentrat. D’aquesta manera, el poder de negociació dels grans grups de distribució, com Inditex o Mango, enfront 
dels possibles proveïdors locals creixia amb força. Així mateix, el canal multimarca anava perdent posicions, cosa que 
signifcava que les marques fabricants catalanes i espanyoles estaven veient com es reduïa constantment la seva base 
de clients actuals i potencials. 
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FIGURA 3 

Primers indicis del canvi als canals de distribució de vestir a Espanya a principis del segle XXI

Font: ACOTEX, 2005. 

L’any 2005, des de l’Observatori de Prospectiva Industrial de la Generalitat de Catalunya (2006) es va promoure un 
projecte per identifcar les estratègies de creixement del sector de la moda a Catalunya. Per primer cop, es decidia 
ampliar el perímetre de l’anàlisi en incloure empreses que històricament no s’havien considerat de la seva competèn-
cia i que per tant no havien estat objecte ni d’ajuts ni de programes de suport específcs per part de la Direcció Gene-
ral d’Indústria. Un cop acordat l’àmbit de l’anàlisi, es va procedir a identifcar totes aquelles empreses amb seu social 
o centre de decisió a Catalunya que seguien l’estratègia de marca i control del canal, amb independència del seu ori-
gen, la seva localització geogràfca, el seu posicionament de marca o el tipus de producte que comercialitzessin. Un
dels resultats signifcatius va ser constatar que, més enllà de les marques tradicionals i dels grans grups de distribució, 
com Mango i les marques d’Inditex amb seu operativa a Catalunya (Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka...), hi havia
un nombre realment important de marques de canal i marques amb estratègia mixta que estaven creixent en el mer-
cat del tèxtil-moda. En aquell moment, la major part d’aquestes empreses tenien uns creixements de doble dígit cada 
any. Aquestes xifres van confrmar de nou que una part de la cadena de valor del sector a Catalunya no s’havia tingut
prou en compte fns aquell moment i que, precisament aquesta part era la que podia servir de referència a l’hora de
defnir noves vies de creixement futures en el negoci tèxtil-moda.

Amb aquesta nova perspectiva que integrava la totalitat de la cadena de valor del negoci del tèxtil-moda a Catalunya, 
es van identifcar dues principals estratègies de creixement. 

La primera consistia en competir amb marca de producte pròpia i control del canal de venda (marca i retail). La se-
gona, relacionada de forma més específca amb la part de la cadena de valor productiva, era la de desenvolupar 
producte i gestionar-ne la seva producció per a tercers marquistes (gestor de la producció i el disseny). 
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FIGURA 4 

Estratègies de futur al negoci del tèxtil moda 

Font: Elaboració pròpia. 

3.2. L’estratègia de marca i retail 

L’estratègia de marca i control del canal de venda era a tots els efectes la clara guanyadora en el negoci del tèxtil-moda  
a escala internacional en termes de creixement i de rendibilitat. Totes les grans empreses que estaven creixent en  
aquest negoci ho feien des del control del canal de distribució, fos en menor o major mesura. La distribució o canal de  
venda era la que defnia les regles del joc del mercat de la moda i per tant les marques de producte que no havien nas-
cut com a distribuïdores tendien, com s’ha mencionat prèviament, a integrar-se cap endavant per controlar el canal. 

Aquest model d’estratègia exitosa ha continuat persistint fns avui dia, però amb un canvi molt signifcatiu, el de la 
venda on-line, com veurem en el següent apartat. Les empreses que tenen un rol més fort a la cadena de la moda són 
les que tenen una marca forta i s’integren al canal de venda. Per tant, l’estratègia de marca i retail va ser una de les 
palanques de canvi recents més potents en el negoci de la moda. Sota aquest concepte, s’hi inclouen dues tipologies 
d’empreses, segons el grau d’integració a la distribució. Primer, les marques de canal, empreses que comercialitzaven 
tot el seu producte a través del canal propi sota una mateixa marca (botigues físiques pròpies, siguin controlades di-
rectament o bé en règim de franquícia més botiga on-line). Segon, les empreses amb estratègia mixta, que realitza-
ven una estratègia de comercialització multicanal: venen part del seu producte a través del canal propi sota una ma-
teixa marca (botigues físiques pròpies, siguin controlades directament o bé en règim de franquícia més botiga on-line), 
i l’altra a través del canal multimarca tradicional independent. 

Per invertir en marca i, sobretot, en distribució, cal alliberar recursos que les marques tradicionals fns al moment des-
tinaven a altres fases de la cadena de valor. El disseny continua sent clau, i també evidentment la part comercial i de 
màrqueting. En canvi, la producció, encara que externalitzada, deixa de ser una de les prioritats i no es considera que 
aporti una diferenciació clau. 
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Per tant, des de l’auge de l’estratègia de la marca i el retail, les marques van centrar-se en abaratir els articles que co-
mercialitzaven, i aconseguir així més marge per poder invertir en la marca i en la integració al canal de venda. Aquest 
va ser, de fet, un dels principals factors d’impacte (negatiu) en el sector manufacturer tradicional. El primer que es va 
deslocalitzar va ser el procés de confecció, que era el que requeria una major intervenció de mà d’obra. Inicialment, es 
realitzava el procés de flatura i teixit en l’àmbit local i es portava a confeccionar les peces a països on el preu per hora 
dels confeccionistes era més baix, sobretot a la Xina. Però l’increment d’importacions de producte (peça) totalment 
acabat va acabar produint un efecte d’arrossegament a la capçalera del sector tèxtil, de manera que la deslocalització 
va acabar afectant tota la cadena productiva catalana. Si la peça ja arribava acabada no hi havia espai per processos 
de teixir o de tints i acabats. Mentre això representava un canvi per a les marques tradicionalment fabricants o que 
havien subcontractat la producció localment, les noves marques de producte o de canal ja naixien en la major part 
dels casos mirant a Àsia o a països de més baix cost. 

És important destacar que aquesta estratègia marquista era igual, amb independència del segment que ocupaven en 
el mercat (alt o baix). Encara que les estratègies operatives, de màrqueting, de publicitat, d’ubicació de botigues, dife-
renciessin les marques de pronto moda de les marques de luxe, la conclusió és que la seva estratègia general, de dife-
renciació per reconeixement de marca i control de la distribució, era la mateixa. 

La necessitat de gestionar de manera òptima aquest model de fabricació i d’aprovisionament global va permetre el 
desenvolupament de la segona estratègia de creixement: els gestors de la producció i el disseny, que podien ocu-
par-se de gestionar les compres i el control de la producció com a servei de valor afegit per als seus clients marquistes. 
Aquesta segona estratègia no hagués aparegut ni tindria sentit sense la primera. Per tant, la reconfguració de la ca-
dena de valor sempre té un detonant i, en aquest cas, van ser les estratègies marquistes dels grans grups. 

3.3. Impactes en positiu a la cadena 

“Nous” jugadors a la cadena – “És indústria o és comerç?” 

El 2005, el projecte de marca i retail promogut per l’Observatori de Prospectiva Industrial va permetre identifcar més 
d’un centenar d’empreses que seguien una estratègia de marca i retail a Catalunya. El punt més interessant va ser que 
hi havia empreses amb marca que eren en el seu origen fabricants i que s’havien integrat cap endavant, però que, 
sobretot, hi havia tot un seguit d’empreses que s’havien creat els últims 5-10 anys que no fabricaven el producte i que 
estaven tenint creixements importants de facturació any rere any. Es tractava d’empreses fora de l’òrbita manufactu-
rera tradicional del sector i, tot i així, es va constatar que eren part de la cadena de la moda. De fet, justament era la 
part amb la qual calia treballar de més a prop per continuar potenciant i facilitant la seva estratègia de creixement. 

El nombre d’empreses amb una estratègia de marca i retail a Catalunya no ha deixat de créixer des de llavors. Les últi-
mes dades les quantifquen en més de 160, amb una marca forta i integració al canal de venda, amb un volum de 
negoci superior als 11.000 milions d’euros. Es tracta d’empreses que continuen creixent a ritmes interessants de més 
del 4,5% anual (superiors a la mitjana del sector del 3%, segons dades del 2018). Tot i que l’any 2005 es podia visualit-
zar que les marques que havien nascut amb un enfocament de retail eren un nou jugador de la cadena, actualment 
són el punt central del sector i arrosseguen bona part de la cadena de valor a Catalunya. 
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FIGURA 5 

més enllà de mango i Inditex, algunes de les empreses amb estratègia de marca i retail a catalunya 

        

Evolució del volum de negoci (en milions d’euros) 

41 M€ 37 M€ 24 M€ 27 M€ 18 M€ 10 M€ 6 M€ 

600 treb. 176 treb. 151 treb. 120 treb. 202 treb. 35 treb. 24 treb. 

3,5% 5,1% 8,4% 9,1% 1,4% 12,5% 46,71% 
CAGR 15-18 CAGR 15-18 CAGR 15-19 CAGR 15-18 CAGR 15-19 CAGR 15-19 CAGR 15-19 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil. 

FIGURA 6 

més enllà de mango i Inditex, l ’exemple de Boboli, com a empresa amb estratègia de marca i retail a catalunya 

• Empresa de moda infantil 

• Facturació 2019: 37 milions d’euros 

• 150 treballadors a les ofcines centrals, 20 dissenyadors 

• I mplementació del model omnicanal: com recollida en botiga de comanda on-line, compra on-line  
en botiga o venda a través de Whatsapp 

• Vendes canal on-line 2020 = 11% 

• Presència en marketplaces internacional clau per a expansió internacional 

• Club de fdelització amb més de 100.000 usuaris 

• Estratègia de màrqueting combinada recursos interns (cinc persones, inversió 5% vendes) 

• Treballant per implementar canvis en sostenibilitat (procés de certifcació B-Corp) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil, portal de notícies Modaes.es i web de l’empresa. 
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Noves fgures a la cadena del negoci tèxtil-moda 

a) Els gestors de la producció i el disseny
Com ja s’ha explicat, les empreses amb marca i/o retailers, per seguir l’estratègia de reforç de la marca pròpia i el con-
trol del canal de venda, tendeixen a focalitzar les seves organitzacions en aquelles fases de la cadena que els aporten
més valor afegit i diferenciació respecte de la competència. Es reforcen, per tant, els àmbits de màrqueting i de comer-
cialització, treballant paral·lelament amb el disseny com a element diferenciador de la marca (sigui un disseny més
diferencial i propi o bé una adaptació de les tendències defnides per les grans marques). Per poder reforçar aquestes
àrees, les empreses necessiten alliberar recursos aconseguint un menor cost de producció o de compra dels produc-
tes i, per fer-ho, tendeixen a buscar proveïdors que puguin encarregar-se de gestionar les compres i l’aprovisionament 
globals.

Aquesta aproximació va suposar, ja fa anys, que les empreses marquistes canviessin els seus criteris de compra per 
seleccionar les seves empreses proveïdores. El principal canvi passava per buscar empreses que fossin capaces de 
prestar un “servei”, entès com la capacitat de proporcionar el producte acabat i fer-ho amb el temps de resposta ne-
cessari. A part, el preu com a element mínim indispensable, i el disseny, com a criteri complementari per a aquelles 
empreses focalitzades en el pronto moda i que necessiten una constant pluja d’idees per confeccionar les seves col-
leccions seguint les tendències de moda (com totes les marques del grup Inditex). 

Es va identifcar una sèrie d’empreses que creixien donant resposta a aquests criteris de compra i que han continuat 
creixent amb aquest model fns ara. Empreses com Hallotex o Happypunt, les quals ofereixen propostes de disseny 
constants als seus clients i s’encarreguen de la gestió de comandes de producte acabat, amb independència de si cal 
produir-les localment o a escala internacional. Especialment, es tracta d’empreses del Maresme, les quals van evoluci-
onar del model de fabricant tradicional al de la gestió de la producció arreu del món per tercers. Amb el valor afegit 
que, en un moment donat, van incorporar dissenyadors a les seves plantilles per oferir propostes de disseny als seus 
clients per a les noves col·leccions pronto moda. Els punts comuns que caracteritzen les estratègies dels gestors de la 
producció i el disseny són: 

• C apacitats d’aprovisionament global: els proveïdors han de tenir les capacitats necessàries per resoldre les
necessitats derivades de les comandes dels clients. Tenir o disposar de capacitats productives locals (pròpies o
no) per garantir temps de resposta i cerca i gestió de capacitats productives (de tercers) en països de baix cost, 
per a la resta de comandes on el temps no es un factor tant exigent.

• I ntegració de totes les fases de la cadena de valor productiva: el proveïdor com a gestor de la producció s’ha 
d’interrelacionar amb tota la cadena global, des de les flatures als teixidors, passant per tints i acabats, i ocu-
pant-se de proporcionar producte acabat al seu client. Molts d’aquests agents no es troben localitzats a Europa. 

•  Capacitats de disseny i desenvolupament de producte: en algunes tipologies de client, que tenen models de 
negoci centrats en el pronto moda, es valora la capacitat de generar i proposar contínuament nous dissenys i
nous desenvolupaments de producte per part del proveïdor. Aquest factor és un mínim indispensable per
treballar amb algunes grans empreses com Inditex, mentre que en d’altres, on l’aposta era pel disseny intern i
diferencial (menys abocats a pronto moda) aquest factor no es valora com a tant crític.
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FIGURA 7

 Exemple de noves fgures relacionades amb l ’aprovisionament global. El cas de Hallotex 

• Gestor de la producció de circular 

• Facturació 2017: 67 milions d’euros 

• Un dels pr incipals proveïdors del grup 
Inditex, amb instal·lacions a Catalunya  
i al Marroc 

• I nnovació en sostenibilitat 
mediambiental 

• 102 treballadors (x2 treballadors 2011) 

Evolució de la facturació (en milions d’euros) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil, portal de notícies Modaes.es i web de l’empresa. 

b) Empreses de logística especialitzada
La gestió de la logística ha esdevingut també una part clau en la implementació de l’estratègia de marca i retail degut 
a l’aprovisionament global, i encara s’ha vist més reforçada amb l’explosió del canal on-line. Amb el control del canal
de venda, les empreses dediquen més recursos que mai a l’activitat logística, invertint en magatzems intel·ligents a
mesura que el canal de venda creix i buscant sistemes d’aprovisionament directe del proveïdor a la botiga, especial-
ment per a les marques de major dimensió. En el mateix sentit, la subcontractació a proveïdors tercers especialitzats,
com per exemple Logisfashion, és una manera de garantir l’optimització dels processos logístics, tant en termes de
cost com de temps de resposta, sobretot per a les marques de pronto moda.
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FIGURA 8 

Exemple de logística especialitzada. El cas de Logisfashion 

• Operador log ístic especialitzat en 
moda i e-commerce 

• Facturació 2019: 50 milions d’euros 

• 50% vendes procedent d’e-commerce 

• 23 centres logístics 

• P resència en 11 mercats i sis  
amb infraestructura pròpia 

• Aprox. 1.200 treballadors 

Font: Presentació corporativa de l’empresa. 

La sofsticació de l’estratègia de les empreses del sector 

A més de les empreses que havien nascut els últims 10-15 anys amb l’objectiu ja fxat de tenir una marca forta i con-
trolar la distribució, ja hem vist que hi havia empreses que tenien un passat industrial i que havien fet un canvi estra-
tègic darrerament, per tal d’adaptar-se a les noves regles del joc que marcava el negoci. Alguns exemples podien ser 
Sita Murt, Esteve Aguilera o Cóndor, les quals formaven part de la indústria tèxtil sota el concepte tradicional però 
estaven seguint també la mateixa estratègia de marca i integració al canal de venda. Aquest factor era clau per acabar 
d’entendre que el concepte de separar indústria i distribució ja no tenia un sentit estratègic i que el que calia era ana-
litzar el negoci de la moda com un “tot”, i apostar per donar suport a aquelles estratègies de futur, com l’estratègia de 
marca i control del canal. 

L’estratègia de potenciació de la marca i integració amb el canal de venda permetia donar una millor resposta als 
canvis de preferències del consumidor i als canvis del canal de distribució. Es passava del multimarca independent 
tradicional (sovint amb producte indiferenciat, marques mal posicionades, etc.), a un model de retail monomarca on 
les marques controlaven el seu posicionament i utilitzaven els instruments necessaris per donar resposta a les neces-
sitats dels consumidors, no només en termes de producte sinó també quant a l’experiència de compra. I aquesta es-
tratègia es reforçava encara més per la pèrdua de quota del canal multimarca. Aquelles marques que inicialment no 
s’haurien proposat de vendre per mitjà de canal propi, es veien forçades a integrar-se endavant perquè el seu client 
perdia presència en el mercat. 
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L’estratègia de marca i retail permetia a les empreses: 

• Obtenir un major coneixement del consumidor fnal i de les seves preferències.
• Defnir i posicionar la marca i el producte tal com havien estat concebuts.
• Rebre informació directa diària de l’evolució de les vendes per poder fer reposicions.
• Defnir una nova via de creixement i captar el marge de la distribució.
• El punt de venda físic com una “tanca publicitària permanent i rendible”.

FIGURA 9 

El canvi estratègic per part de les empreses manufactureres. L’exemple de cóndor 

• Empresa fundada el 1898 al Maresme, forma part del grup Industrias Valls 

• Marca de referència en calceteria infantil 

• Facturació 2019: 18 milions d’euros 

• 40% exportacions (EUA un dels mercats principals) 

• 210 treballadors 

• I matge forta de la marca vinculada a especialització, qualitat i producció europea i el més ampli 
assortiment de colors 

• Comunicació i relacions públiques (des dels “famosos” tradicionals a infuencers actuals) 

• Estrat ègia de distribució mixta: presència al canal multimarca combinada amb vuit punts de venda, 
grans magatzems, shop in shops i venda on-line (menys del 10% de la facturació però amb alts 
creixements) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil, portal de notícies Modaes.es i web de l’empresa. 

Les empreses marquistes que creixien en vendes ocupaven cada cop més personal, no només en botigues sinó també 
a les seves seus centrals. De fet, amb una facturació de 15 o 20 milions d’euros, les centrals de les marques ja compta-
ven amb estructures d’entre 20 i 30 persones de mitjana, amb perfls molt diferents als que havia ocupat la indústria 
tèxtil tradicional. Per exemple: responsables de la cadena de botigues, responsables de comunicació i de marca, engi-
nyers tèxtils per a la compra i aprovisionament globals, enginyers industrials per a la gestió del sistema logístic a les 
botigues, etc. Analitzant tota la cadena de valor del tèxtil-moda es comprovava que mentre s’estaven perdent molts 
llocs de treball en l’àmbit productiu, se n’estaven creant de nous i part d’ells amb més valor afegit des de l’àmbit de la 
distribució. L’exemple de Mango era rellevant en aquest sentit. L’any 2006, aquesta marca tenia un total de 8.500 tre-
balladors al món, 6.000 dels quals treballaven als punts de venda, però els gairebé 2.500 restants ocupaven posicions  
de valor afegit per a la marca a les seves seus centrals al Vallès. Entre aquests últims, s’incloïa disseny, compres i apro-
visionament, logística, retail i, fns i tot, arquitectura i sistemes d’informació propis. La dada contrastava amb les dades 
d’ocupació dels grups industrials tèxtils històrics: Hilados y Tejidos Puigneró, tancada el 2003, i que havia estat un re-
ferent tèxtil a Espanya i a Europa, havia arribat a ocupar en la seva millor etapa 2.000 persones, sobretot en tasques 
productives. Les 2.500 persones que Mango ocupava només a les seves seus centrals igualaven o superaven les xifres 
de Puigneró quant a ocupats i, el que és més important, amb un salari mitjà d’aquest perfls, en termes reals compa-
ratius, de més del doble. 
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A més, l’estratègia de marca i control del canal de venda enfront de l’enfocament a la producció havia comportat un 
impacte directe en els perfls professionals. De la mateixa manera que les empreses canviaven la confguració de la 
seva cadena de valor, es transformava també la tipologia de llocs de treball que les organitzacions havien de cobrir 
per poder implementar la seva estratègia. Així, mentre perdien importància els perfls relacionats amb la producció, 
apareixien nous perfls professionals com els responsables de cadenes de botigues, o responsables de sistemes logís-
tics cap al punt de venda. Això era especialment important per a empreses que havien fet el canvi estratègic i que  
a més de transformar la mentalitat empresarial, veien com havien de recercar professionals molt diferents als que 
havien seleccionat històricament. 

Aquests perfls eren clau per implementar una estratègia nova. En aquests casos, se sumava també la necessitat de 
professionalitzar la gestió de l’empresa, repte que era encara de major importància per a empresaris que coneixien 
molt bé el disseny del producte i el posicionament de la marca, però que no tenien l’experiència empresarial necessà-
ria per implementar l’estratègia al mercat. En alguns d’aquests perfls, la problemàtica residia en què hi havia en aquell 
moment escassos agents d’entorn que formessin professionals en aquests àmbits i les empreses optaven per ftxar els 
professionals en retail o aprovisionament directament de grans grups que tenien els sistemes de formació interns 
mateix. 

El fet que cada cop més se subcontractés la producció arreu del món signifcava un augment de la importància dels 
perfls tècnics compradors amb coneixement del producte. Les compres globals suposaven tenir uns forts coneixe-
ments tant tècnics com de negociació per comprar bé. Per tant, paradoxalment, tot i la davallada de les estratègies 
productives locals, perfls tècnics tèxtils de producció i compres seguien sent necessaris, encara que amb nous reque-
riments. Havien de dominar idiomes per poder negociar arreu del món, i havien de tenir també la capacitat d’enten-
dre les tendències del mercat, a més dels coneixements tècnics. El comprador, per tant, es confgurava com un “pro-
duct  manager de compres”. No només havia de comprar allò que li venia defnit pels responsables de disseny, sinó que 
havia de ser capaç d’identifcar altres productes ja acabats que poguessin encaixar amb l’estil de la marca i es pogues-
sin incorporar a les noves col·leccions. 
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TAULA 2 

Exemples de perfls professionals que treballaven en una seu d’una empresa de moda (2005) 

GERÈNcIA (GESTIó EmPRESARIAL PROFESSIONALITZADA) 

• Dissenyadors 
Disseny 

• modelistes i patronistes 

• Investigadors de mercat 
màrqueting i publicitat • Directors comercials i de màrqueting 

• Directors de la cadena de botigues (retail manager) 

• Experts en la gestió dels franquiciats 
Gestió comercial i vendes 

• Experts en real estate (localització i gestió prèvia de contractes) 

• Arquitectes i altres técnics 

• Experts en decoració de botigues & merchandising Botigues 
• Director de botigues 

• compradors - gestors de la producció, control de qualitat, etc. compres i producció 
• Gestors de la logística i magatzems 

• Personal de magatzem 
Logística 

• Project managers de software 

• Personal de suport administratiu 
Administració, fnances, etc. 

• Personal de fabricació (acabats, control de qualitat) 

Font: Observatori de Prospectiva Industrial (2006). 

Canvis a l’entorn 

L’anàlisi de l’estratègia de la marca i el retail a Catalunya va permetre identifcar noves empreses i agents d’entorn que 
mai abans havien estat inclosos en una anàlisi del sector. Des d’empreses consultores de marca i retail (que elaboren 
plans estratègics per a empreses que es volen integrar cap endavant o volen redefnir l’estratègia de retail) a despat-
xos d’arquitectura especialitzats en projectes per a cadenes de botigues, passant per empreses amb sistemes d’infor-
mació propis específcs per a la gestió de botigues. 

Però el principal canvi a l’entorn va venir de la mà de les escoles de formació. A principis del segle XXI ja existia un 
nombre important d’escoles de disseny de moda a Barcelona. Però no hi havia formació en l’àmbit de retail i tot el que 
té a veure amb la gestió del negoci mateix de la moda. Al cap dels anys, aquesta foto ha canviat clarament. Actual-
ment, la majoria de les escoles de disseny ofereixen cursos (postgrau - màsters) en gestió del negoci de la moda. De la 
mateixa manera, les universitats i escoles de negocis catalanes ofereixen programes i màsters específcs per a un dels 
àmbits diferencials del sector, que en el moment no tenia oferta formativa, com és la gestió del retail. 
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FIGURA 10 

Exemples d ’oferta formativa vinculada amb la moda i el punt de venda a catalunya 

Font: Elaboració pròpia, webs de les entitats formatives. 



 
 
 

 
 

 

 04 

Del comerç 
electrònic a la 
transformació 
digital de tota la 
cadena, palanca 
de canvi en 
construcció 



32 

           04. DEL cOmERç ELEcTRòNIc A LA TRANSFORmAcIó DIGITAL DE TOTA LA cADENA, PALANcA DE cANVI EN cONSTRuccIó

4.1. Antecedents. L’arrencada del comerç electrònic 

A mitjans del 2000, un debat recurrent era la futura evolució del comerç electrònic en el món de la moda. Semblava 
que havia de ser una de les grans tendències de futur, però el mercat no s’acabava de desenvolupar. O almenys no ho 
feia amb el ritme d’altres mercats com el del turisme, on la major part de venda de bitllets d’avió o de reserves de nits 
d’hotel ja s’estava produint de manera electrònica. L’hàbit de provar-se les peces de vestir o de calçat abans de com-
prar-les era una de les principals barreres que s’identifcava. Era difícil pensar que els consumidors volguessin comprar 
una vestimenta o complement sense saber abans si els agradava posat o els quedava bé. A més, amb l’excepció de 
grups com Women’s Secret o Mango, la major part d’empreses no havia treballat massa aquest canal prèviament i 
semblava força complicat, amb una rendibilitat incerta i per atendre un mercat encara no prou madur. 

A Europa, la irrupció de models com Vente Privée de França o Privalia de Catalunya va començar a trencar la primera 
barrera. Sota el reclam de vendes de producte d’estoc a baix preu de marques de gamma alta, els consumidors van 
entrar en la compra on-line de productes de moda. Privalia va passar de facturar vora el milió d’euros l’any 2006, en 
què s’havia fundat, a 22 milions d’euros l’any 2008. Encara que fos en un segment d’outlet, semblava que realment el 
consumidor havia superat la barrera mental de comprar moda on-line. Tot i això, el fet que grans operadors del sector 
no haguessin entrat a vendre on-line de manera clara (Inditex havia obert botiga on-line el 2007 però només per a Zara 
home), creava dubtes entre el sector. No va ser fns al 2010 que es va produir un punt d’infexió, amb el llançament 
on-line de Zara per a tot Europa, el qual es va continuar ampliant, els següents anys, tant a nivell geogràfc com a la 
resta de cadenes del grup. L’any 2019, les vendes on-line de tot el grup Inditex suposaven el 14% del seu total de ven-
des amb l’estimació que superin el 25% a fnals del 2022, a través d’una estratègia d’integració total dels canals i la 
logística i l’assortiment de tots els punts de venda. 

4.2. Del comerç electrònic a l’omnicanalitat 

El comerç electrònic no ha deixat de créixer durant els últims anys, aconseguint cada vegada quotes de mercat més 
elevades. El Regne Unit i Alemanya destaquen entre els països amb una major penetració del canal on-line, el qual 
arribava l’any 2018 a un 18% del conjunt del mercat de la moda, mentre que la quota de mercat on-line estimada a 
nivell europeu per al 2022 és del 30%. 
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FIGURA 11 

comparativa internacional del grau de penetració del canal de venda on-line respecte al total de vendes del mercat de la moda 

Fonts: Euromonitor, Fashion Revolution, Ofce for National Statistics, Kantar Worldpanel i ACCIÓ (2019). 

El canal de distribució on-line no només ha modifcat la forma de vendre els productes de moda, sinó que també ha 
promogut un canvi en el procés de compra. Segons dades d’un estudi de PricewaterhouseCoopers (2016), un 40% 
dels consumidors fa un procés de decisió omnicanal. Ja no hi ha una sola manera per tal que els consumidors arribin 
a decidir-se per un producte i l’acabin comprant. D’una banda, es pot donar un procés de compra 100% in situ tradi-
cional (es busca i es compra a la mateixa visita a un punt de venda) o el procés de compra 100% on-line (la compara-
tiva i compra es produeix en la seva totalitat per Internet). No es solen donar aquests extrems “purs”, al contrari, el 
procés de compra es torna més complex i fns i tot pot ser diferent segons l’ocasió o el perfl del consumidor que està 
comprant. El procés de recerca i comparació s’enriqueix, i de fet el consumidor guanya en certa manera més poder, ja 
que pot comparar productes, disponibilitat i preus on-line (i fer-ho tenint en compte prescriptors com amics i família 
o persones o marques que segueix a les xarxes socials). Algunes vegades realitzarà la compra on-line i d’altres acabarà 
anant a la botiga per emprovar-s’ho i acabar-se decidint per aquell producte o un altre o bé anirà a buscar les alterna-
tives que havia identifcat prèviament. El procés també es pot produir a la inversa. Consumidors que veuen un pro-
ducte a la botiga però acaben comprant-lo on-line perquè a posteriori han fet una comparativa o bé han trobat aque-
lla talla o color que potser inicialment no estava disponible físicament.
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FIGURA 12 

canvis al procés de compra de productes de moda 

Font: PricewaterhouseCoopers, 2016. 

Per tant, ja fa anys que s’ha entès que no es pot parlar del canal on-line com un canal isolat de la resta, sinó que cal 
desenvolupar un model omnicanal. Aquest camí cap a l’omnicanalitat és un dels reptes més importants de les empre-
ses de la moda avui dia: defnir de manera integral, des de l’inici, les estratègies de màrqueting i de comercialització, 
així com la logística associada, entenent que cal treballar amb un esquema en què tots els processos i fuxos de pro-
ducte i d’informació estiguin connectats. 

La major part de les empreses del sector de la moda han de treballar per obtenir una major optimització i rendibilitat 
del model omnicanal. Les vendes al canal on-line i les vendes al canal físic han de ser rendibles per se, tenint en comp-
te no només les vendes al canal propi sinó també el que es pugui estar produint per mitjà de tercers (en el cas on-line, 
en marketplaces tant al mateix país com a escala global). La reducció de les vendes als punts de venda físics (incremen-
tat per l’efecte COVID-19) sense una baixada dels costos associats, fa que el percentatge de venda per mitjà de punts 
de venda físics propis impacti negativament en la rendibilitat de moltes empreses. La major part de les empreses que 
han entrat recentment a treballar al canal on-line encara estan en procés de defnir l’estratègia de comercialització que 
sigui rendible, per a la qual és clau una alta taxa de repetició i una gestió àgil de les devolucions. 

4.3. Més enllà de la venda on-line, la transformació digital de tota la cadena 

La venda on-line ha permès a les empreses obtenir més informació dels seus clients. Què és allò que es ven? Què és 
allò que genera més cerques? Quins són els productes reclam, quines tendències s’estan produint, i a on? 
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Moltes vegades, es compta amb dades interessants, però sense els recursos per analitzar aquesta informació ni esta-
blir estratègies predictives en consonància. En tot cas, la comercialització on-line ha permès detectar àrees de millora 
per continuar incrementant l’efciència del model de desenvolupament, aprovisionament i venda de productes de 
moda. I per fer-ho, la tecnologia esdevé més clau que mai, i té un rol en totes les fases de la cadena de valor, com 
veiem a la següent taula-resum. La tecnologia esdevé un element clau per a la millora en el negoci. Des de l’aprovi -
sionament i la logística fns a una millor anàlisi del mercat i de les preferències del consumidor (i adaptar l’assortiment, 
el producte i el procés de venda en relació amb aquest coneixement). 

La incorporació de la tecnologia ha de ser un dels elements clau per connectar amb el client fnal, millorar la rendibi-
litat de l’omnicanalitat i desenvolupar nous mercats. La tecnologia no haurà de ser mai l’objectiu per se però sí l’eina 
que ha de permetre conèixer millor el consumidor, preveure i adequar l’oferta sobre la base de l’anàlisi de les vendes 
i els patrons de consum, defnir els descomptes i les polítiques d’enviament de producte i devolucions (sobre la base 
de l’anàlisi de les dades), optimitzar els processos d’aprovisionament o productius i també els logístics. 

La plataforma Zalando, d’origen alemany, és un exemple de com la incorporació de la tecnologia permet conèixer el 
consumidor i fer possible una experiència de compra completament personalitzada. Zalando afrma que té tantes 
botigues on-line com nombre d’usuaris registrats. La imatge del portal, els productes que hi apareixen, les recomana-
cions, els contactes que es fan amb el client fnal, etc., són diferents per a cada consumidor segons les pautes de 
compra i de consum que ha tingut en les últimes visites al portal (hagi comprat o no). 

TAULA 3 

Tecnologies aplicades segons la fase de la cadena de valor empresarial 

TEcNOLOGIA DISSENY FABRIcAcIó DISTRIBucIó VENDA 

Informes extensius fàcilment Segmentació del client per Detecció de possibles 
cRm Inventari real-time 

extraïbles característiques promocions 

Nous mètodes de pagament 
Blockchain Protecció dels drets d’autor Traçabilitat del producte contractes intel·ligents 

control de falsifcacions 

Automatització de catàlegs  
Restocatges automàtics Automatització del disseny - Ordenació intel·ligent dels de moda 

Machine learning interpretació de futures inventaris a través de visió per 
tendències millora de la previsió de vendes computador creació d’un sistema de 

i ajust de les rebaixes fetes recomanacions 

Automatització de devolucions 
Robotic Process Automation (RPA) i Application Automatització de Actualitzacions al client 

Automatització del disseny 
Programming Interface (API) comunicacions real-time Habilitació de mètodes  

de pagament 

El big data no és una tecnologia per se, sinó un conjunt de dades d’alt volum, variabilitat i velocitat de creixement. El tractament del big 
Big data 

data potencia exponencialment les possibilitats de les altres tecnologies 

Fonts: Elaboració pròpia i ACCIÓ (2019). 
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4.4. Impactes en positiu al sector 

Noves fgures empresarials a la cadena de valor 

a) Els operadors de venda on-line o e-tailers
Hem vist que les vendes on-line al sector de la moda es van impulsar de la mà d’actors que oferien productes de mar-
ques reconegudes aspiracionals a baixos preus, sota un concepte d’oportunitat (limitada en períodes molt curts de
temps i en quantitat). A Catalunya, el principal exponent va ser Privalia, la qual es va crear el 2005 a Barcelona emulant 
el model de Vente Privée, sent un dels artífexs del creixement de la compra on-line al mercat espanyol. Va obtenir ni-
vells de facturació interessants en un període de menys d’un any, i al cap de tres anys facturaven més de 20 milions
d’euros. Després d’un procés d’expansió en mercats internacionals, entrades en nous models de negoci que es van
acabar replegant i l’adquisició de competidors com DressforLess, Privalia va ser comprada per Vente Privée (Veepee)
l’any 2016. Facturaven més de 400 milions d’euros i es va adquirir per un valor de 500 milions d’euros. A Barcelona, els 
equips d’ambdues empreses van seguir un procés d’integració, tenint en l’actualitat més de 300 persones treballant
per als mercats espanyol i llatinoamericà del grup.

FIGURA 13 

Exemple de nous jugadors: Veepee - anteriorment Privalia, e-tailer de referència 

• Facturació global 2019: 3.800 milions d’euros Exemples d’ofertes vacants a Veepee a Catalunya 

• Presència en 14 països diferents – Stylist & Set Designer 

•  Veepee, anteriorment anomenat Vente Privée, – Creative Designer 
pioner del model de venda d’estocs on-line, va – Tècnic/a de Helpdesk 
comprar l’empresa catalana Privalia l’any 2016 

– Tech Recruiter 
•  Des de Barcelona, a més de gestionar el mercat 

– Campaign Supervisor Manager 
espanyol, tenen l’estudi de producció audiovisual 
amb el qual ofereixen serveis a les marques per a – Full Stack Developer (Brandsplace) 

la creació dels catàlegs digitals i la creació de – Senior Full Stack Developer (PIM) 
contingut als seus portals d’e-commerce – Back-end Engineer (Go) 

•  Personal de les ofcines de Barcelona dedicat a – Superviseur logistique H/F 
gestió comercial, però també als serveis de 

– QA Engineer creació d’imatge i continguts digitals per a 
marques, així com equips de programació i – Neolane Developer 

desenvolupament tecnològic – Android Developer 

– Senior Full Stack Developer (SCALIA) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la web de l’empresa, notes de premsa i portals de recerca de feina. 

El model d’e-tailer té sentit amb una massa crítica mínima, aconseguint economies d’escala i altes taxes de repetició. 
Segurament aquesta és la raó per la qual es tracta d’un model on hi ha un alt grau de concentració i uns pocs i grans 
jugadors internacionals. Veepee és un d’ells, però també trobaríem Zalando, Asos o YNAP. A Catalunya, a part de 
Privalia-Veepee, destaca Tradeinn. Tot i no ser del món de la moda, aquesta empresa, amb seu a Girona i que ven pro-
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ducte esportiu, és un molt bon exemple de cas d’èxit de Marketplace on-line, ja que va tancar l’any 2019 amb una 
facturació de 188 milions d’euros i va superar els 100 amb només els primers cinc mesos del 2020 per l’auge de la 
venda dels productes esportius en ple confnament per la COVID-19. Encara que es tracti d’un mercat diferent, servei-
xen de referència d’una categoria d’empresa clau dins de la cadena, la qual obté el coneixement i el contacte directe 
amb els consumidors fnals i, per tant, pot tenir informació clau per preveure la demanda i ajustar l’assortiment a allò 
que busca el mercat. 

FIGURA 14 

Exemple de nous jugadors: Tradeinn, e-tailer de referència en l àmbit esportiu 

•  Botiga en línia de productes de marques 
esportives 

•  Facturació 2019: 188 milions d’euros  
(CAGR 2015-2019 = 33%) 

• Gairebé 200 treballadors 

•  Més de cinc milions de clients a escala 
internacional, i un milió de referències  
de 1.500 marques diferents 

• T ecnologia com a clau per obtenir la millor  
posició competitiva: eines big data per a  
l’anàlisi de preus de la competència, ajust cada  
sis hores de més de la meitat de referències de  
la botiga, inversió de fns a un milió d’euros en  
estratègia SEO i SEM per captar clients,  
avaluant el retorn de la inversió publicitària 

Evolució del volum de negoci (en milions d’euros) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil i d’un article al Diari de Girona de l’1 de desembre de 2020. 

b) Les marques natives digitals
Amb un consumidor avesat a comprar on-line i amb un ventall ampli d’eines tecnològiques que permeten muntar
botigues on-line amb molta facilitat (com Shopify o Magento), els últims anys han proliferat marques de moda que
són natives digitals. És a dir, que neixen venent integralment al canal on-line. Encara que el canal on-line sigui l’original 
i majoritari, no deixen de ser empreses que segueixen una estratègia de marca i integració al canal de venda, com les
que ho han fet normalment des de l’àmbit físic. Tot i així, considerem interessant fer aquest apunt, ja que es tracta
d’una tipologia de marques que ha crescut amb força els últims anys i que a més tenen punts en comú interessants:

• El seu pr incipal punt fort és el coneixement del client fnal. Saben molt bé a quin client volen vendre i es diri-
geixen normalment a un públic jove, connectat a les xarxes, que segueix les tendències de moda i busca pro-
ductes amb els quals diferenciar-se.
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•  Normalment gestionades per perfls joves (millenials o centennials), tenen un domini absolut de les xarxes so-
cials, de com donar a conèixer la marca per Internet per mitjà d’estratègies SEO i SEM1 o vinculant-se amb nous 
prescriptors com els infuencers.

• El dissen y del producte en algunes ocasions no és tan diferencial, sinó que es basa en donar resposta a tendèn-
cies molt immediates o necessitats molt concretes que identifquen en el seu públic objectiu. Amb creixements 
importants en períodes curts de temps, algunes d’aquestes marques també tenen una permanència més aviat 
curta: un cop es redueix el hype, el punt més àlgid de tendència, cal repensar o plantejar-se un nou model o
una nova via de diversifcació.

• D e vegades, fns i tot treballen models de desenvolupament de negoci completament nous, com el crowdfun-
ding (cas de Tropicfeel i Saye), on aconsegueixen vendre el producte, fns i tot abans de produir-ne les primeres 
sèries, sobre la base de garantir que s’oferirà un producte diferent que té en compte aspectes de sostenibilitat
o que just dona resposta a necessitats molt concretes del públic a qui es dirigeix (per exemple, en el cas de
Tropicfeel, calçat còmode per viatjar, a mig camí entre el calçat de muntanya i l’esportiu, sent apte per a qual-
sevol ocasió al llarg d’un viatge).

•  Una altr a vegada, el model omnicanal és el que permet optimitzar i assolir un major creixement i sobretot un vo-
lum més sostingut en el temps. Algunes d’aquestes marques acaben complementant el canal on-line amb la co-
mercialització en punts de venda físics, a vegades propis (amb botigues efímeres –pop-up o showrooms–) i d’altres  
per mitjà de punts de venda multimarca (com és el cas de PdPaola, la qual ven les seves joies a través de més de 
1.500 punts de venda, cosa que li ha permès obtenir un volum de facturació superior als 10 milions d’euros). 

FIGURA 15 

Exemples de nous jugadors: marques natives digitals amb seu a catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre Mercantil, dades de facturació del 2019 o del 2018. 

1  El SEO o Search Engine Optimization se centra a millorar la visibilitat d’un lloc web dins dels motors de cerca de manera orgànica, és a dir, sense utilitzar anuncis de pagament. 
El SEM o Search Engine Marketing consisteix en avisos de pagament en els motors de cerca que ens permeten aparèixer en una posició privilegiada quan un usuari fa una recerca 
relacionada amb la nostra paraula clau. 
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Sofsticació de l’estratègia empresarial i incorporació de nous perfls professionals d’alt valor afegit 

Com hem comentat anteriorment, la moda, com la major part de sectors empresarials, encara està en procés d’avan-
çar en el model de transformació digital. Tot i així, el camí seguit fns al moment ja ha produït impactes positius impor-
tants. El creixement de les estratègies de comercialització i màrqueting on-line, l’ús més incipient de la tecnologia en 
les diferents parts de la cadena de valor, etc. han permès sofsticar l’estratègia empresarial del sector: 

• La venda on-line  i la presència en xarxes socials permeten treballar una nova via per connectar més directa-
ment amb el consumidor fnal.

•  S’obté més informació del consumidor fnal, amb l’oportunitat de posicionar la marca i personalitzar millor
l’experiència de compra, tant on-line com físicament.

•  Es poden realitzar estratègies de previsió de la demanda, anticipar quins productes es demanaran, el preu al
qual es pot vendre, els assortiments apropiats per a cada zona geogràfca, etc.

•  La tecnologia utilitzada en els processos d’aprovisionament, distribució i logística permet optimitzar aquesta
part clau per al model on-line. Escurçar temps d’entrega, optimitzar costos de transport, reduir els estocs (allò
que no es ven a botiga es pot vendre més fàcilment on-line), agilitar el procés de devolucions perquè un pro-
ducte retornat torni a estar en circulació en el mínim temps possible, etc.

El cas de Mango que es descriu al requadre és un molt bon exemple d’aposta clara per la transformació digital. Mango 
va ser pionera a l’Estat espanyol en la venda on-line, però el canvi principal va venir fa tres anys quan va engegar una 
estratègia per virar cap a un model d’omnicanalitat, connectar amb el client fnal per preveure millor la demanda i 
millorar els processos de postvenda (com en les devolucions) mitjançant noves tecnologies. La inversió de més de 150 
milions d’euros els últims tres anys ha donat el seu resultat si tenim en compte que les vendes on-line representen 
gairebé una quarta part del total de vendes del grup Mango (preveient assolir una xifra superior al 35% a fnals del 
2021). L’obertura d’un centre tecnològic al districte 22@ de Barcelona per atraure talent és un exemple més d’aquesta 
estratègia per transformar l’empresa. 
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FIGURA 16 

Exemple de la sofsticació de l ’estratègia a la indústria: el cas de mango, pioner en la venda on-line a catalunya 

• F acturació 2019:  
2.374 milions d’euros
(creixement 6,3%)

• 77% v endes mercat
internacional

•  Va ser empresa pionera
d’e-commerce l’any 2000.
Actualment, grup moda
de l’Estat amb més pes
de canal on-line:

 – 2019 = 23% v endes  
on-line (80 països)

 –  2021 estimat on-line = 1.000 milions d’euros (x2 xifra actual)

• 2020: creixement del 30% en inversió en màrqueting

• Estratègia de transformació digital: inversió de 150 milions d’euros els últims tres anys:

 – Implementació RFID

 – 2019, club de fdelització per t enir visió omnicanal del procés de compra dels clients

 – Ober tura centre d’innovació al 22@, atraure talent tecnològic

 –  Projectes futurs: 
· Hiperpersonalització de l’experiència (tenint en compte moment, canal i contingut) 
· Automatització postvenda a partir de l’aplicació IA 
· Omnicanalitat a les franquícies (par ticipació en comerç on-line a zona de referència, ús estoc botiga i llicència

e-commerce màster franquiciats)

Evolució volum de negoci i vendes on-line (en milions d’euros) 

Font: Elaboració pròpia a partir d’articles en premsa econòmica de fnals de novembre del 2020, i articles amb relació a la dimensió i l’evolució del canal on-line dels últims cinc 
anys al portal de notícies especialitzat Modaes.es 

La transformació digital del sector de la moda s’està produint de la mà de nous perfls professionals i també de start-ups  
que ofereixen tecnologies per resoldre alguns dels reptes clau.  

En termes de talent, podem afrmar que els nous perfls més demandats en l’actualitat són els que tenen a veure amb  
l’àmbit tecnològic. Especialistes en anàlisi de dades, desenvolupadors de programari, experts en experiència d’usuari,  
responsables de projectes tecnològics, etc. En la majoria de casos demanen formació superior, sobretot en enginye-
ries; i solen ser sous amb una alta remuneració (més de 30.000 euros anuals amb perfls de dos anys d’experiència).  
Com que es tracta de perfls amb una demanda creixent, no només del sector de la moda sinó de la major part de  
sectors B2C, es detecta una mancança important tant a Catalunya com a escala internacional. És el cas dels analistes de  
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dades o data scientist. Aquesta mancança sovint deriva en una infació salarial i/o una alta rotació, la qual difculta que 
empreses de dimensió petita o mitjana puguin invertir de manera estructurada en el procés de transformació digital. 

FIGURA 17 

Els nous perfls professionals: exemples de vacants en l ’àmbit de la transformació digital 

Font: Elaboració pròpia a partir de les pàgines web de les empreses i portals de recerca de feina. 

Entorn: noves tipologies d’empreses que ofereixen solucions i serveis de valor afegit 

Arran del creixement de les vendes on-line  al negoci de la moda i la creixent importància de l’ús de la tecnologia al 
sector, han aparegut noves empreses i projectes empresarials que ofereixen solucions i serveis de valor afegit. 

a) Agències de màrqueting on-line i comerç electrònic
Per poder quantifcar totes les agències de màrqueting on-line i agències de comerç electrònic caldria fer un estudi en 
profunditat i segur que encara en quedarien per identifcar. Es tracta d’empreses que ofereixen solucions per crear
botigues on-line, per assessorar les empreses en posicionament SEO i SEM, per gestionar xarxes socials o bé per defnir 
les estratègies de màrqueting on-line. Empreses com Elogia, Multiplica o Imagina, serien bons exemples d’agències de 
màrqueting on-line i comerç electrònic que han treballat força per al sector de la moda a Catalunya. Així mateix, esti-
mem que podríem trobar almenys fns a un centenar més d’agències a tot el país, tot i que amb una dimensió més
reduïda i que donen servei a un àmbit de més proximitat. Es tracta d’agències que en molts casos poden ser clau per
al desenvolupament inicial d’estratègies de màrqueting i comercialització on-line per a pimes.

En el cas de les empreses més grans, o bé es tracta de projectes que realitzen internament, o bé accedeixen a empre-
ses proveïdores de major dimensió, així com a les divisions on-line de les grans agències de publicitat i màrqueting 
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tradicional. En aquest camp, també podríem incloure les agències que treballen amb prescriptors (o infuencers) i que 
serveixen d’intermediaris per a les marques a l’hora d’establir col·laboracions, com seria el cas d’Infugency o Inmana-
gement a Catalunya. 

b) Empreses de solucions tecnològiques
A Catalunya s’identifquen almenys una vintena d’empreses en el que anomenem nou entorn del sector de la moda a
Catalunya. La majoria formen part del sistema start-up de Catalunya, especialment de base tecnològica, i que, especia-
 litzades en moda o en retail i comerç electrònic (i que podríem anomenar fashtech o retailtech), tenen com a punt fort 
el desenvolupament de sistemes i/o eines tecnològiques per a diferents fnalitats (captació d’informació, millora i
optimització de processos, creació de contingut, activació de les decisions de compra dels clients fnals, etc.). En
aquesta categoria també hi incloem empreses que tenen una major trajectòria en el sector i que van ser pioneres en
el desenvolupament de solucions per vendre on-line, com és el cas de TLG o Intarex, més en l’àmbit del retail.

La dada més interessant és que el conjunt de les empreses identifcades suma un total de més de 500 treballadors, i 
s’estima que almenys un 70%-80% està relacionat amb perfls de valor afegit com analistes de dades, gestors de pro-
jectes, experts en usabilitat, etc. El volum de negoci agregat supera els 70 milions d’euros. Tot i això, una part impor-
tant de les empreses start-up incloses a la llista encara estan en procés d’estructuració del seu model de negoci. Algu-
nes d’elles han format part de rondes de fnançament de volums importants, com és el cas de 21 Buttons. Amb 
independència de les perspectives de futur d’algunes d’aquestes empreses, es tracta d’un conjunt de jugadors que 
són actors clau amb els quals treballar per desenvolupar la tecnologia al negoci de la moda a Catalunya. 

FIGURA 18 

Exemples d empreses que ofereixen solucions tecnològiques per a la transformació digital al sector de la moda 

Tecnologies en processos de venda directa al consumidor  Infuenciar / Activar decisió de compra  
(on-line, of-line i omnicanalitat) (social  shopping, content creators, campanyes hipersegmentades...) 

•  Tecnologies per a facilitar / optimitzar els processos  • Apps i t ecnologies per facilitar la presa de decisions dels 
de comercialització on-line (per exemple, pricing dinàmic) consumidors a partir del social – shopping 

•  Tecnologies per a extreure i analitzar dades de les • Apps i t ecnologies per detectar i adaptar contingut per  
interaccions amb el consumidor (venda o no) a les marques creat per consumidors / clients 

• T ecnologies per facilitar el creuament – connexió  • T ecnologies per realitzar campanyes en target – segments 
dels canals (omnicanalitat) molt específcs del mercat (per exemple, crowdfunding) 

• Etc. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió del catàleg de start-ups d’ACCIÓ, del directori de Barcelona Tech City i entrevistes realitzades. 
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Exemples d ’empreses que ofereixen solucions tecnològiques per a la transformació digital en el sector de la moda 

EmPRESA NOmBRE  DE TREBALLADORS VOLum DE NEGOcI (EN  mILIONS D’EuROS) 

ADSmuRAI SL 100  24,41 

SEQuRA WORLDWIDE SA 41  15,13 

STRANDS LABS SAu 75  9,97 

ELOGIA mEDIA SL 38  8,25 

21 BuTTONS APP SL 73  2,54 

NETRIVALS SL 13  1,37 

ImAGINA DIGITAL SOLuTIONS SL 14  1,34 

WIDE EYES TEcHNOLOGIES SL 16  1,34 

cATcHOOm TEcHNOLOGIES SL 19  1,29 

INTAREx SL 20  1,09 

EcOmm360 SL 14  0,84 

PHOTOSLuRP SL 12  0,69 

BLuEKNOW SL 11  0,49 

cAmALEON SYSTEmS GROuP SL 13  0,48 

mANuJOLA SL 10  0,33 

DELIVEREA SHIPPING SOLuTIONS SL 7  0,31 

muLTIPLIcA INSIDE SL 3  0,26 

SHOPPIDAY DIGITAL SL 8  0,06 

OHmYcODER SL 1  0,02 

ROBINBRIcK SL 2  0,02 

VuDOIR HuB SL 3  0,01 

ONAIR SHOPPING SL 2  0,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió del catàleg de start-ups d’ACCIÓ, del directori de Barcelona Tech City i entrevistes realitzades, i dades del Registre Mercantil. 
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FIGURA 19 

Exemple fashtech/retailtech: Photoslurp, detecció de continguts generats per l’usuari 

• Empresa fashtech creada el 2015 

•  Ofereix una solució de màrqueting per a marques amb comerç on-line, per recollir, gestionar, 
analitzar el contingut generat pels usuaris al voltant del seu producte 

• 80% vendes a clients internacionals 

• 300 marques de fns a 35 països 

• E quip de 25 persones: 

 – Equip tècnic: 7 

 – Màrqueting: 5 

 – Customer  success + vendes: 11 

Font: Entrevista. 
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05. LA SOSTENIBILITAT, FuTuRA PALANcA  DE cANVI DEL SEcTOR       

En el moment de la redacció d’aquesta publicació, la transformació digital i la sostenibilitat són els dos grans reptes, 
omnipresents a qualsevol estudi, informe o anàlisi de qualsevol indústria, especialment les que venen al particular o 
consumidor fnal. En el cas de la moda, el concepte de sostenibilitat s’ha desenvolupat i evolucionat de manera cons-
tant els darrers anys. Les dades parlen d’una major conscienciació per part de la població, encara que sovint això no 
es tradueixi en majors vendes de productes més sostenibles, si això vol dir pagar un preu superior a l’habitual. 

El principal canvi es produeix com a anticipació de les noves regulacions previstes a nivell internacional. Les grans 
empreses del món de la moda representen un model fast fashion, que la major part d’experts convenen a defnir com 
l’antítesi d’un model sostenible, tant a nivell mediambiental com social. Potser precisament per això aquestes grans 
empreses es preparen per canviar, duent a terme noves estratègies de desenvolupament de producte, de gestió de 
residus, o fns i tot valorant possibles noves línies de negoci. Al mateix temps, creixen les vendes de productes de se-
gona mà i comencen a aparèixer models de lloguer de productes de moda, sobretot de tipus ocasional, com en joieria, 
en vestits de festa o en marques de luxe. 

Canvis a la indústria existent 

Els principals canvis que s’estan produint a la indústria tenen a veure amb: 

• Ú s de matèries primeres secundàries per a l’elaboració dels productes de moda. Aquest aspecte inclou la ne-
cessitat de col·laborar amb els proveïdors tradicionals per investigar i utilitzar un major percentatge d’aquestes 
matèries.

•  Ús de matèries primeres més sostenibles, com el cotó orgànic, que ha tingut un creixement molt important al
mercat, ja que el consumidor ho ha vist com un element positiu i fns i tot ha estat disposat a pagar un major
preu en comparativa a un altre producte de la seva categoria.

• M illora en els processos de fabricació, per exemple utilitzant tecnologies per a la minimització del consum
d’aigua.

• Eliminació de productes químics utilitzats en alguns tractaments de tints o acabats dels productes de moda.

•  En menor mesura, l’ecodisseny i la innovació en producte, repensar els productes de moda perquè es puguin
reciclar més fàcilment (per exemple, evitant la combinació de diferents matèries tèxtils) i també, evidentment,
que tinguin una vida útil més llarga (en clara contraposició al model de la moda ràpida).

Com dèiem abans, alguns dels moviments de la indústria més importants han vingut de la mà dels grans operadors 
de la moda, tot i que això pot generar polèmica precisament perquè la manera d’incrementar la sostenibilitat d’aquests 
grans grups seria justament abandonant el model de moda massiva i ràpida que han liderat. Tanmateix, també es 
considera que tot allò que puguin treballar per millorar en sostenibilitat i que serveixi de tractor per a la resta del sec-
tor, pot acabar sent una palanca de canvi important. 



47 

Inditex va frmar l’any 2018 un conveni amb el MIT per a la creació de dues càtedres, cadascuna dotada amb un milió 
de dòlars. Una càtedra se centra en aspectes de transformació digital, mentre que l’altra se centra en la investigació al 
voltant de l’economia circular i tècniques avançades sostenibles aplicades a la indústria tèxtil (Inditex Materials Science 
and Engineering Fellowship Fund). Així mateix, Inditex va pactar un fons de 450.000 euros per tal que universitats o 
institucions d’Espanya promoguin projectes de reciclatge tèxtil i creació de noves fbres tèxtils (cinc projectes). L’últi-
ma memòria del grup dedica un nombre molt rellevant de pàgines a desglossar els diferents objectius que es plante-
gen en termes de sostenibilitat (tant mediambiental com social). 

En aquest sentit, el que està clar és que l’enfocament dels grans grups a la sostenibilitat porta a canvis en els criteris 
de compra cap als seus proveïdors. Per tant, els canvis en sostenibilitat vindran impulsats pel fnal de la cadena, les 
marques i els retailers, però les fgures de producció i aprovisionament que hi pugui haver a Catalunya seran part ac-
tiva d’aquesta transformació. Hallotex, gestor de la producció i el disseny per al grup Inditex, és un exemple de proveï-
dor que està innovant els últims anys per donar resposta a aquesta necessitat per part del seu client. Des d’aquesta 
empresa s’han promogut iniciatives per investigar en la recuperació i l’ús de matèries tèxtils reciclades en els nous 
productes, així com treballar sota un concepte d’ecodisseny, amb l’objectiu últim d’arribar a residus zero. 

Noves fgures a la cadena de valor i canvis a l’entorn 

El canvi cap a una major sostenibilitat encara és incipient al sector de la moda. Això fa que sigui difícil identifcar noves 
fgures a la cadena de valor. L’excepció vindria de la mà de start-ups com Pislow, la qual ofereix un model de lloguer de 
productes de moda, o de les organitzacions (més de l’àmbit del tercer sector) que venen producte de segona mà, com 
Roba Amiga o Humana. En termes d’entorn, podria ser que en el futur apareguin algunes empreses especialitzades en 
la gestió de residus tèxtils (ara més controlat per entitats del tercer sector així com algunes empreses líders en aquest 
àmbit a escala internacional). Així mateix, la consultoria en ecodisseny, així com la investigació per part de centres 
tecnològics en l’ús i recuperació de les matèries tèxtils, haurà de ser un puntal encara més fort per al sector, sobretot 
tenint en compte els ajuts europeus previstos sota el programa Green Deal (segons la comunicació de la Comissió 
Europea COM/2019/640 fnal). 
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06. EL ROL DELS GRANS GRuPS DE LA mODA A cATALuNYA TRAcTORS DE LA TRANSFORmAcIó  DEL SEcTOR               

 

 -

El paper dels grans grups de la moda a Catalunya va ser durant molt de temps un dels principals arguments de discus-
sió dins del sector tèxtil-moda. Als anys noranta i principis dels 2000, podríem dir que bona part de les empreses i 
entitats dels àmbits manufacturers tradicionals dirigien bona part dels debats per criticar el paper dels grans grups de 
la moda. Es pot dir que a mitjans dels 2000, Inditex i Mango concentraven bona part dels “mals” del sector. D’una 
banda, per l’estratègia d’aprovisionament a països de baix cost i, de l’altra, perquè la seva integració al canal estava 
impactant negativament el canal multimarca, que era el client tradicional de les empreses manufactureres amb pro-
ducte propi. Si fns al moment no s’havia analitzat a fons qui estava competint en la distribució de moda a Catalunya 
era perquè es visualitzava com un terreny de dos, lligat a un àmbit no industrial i que, a priori, no aportava un valor 
afegit diferencial, ja que es tractava de “pur comerç i distribució”. Es constata que no era només distribució sinó que 
cada una d’aquestes marques ocupava un nombre tan important de dissenyadors, responsables de producte, engi-
nyers, arquitectes, etc. que va fer canviar la perspectiva que es tenia d’aquestes empreses. Com hem anat veient al 
llarg d’aquesta publicació, al cap i a la f, l’estratègia d’aquests grans grups ha estat sempre la de trobar una nova 
manera de créixer dins d’un mercat madur. En canvi, les marques d’Inditex a Catalunya, i empreses com Mango, però 
també Desigual, Pronovias, Tous, etc. fa anys que van aconseguir tenir un posicionament fort al mercat i l’han mantin-
gut fns ara. Van trobar l’estratègia per donar resposta a les preferències canviants del consumidor fnal i, especial-
ment, entenent i adaptant més ràpidament el model i el producte a les tendències que el client buscava per vestir-se. 
Per tant, cal fer també una interpretació positiva del rol d’aquests operadors. I, sobretot, del fet de tenir els centres de 
decisió o operatius a Catalunya amb l’efecte arrossegament industrial i d’ocupació qualifcada que això ha suposat. 

Aquest apartat és per deixar de manifest que entenem que el rol d’aquests grans grups ha acabat sent positiu per al 
conjunt del sector a Catalunya, tot i l’impacte negatiu que inicialment podien causar pel seu aprovisionament global. 
El sector de la moda a Catalunya no estava aïllat. Les noves regles del joc marcades per aquests grans grups a l’Estat 
també s’estaven succeint a nivell internacional, i per tant, amb aquests operadors o uns altres, els canvis haurien aca-
bat succeint igualment. Al contrari, el fet de tenir-los en proximitat, ha tingut un impacte positiu per dues raons: 

• Demanda sofsticada. El fet de tenir en proximitat empreses líders mundials al món de la moda fa que, quan 
decideixen comprar solucions o subcontractar serveis en proximitat, ho estiguin fent aplicant criteris de com-
pra sofsticats i avançats. En el cas d’Inditex, segurament són pioners en comparació amb qualsevol altra em-
presa de la moda a nivell internacional. Per tant, el fet de compartir territori amb aquestes grans empreses 
proporciona l’oportunitat, primer, de donar-los serveis o solucions i, segon, d’aprendre i desenvolupar la millor 
solució possible sobre la base dels seus criteris de compra avançats. Si no hi hagués hagut les marques d’Indit  ex  
a Catalunya, el model de gestió de la producció i el disseny, hauria evolucionat de la manera que ho ha fet? 

• G rau de rivalitat alt entre les empreses de referència en proximitat. El fet de tenir un major grau de rivalitat per  
la presència d’aquests operadors, ha estat un factor de transformació i lideratge del sector. Si al costat hi ha grans  
jugadors que competeixen al màxim nivell, en tots els aspectes, hom té més a l’abast entendre i desenvolupar 
els factors clau de la seva estratègia. Experts del sector comentaven que en l’àrea de les botigues, una marca 
catalana només pot pretendre tenir una botiga al costat d’una marca com Zara si assoleix un nivell d’experiència  
de compra al màxim nivell possible perquè, si no el té, el posicionament percebut pel client sempre serà inferior  
al desitjat.
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07. L’EVOLucIó DE  LES ENTITATS DE SuPORT AL SEcTOR       

 

7.1. Associacions i entitats de suport 

Tal com ens ha passat al primer punt de la publicació, ens situem a fnals dels anys noranta i principis dels 2000 per 
entendre quin ha estat el canvi de les entitats d’entorn. En aquell moment, Catalunya comptava amb diferents associa-
cions sectorials productives relacionades amb el sector tèxtil, les quals s’agrupaven per especialitats productives o de 
matèria primera, com el gènere de punt o cotó, i, en molts casos, estaven vinculades als principals clústers tèxtils, com 
el Gremi de Fabricants de Sabadell o l’Associació de Gènere de Punt d’Igualada. 

De la mateixa manera, hi havia a Catalunya diferents centres dedicats exclusivament o parcialment a la investigació i 
la innovació tecnològica per al sector tèxtil i de la confecció, una altra vegada relacionats molt directament amb els 
clústers industrials històrics. Per exemple, la Fundació per a la Innovació Tèxtil (FITEX) d’Igualada o el LEITAT de Terras-
sa realitzaven projectes per a la recerca de noves aplicacions del tèxtil o bé per desenvolupar noves propietats de les 
matèries tèxtils. Les diferents associacions i centres tecnològics lligats al món tèxtil i de la confecció català tenien en 
comú el tipus d’empreses amb les quals es relacionaven (sempre del món productiu) i també les demandes que es 
feien de reforç i suport al sector en la seva representació. 

Pel que fa a la formació, hi havia, d’una banda, les escoles de disseny tèxtil i de la confecció com ESDI a Sabadell, però 
també les escoles d’enginyeria industrial amb especialitat tèxtil, tant a Terrassa com a Mataró, que tot i el renom i la 
història de les seves titulacions, patien cada cop més per omplir les seves aules. Sovint no es veia clara la sortida pro-
fessional en un sector on la notícia de tancaments d’empreses i expedients de regulació laboral era constant. 

El sector tèxtil i de la confecció tenia per tant un entorn ben ric però vinculat majoritàriament a la cadena productiva, 
amb poca relació amb les diferents empreses que anaven guanyant pes des de la distribució. 

La situació en termes d’entorn ha canviat clarament. Actualment, trobem una fgura central al sector com és el clúster 
Modacc, que agrupa les empreses del món del tèxtil-moda a Catalunya. Sovint ha d’ocupar-se de diferents reptes i 
projectes segons el grup d’empreses de la cadena a qui vulgui donar resposta, però igualment ha esdevingut l’espai 
de trobada del conjunt de les empreses del sector. Una part majoritària són empreses (tradicionals o no) que seguei-
xen una estratègia de marca i retail. Des de Modacc, ja fa molts anys que s’han desenvolupat projectes rellevants per 
al sector, com compradors ubicats a la Xina compartits entre diferents marques, els estudis de tendències del consu-
midor i de canvis al canal, així com cursos i sessions de formació en sostenibilitat, venda on-line, estratègies d’interna-
cionalització, etc. 

7.2. Polítiques públiques dirigides al sector 

Un dels canvis més rellevants i de major impacte és la reorientació de les polítiques de suport a l’empresa per part de 
l’Administració. 

El projecte de l’Observatori de Prospectiva Industrial (2006), que s’ha esmentat al llarg del document, va permetre 
constatar que calia canviar l’aproximació de les polítiques de suport al sector tèxtil-moda de Catalunya. S’havia de 
modifcar l’abast del que es considerava la indústria d’aquest negoci a Catalunya i també feia falta aprofundir en una 
de les estratègies que s’havien determinat de creixement: l’estratègia de marca i retail. És per això que els responsa-
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bles tècnics de la política industrial van decidir impulsar una iniciativa clúster centrada en les empreses que estaven 
seguint en aquell moment l’estratègia de futur del negoci. 

L’objectiu últim de la iniciativa era defnir un nou pla d’acció per donar suport a les empreses que seguien l’estratègia 
de marca i retail a Catalunya. Entre d’altres actuacions, el pla d’acció resultant va incloure la necessitat de reorientar un 
dels programes existents fns al moment, el programa de reorientació d’activitats productives, nom que deixava clar a 
quin tipus d’empreses es volia donar suport. En el cas del sector tèxtil, s’havia ajudat fns al moment a un nombre 
important d’empreses que plantejaven una diversifcació a mercats de teixits tècnics i que, per fer-ho, sol·licitaven el 
suport en l’elaboració del pla estratègic i, en una segona fase, ajut en la inversió, si s’esqueia, de nova maquinària. 

El programa de reorientació d’activitats productives es va repensar i es va anomenar noves oportunitats de negoci. Tal 
com es recull a la publicació de Joan Miquel Hernández, Alberto Pezzi i Antoni Soy (2010), el programa havia de donar 
suport a les empreses per seguir les estratègies de futur en el negoci en el qual operaven. En el cas del tèxtil-confecció, 
on ja s’havia après la difcultat de créixer diversifcant en mercats tècnics, s’havia de plantejar o bé un projecte cap al 
desenvolupament de producte propi (en el cas de la capçalera tèxtil) o bé un projecte de reforç de marca i control del 
canal de distribució (per a qualsevol confeccionista amb marca pròpia). Altres estratègies podien ser valorades, però 
les que es prioritzaven eren aquelles que s’alineaven amb les conclusions de l’anàlisi. Aquest va ser per tant el primer 
impacte important posterior a la iniciativa clúster. L’anàlisi que s’havia dut a terme no servia només per tenir una fo-
tografa del sector sinó que hi havia un canvi real per part dels programes de suport i es “premiava” aquelles empreses 
que apostaven per fer el camí estratègic consensuat i de futur per al sector. A partir d’aleshores, els següents tres o 
quatre anys es va donar suport a almenys una dotzena d’empreses del sector que, primer, feien el pla estratègic per 
reforçar la marca i obrir botigues pròpies i, segon, defnien un projecte de botiga pilot com a posada en marxa de 
l’estratègia. 

FIGURA 20 

casos d ’empreses del món tèxtil participants del programa de noves oportunitats de negoci per defnir estratègies de control del canal de venda 

Font: ACCIÓ. 
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El projecte va ser, doncs, el punt d’infexió per tal de visualitzar la cadena del tèxtil-moda en la seva totalitat, al llarg de 
la cadena de valor, i abandonar el concepte antic que separava indústria de distribució i comerç. No es podia conside-
rar en crisi un sector en la seva totalitat sinó que, al contrari, el que estava en crisi eren les estratègies del passat  
enfront de  les guanyadores del futur, en aquest cas la marca i el control del canal de venda. La iniciativa va propiciar, 
primer, la necessitat d’ampliar el tipus d’empreses benefciàries de les línies de suport. I, segon, va fomentar el propi 
canvi estratègic de l’Administració en termes d’orientar les accions i línies d’ajut als reptes estratègics identifcats de 
forma objectiva en el marc del negoci, i no en les demandes que donaven resposta a estratègies del passat. 



 08 

Conclusions 
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08. cONcLuSIONS 

8.1. Principals aprenentatges 

Una nova aproximació a la indústria permet valorar la cadena de valor en la seva totalitat, visualitzant un 
sector ric amb diferents estratègies i amb molt d’impacte per a Catalunya 

Com hem vist al primer apartat d’aquesta publicació, les últimes dades del sector de la moda a Catalunya parlen d’una 
facturació agregada de més de 14.500 milions d’euros i més de 64.500 treballadors (ACCIÓ, 2019). La importància del 
sector a Catalunya inclou les empreses del sector tèxtil tradicional però especialment un bon nombre que fa 30 anys 
no s’haurien considerat del sector sota una visió d’“indústria o serveis”. Al contrari, destaca, en primer lloc, la presència 
de més de 160 empreses seguint una estratègia de marca i integració al retail, amb un volum de negoci superior als 
10.500 milions d’euros i un creixement mitjà els últims anys superior al 4,5% anual. Aquestes empreses concentren la 
meitat de la facturació analitzada a l’estudi. En segon lloc, la cadena productiva continua sent una part rellevant del 
sector, però amb un posicionament molt més especialitzat. D’una banda, més de 300 proveïdors productius (sobretot 
de teixits, però també algunes empreses de flatures i de tints i acabats) que són les empreses que han pogut conti-
nuar competint al mercat per disseny o per capacitats d’innovació o especialització del producte que ofereixen. D’al-
tra banda, destaquen els gestors de la producció i el disseny, els quals, tot i que són prop de 30 empreses, concentren 
un volum de negoci de gairebé 700 milions d’euros i amb un ritme de creixement mitjà superior al 6,5% anual. 

Tot i que més de la meitat del volum de negoci procedeix de la suma de Mango i de les marques d’Inditex amb seu 
operativa a Catalunya, el 50% de les empreses tenien una facturació superior als tres milions d’euros. Així mateix, a la 
llista destaquen noms de referència internacional com Desigual o Pepe Jeans, o alguns líders de segments específcs 
de la moda en l’àmbit mundial, com són Pronovias o Tous. En aquesta categoria hi ha també un nombre important de 
marques comercials internacionals amb les seus a la resta de la Península Ibèrica. Segurament, es tracta d’un pes de 
flials comercials superior al que podríem trobar en d’altres sectors, i va lligat amb el component tractor del país en 
l’àmbit de la moda. Aquí s’hi inclouen també marques de creació recent, com les natives digitals, les quals, amb un 
enfocament d’origen 100% on-line, aconsegueixen connectar de manera directa amb el consumidor fnal. 

TAULA 5 

Llista de les principals empreses amb estratègia de marca pròpia i retail amb la seu central ubicada a catalunya 

EmPRESA cATEGORIA  mODA FAcTuRAcIó (EN  mILIONS D’EuROS) TREBALLADORS 

mango Tèxtil 2.194,0 4.931 

Bershka (Grup Inditex) Tèxtil 1.408,3 4.056 

massimo Dutti (Grup Inditex) Tèxtil 1.112,5 3.450 

Stradivarius (Grup Inditex) Tèxtil 1.095,9 4.475 

Desigual Tèxtil 479,0 979 

Oysho (Grup Inditex) Tèxtil 341,0 2.131 

Tous Joieria i rellotgeria 304,2 1.192 

Pepe Jeans Tèxtil 240,7 725 
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TAULA 5 (cONT.) 

Llista de les principals empreses amb estratègia de marca pròpia i retail amb la seu central ubicada a catalunya 

EmPRESA cATEGORIA  mODA FAcTuRAcIó (EN  mILIONS D’EuROS) TREBALLADORS 

Punt Roma Tèxtil 170,5 942 

Pronovias Núvies 147,8 1.185 

Louis Vuitton calçat i marroquineria 132,3 1.291 

uterqüe (Grup Inditex) Tèxtil 49,8 354 

Rosa clará Núvies 45,0 223 

VF Jeanswear Tèxtil 44,9 514 

misako complements 41,3 677 

Boboli Tèxtil infantil 38,8 260 

Natura Tèxtil i hàbitat 29,0 231 

castañer calçat 24,2 44 

Textil Textura Tèxtil i hàbitat 22,9 176 

Janira Tèxtil 21,9 103 

EseOEse Tèxtil 21,7 141 

macson Tèxtil 21,4 217 

munich calçat 19,8 107 

custo Tèxtil 18,8 122 

condor Tèxtil 18,1 202 

Punto Blanco Tèxtil 18,1 249 

Nice Things Tèxtil 17,1 49 

Vilaseca Tèxtil 16,5 40 

Javier Simorra Tèxtil 15,1 160 

Nekane Tèxtil 14,8 102 

Zegna Tèxtil 14,3 458 

Antoni Pons calçat 12,6 35 

System Action Tèxtil 12,5 130 

massana Tèxtil 12,1 77 

Brownie Tèxtil 10,0 60 

Yerse Tèxtil  9,8 44 

Bobo choses Tèxtil infantil  9,5 25 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil.  
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Una cadena de valor rica i en constant evolució porta a un sector amb capacitat de transformació i facilita 
la sofsticació estratègica de les empreses 

Hem vist que els canvis de les darreres tres dècades han transformat el negoci del tèxtil-moda, tant en la part de la 
distribució (desenvolupament de canals de venda propis, tant físics com electrònics) com en la fabricació (externalit-
zació i deslocalització del procés de fabricació i producció a països de baix cost). 

La cadena de valor ha anat incorporant durant els últims anys diferents baules que han anat prenent més importància: 
des del lideratge de les marques integrades al retail, passant pels e-tailers, els gestors de la producció, les empreses de 
logística especialitzada, o totes les de serveis de valor afegit, com consultores, empreses tecnològiques especialitza-
des o escoles de formació. 

Cadascuna d’aquestes baules, junt amb les empreses d’entorn, ha afavorit la sofsticació estratègica de les empreses 
de la moda. En un primer estadi, reforçant la marca pròpia i integrant-se al canal per conèixer millor el consumidor 
fnal, captar el marge de distribució i desenvolupar l’estratègia de posicionament de marca i producte segons estava 
concebut. Després, utilitzant la tecnologia per desenvolupar el canal de venda on-line i maximitzar totes les oportuni-
tats de millora de coneixement i de contacte directe amb el consumidor. També emprant les eines tecnològiques per 
preveure millor la demanda, optimitzar les activitats logístiques i de distribució i rendibilitzar el model de venda om-
nicanal. 

La següent fgura il·lustra bé aquesta evolució. D’una banda, en termes de producte, passant de parlar del producte 
tèxtil al producte de moda (incloent calçat, accessoris, etc.). D’altra banda, del tèxtil capçalera amb més de 100 anys 
d’història, a les marques que tenen producte propi i controlen el canal però no fabriquen internament (amb l’estratè-
gia de la marca i retail, vora els anys noranta), així com totes les empreses que donen servei a tota la cadena, des de la 
logística especialitzada i empreses de formació, consultoria o arquitectura en l’àmbit del retail (a principis del 2000), 
fns a passar per tecnologies per al màrqueting i la venda electrònica entre d’altres (els últims anys). 
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FIGURA 21 

L’evolució de la cadena de valor de la moda a catalunya 

 

Font: Pezzi (2019). 

En conclusió, les noves estratègies per competir al món de la moda han comportat la sofsticació estratègica de les 
empreses així com l’aparició progressiva de noves companyies dins la cadena de valor. Tal com es defneix el concep-
te de “nova indústria”, en molts casos aquestes empreses no fabriquen però aporten valor amb els seus serveis i fan 
possible que les del món de la moda tinguin èxit amb les seves estratègies. 

La transformació de la cadena passa per incorporar nous perfls professionals que situen el sector en un 
pla de major valor afegit del que ho havia fet quan s’enfocava únicament al procés manufacturer 

La transformació de la cadena de valor del tèxtil-moda només ha estat possible amb la incorporació de nous perfls 
professionals. En l’àrea de producte, perfls de product managers, responsables de compra a altres països, dissenya-
dors de producte per al mercat de la moda ràpida, etc. En l’àrea de retail, arquitectes, visual  merchandisers, gestors de 
cadenes de botigues, responsables de punt de venda, etc. I, en transformació digital, des de perfls d’analistes de da-
des fns a gestors de projectes, passant per desenvolupadors de programari. La major part d’aquests perfls professio-
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nals aporten un valor afegit a l’àmbit productiu del sector. Com vèiem al primer apartat, l’exemple de Mango era re-
llevant en aquest sentit. L’any 2006, aquesta marca tenia un total de 8.500 treballadors al món, 6.000 dels quals 
treballaven als punts de venda, però els gairebé 2.500 restants ocupaven posicions de valor afegit per a la marca a les 
seves seus centrals, incloent-hi disseny, compres i aprovisionament, logística, retail i, fns i tot, arquitectura i sistemes 
d’informació propis. La dada contrastava amb les dades d’ocupació dels grups industrials tèxtils històrics: Hilados y 
Tejidos Puigneró, tancada el 2003, i que havia arribat a ser referent tèxtil no només a Espanya sinó a la resta d’Europa, 
havia arribat a ocupar, en la seva millor etapa, 2.500 persones, les mateixes que Mango ocupava només a les seves 
seus centrals i amb uns sous, en termes reals, de més del doble. 

Els grans grups líders del sector tenen un efecte com a demanda sofsticada i un efecte mirall per a la resta 
de la indústria 

Les grans empreses de la moda han estat sovint senyalades com les causants de les crisis del sector tèxtil. Tanmateix, 
l’evolució del negoci a escala internacional fa veure que la ubicació d’aquestes grans empreses de la moda a Catalu-
nya també ha tingut també un efecte positiu per a la indústria. Tant pel seu rol com a demanda sofsticada, com pel 
grau de rivalitat generat dins de la indústria. Si treballem o competim per a les empreses líders de la indústria, només 
podrem desenvolupar solucions o estratègies a l’alçada d’aquestes fgures de referència. Els grans jugadors acaben 
portant a la transformació i la generació de canvis positius al sector. Són els que inicien els canvis, els que preparen la 
cadena i també l’entorn per fer front als reptes que demana el sector. 

La transformació del sector és més potent quan va acompanyada de la reorientació de les entitats d’entorn 
i de les eines i polítiques de suport de l’Administració pública 

Les entitats de suport al sector i les polítiques públiques poden jugar un rol facilitador quan acompanyen la reorien-
tació i la transformació del sector. Primer, sortint de les demandes habituals i passant a entendre els reptes clau del 
sector. Segon, defnint accions, projectes i instruments de suport que donin resposta a les necessitats estratègiques. 

8.2. Escenari post-COVID. Com afectarà el sector? 

El sector de la moda ha estat un dels més afectats per les restriccions d’activitat derivades de la pandèmia de la 
COVID-19. A partir de mitjans de març, amb els períodes de confnament a bona part del món, les botigues estaven 
tancades i el comerç on-line era l’única opció. Però tampoc era una opció utilitzada perquè la necessitat de comprar 
roba era de les menors entre tots els productes de consum, donades les restriccions en la vida social. Els mesos de 
pandèmia han posat el sector en un escenari completament incert en termes de previsió de consum i els hàbits en 
aquest camp. Els darrers anys, la moda ja havia perdut posicions d’importància per al consumidor, en contraposició a 
l’oci, el turisme o la tecnologia. La pandèmia aguditzarà aquesta pèrdua de rellevància pels canvis en els hàbits de 
consum (el teletreball, menys ocasions d’oci), però sobretot per la crisi econòmica. Com va passar el 2008, es preveu 
una reducció del consum, no només dels que no podran gastar perquè han perdut la feina o se’ls han reduït els ingres-
sos, sinó que, els que estiguin en una situació més estable, tampoc gastaran per la incertesa de no saber què passarà 
en el futur. Segons dades d’Acotex (2020), la davallada de vendes al sector a Espanya va ser aproximadament d’un 
40% el 2020 i, en l’escenari de crisi econòmica a mitjà termini, es preveu que, com a mínim, un 25% de les empreses 
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acabin tancant. A nivell europeu, segons dades d’Eurostat, la baixada de les vendes de moda van ser de menys del 
24%. BoF Team & McKinsey (2020) va publicar un estudi on feia unes estimacions força ajustades, en les quals calcu- 
lava que les vendes mundials de moda haurien disminuït entre un 15% i un 20% el 2020, però que Europa seria la re-
gió més afectada. Tot i que l’impacte de la pandèmia ha estat dispar segons el segment (moda esportiva, íntima i in-
fantil han patit una reducció menor a la mitjana del sector), les previsions de futur en aquest estudi parlen d’unes 
vendes per al 2021, en l’àmbit global, que podrien ser fns al 15% menors que les del 2019. 

FIGURA 22 

Impactes previstos a l ’escenari post-cOVID-19 

   

cANVIS DEL cONSumIDOR 

01. 02. 03. 04. 05. 
Convivint Reducció Creixement del Buscant justícia Parada del travel 
amb el virus de la demanda canal on-line retail 

EcONOmIA GLOBAL 

La gestió de la Les vendes globals de 71% dels directius del 50% dels consumidors 65% dels directius  
pandèmia i la crisi moda el 2021 podrien món de la moda esperen que les del món de la moda 
econòmica que se’n ser fns al 15% menors entrevistats preveuen marques de la moda entrevistats preveuen 
deriva és el principal a les del 2019 que el negoci on-line  es preocupin per  que caldrà almenys 
repte del 2021 per al creixi fns al 20% o la salut dels seus dos anys per recuperar 
45% de directius i més fns al 2021 empleats en època  els nivells de 
actors relacionats de crisi creixement en el 

comerç de viatges 

Font: BoF Team and McKinsey & Company (2020). 

Una altra conclusió compartida per tots els experts és que la crisi sanitària ha aguditzat les tendències de consum, 
tant pel que fa a la compra on-line com en els aspectes de sostenibilitat. En sis mesos, el canal on-line ha tingut un 
creixement equivalent a sis anys consecutius, gairebé duplicant la quota a la majoria de mercats. I s’esperen incre-
ments de fns al 20% o més a l’exercici 2021. En termes de sostenibilitat, els estudis sobre el consumidor continuen 
parlant d’un augment de preferència per productes que tinguin menys impacte en el medi ambient. I l’efecte tractor 
de les normatives mediambientals per al sector, així com el Green Deal, es veuen reforçats pels nous fons Next Genera-
tion en l’àmbit europeu. 
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La pandèmia deixa un escenari incert i amb la necessitat de fer front a reptes ja existents amb més celeritat de l’espe-
rada. L’expansió del model omnicanal, la transformació digital en tots els processos, la recerca de models d’aprovisio-
nament més fexibles i ajustats a la demanda, la reestructuració del canal de venda físic, així com la redefnició del 
propi assortiment de producte i l’estratègia de preus, segons canal, mercat, i canvis d’hàbits seran aspectes clau els 
propers anys. 

Amb l’estratègia de marca i retail, l’omnicanalitat i l’orientació a les noves preferències del consumidor, els darrers 
anys, la indústria de la moda s’ha anat transformant a través d’acostar-se cada cop més al consumidor. Tot i la incerte-
sa de l’etapa actual, i els reptes que ha de treballar la indústria, cal seguir el camí de defnir noves estratègies i utilitzar 
noves eines per continuar apropant-se al client fnal i posar-lo al centre. Com hem vist en aquesta publicació, la indús-
tria del tèxtil-moda és model d’adaptació als canvis del negoci. Esperem que en el futur puguem extreure també im-
pactes positius d’aquesta nova prova per al sector a Catalunya. Sens dubte, l’experiència acumulada, així com un en-
torn altament favorable a la competitivitat del sector, conviden a veure el futur amb optimisme. 



 

Agraïments 
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Aquesta publicació recull bona part dels aprenentatges adquirits per mitjà de diferents projectes en el sector de la 
moda a Catalunya els últims anys. Tanmateix, cal destacar el projecte impulsat l’any 2005 per l’Observatori de Prospec-
tiva Industrial, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, el qual buscava 
una nova manera d’aproximar-se a un sector considerat tradicional com el tèxtil-moda. En aquest sentit, volem agrair 
a Joan Miquel Hernández i Alberto Pezzi la iniciativa per impulsar el projecte, així com l’oportunitat que vam tenir de 
col·laborar-hi i poder viure de prop una de les principals etapes de canvi i de creixement del sector a Catalunya. 

També ens cal agrair la col·laboració els darrers anys amb Roger Ylla, d’ACCIÓ, i amb David García, director de Modacc, 
clars referents i coneixedors de la indústria de la moda catalana. Així mateix, agraïm la implicació de totes les empre-
ses amb les quals hem tingut l’oportunitat d’interactuar els últims anys. Aquests contactes ens han permès conèixer 
més de primera mà la realitat del sector i els reptes als quals calia fer front des de la indústria a Catalunya. És una llista 
llarga d’empreses, però volem fer una menció especial a totes les de la junta directiva i sòcies del clúster Modacc, les 
quals són part rellevant i activa de la transformació del sector a Catalunya. Addicionalment, per a la redacció d’aques-
ta publicació hem entrevistat Juan Manuel Manzanedo, de Logisfashion; Christian de Angelis, de Modaes i Eugeni 
Bordas, de Photoslurp, als quals agraïm també la seva atenció i el temps de dedicació. 
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