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La capacitat del 

sector per donar 

resposta a les 

noves 

tendències de 

moda passa per 

desenvolupar un 

sistema logístic 

de distribució 

eficient. El 

control de 

qualitat al 

principi de la 

cadena de 

subministramen

t, el processat 

de peces i la 

gestió d’estocs 

són factors 

crítics que 

compliquen el 

procés logístic i 

el transport de 

peces. 

La distribució tèxtil ha experimentat una 
profunda transformació en les últimes 
dècades com a conseqüència de la 
globalització i l’aparició de les tecnologies de 
la informació. Aquesta transformació es 
tradueix en una reducció de la distància entre 
les diferents empreses que participen en el 
procés de disseny, fabricació i venda de 
peces. Aquest canvi ha permès reduir el 
temps que passa entre el disseny d’una peça 
i la seva arribada a la botiga. És el que 
s’anomena distribució de circuit curt. 
 
Als anys 80 les empreses de moda treien 
dues col·leccions a l’any. Les tendències i 
dissenys, marcats pels grans dissenyadors o 
els líders d’opinió, es desenvolupaven 270 
dies abans de sortir a mercat. Aquest 
decalatge en el temps era un factor clau que 
determinava l’èxit o el fracàs d’una col·lecció, 
i depenia de si s’encertava la tendència de 
moda o no.  
 
Actualment, les tendències en moda poden 
canviar en qüestió de setmanes, en funció de 
la vestimenta d’un artista en un concert, l’èxit 

d’un moviment social, etc. Els productes 
són cada vegada més efímers i els 
terminis entre la demanda i l’entrega 
molt curts. De fet, avui dia, les cadenes de 

moda treuen al mercat 4 grans col·leccions 
(primavera, estiu, tardor i hivern). Però dins 
d’aquestes, existeixen col·leccions 
intermèdies que surten cada mes o, fins i tot, 
cada quinze dies. Això els permet reduir el 
risc i incrementar l’èxit de vendes dels seus 
dissenys. 
 

Un dels factors clau que ha permès 
treure al mercat tantes col·leccions 
l’any ha estat les millores en el procés 
de distribució. Aquestes han facilitat la 
creació de nous models de negoci que 
responen a la demanda actual en qüestió de 
setmanes. Permetent d’aquesta manera, 
adaptar-se el més ràpid possible a les 
tendències i modes.  
 

Així, la progressiva i necessària 
internacionalització de les empreses 
tèxtils, i el canvi vertiginós de les 
tendències de moda obliga  les empreses 
tèxtils a millorar els seus processos 
interns. Sobretot pel que fa a la distribució 
de les col·leccions entre els diferents 
locals, franquícies o botigues de venda. A 
més, les tendències de moda dels Estats 
Units d’Amèrica no són les mateixes que 
les asiàtiques o europees. Per tant, les 
diferències entre els diferents països 
incorporen al procés de distribució un altre 
factor que el fa més complex. 
 
Per aconseguir-ho, les grans empreses de 
moda, per exemple, Mango o Inditex, han 
dissenyat els seus  propis processos de 
distribució. Aquests processos es basen 

en sistemes logístics que 
incorporen les TIC. Permeten la 
distribució de moltes peces per hora 
perquè interconnecten proveïdors, 
plataformes logístiques i punts de venda. 
 
Les pimes, en canvi, amb menys recursos, 
han de cercar alternatives rendibles 
ajustades als seus interessos. Com a 
conseqüència, s’estan estenent les 

empreses de transport 
especialitzades en logística tèxtil. 
 
D’altra banda, la proliferació de canals de 
venda per Internet també ha implicat un 
canvi en el sistema de distribució de 
peces, que ha d’ajustar-se a les 
necessitats de cada client individual i 
donar resposta en el menor temps 
possible. 
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La distribució de circuit curt: 
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El Grup Inditex 

mou més de 800 

milions de peces a 

l’any des dels seus 

8 centres logístics 

situats a Espanya, 

2 d’ells a 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups 

integrats 

verticalment 

controlen la 

producció i 

distribució a 

Espanya. N’hi ha 4 

de principals: 

Inditex, Cortefiel, 

Punto Group 

(Mango) i  

Induyco. 

també juga un paper essencial. Els 8 
centres de distribució situats a Espanya, 
2 d’ells a Catalunya (Tordera i Palafolls) 
basen la seva filosofia en la distribució 
de peces i no de caixes. La mercaderia 
no està mai parada i s’entrega a la seva 
destinació en un màxim de 48 hores. 

Per aconseguir-ho, impliquen els 
seus proveïdors en els processos 
de distribució. Disposa d’un sistema 
de classificació de peces que es basa 
en sistemes automàtics de càrrega i 
descàrrega controlats per 
miniordinadors que porten els operaris 
de les plantes. El sistema permet 
repartir 32.000 peces per hora. 
 
Així, la distribució de circuit curt es basa 
en una filosofia d’estoc zero. La 
informació de les vendes de manera 
immediata facilita la disposició de peces 
noves tot l’any. En aquest model, és 
essencial la flexibilitat de tots els agents 
(fabricants, dissenyadors, empreses 
minoristes, majoristes, proveïdors, 
empreses especialitzades en la 
distribució tèxtil, etc.). Aquests han de 
respondre a les demandes en un 
període molt limitat de temps. L’arribada 

de les TIC ha permès una millor 
gestió de la informació entre les 
diferents fases de producció de 
producte, venda i distribució. I el 

més important, ha millorat la 
col·laboració entre proveïdors, empresa 
i distribuïdors. En aquest sentit, 
disposar de dades de venda en temps 
real millorarà l’eficàcia en la gestió de la 
comunicació entre empresa, botigues i 
canal de distribució. Al mateix temps 
permetrà conèixer en cada moment 
quines peces cal transportar amb més 
urgència i quines amb menys

3
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El sector de la distribución textil 

en España. Boletín económico de ICE n° 
2768. 

El Departament d’Empresa i Ocupació, 
mitjançant el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), 
està impulsant el Pla de la Moda de 
Catalunya per als propers 5 anys (2011-
2015). El seu objectiu és donar força 
comercialitzadora a les empreses i dotar el 
sector d’instruments de suport. Contempla 
actuacions en quatre eixos estratègics: 
formació, suport al finançament, augment 
de la capacitat empresarial i augment del 
grau d’internacionalització.  
 
En el marc de la internacionalització i 
l’augment de la capacitat empresarial, 
espera reforçar els vincles entre disseny, 
producció, distribució i promoció de la moda 
catalana

1
. Això suposarà, en molts casos, 

invertir en innovació per millorar els 
processos de distribució de les 
empreses tèxtils a Catalunya. 
 
Catalunya és un país de tradició tèxtil amb 
marques que tenen presència internacional 
com ara Custo, Mango, Desigual o Sita 
Murt. Un dels èxits internacionals de 
l’empresa Mango ve precisament del seu 
sistema de distribució. Bona part de les 
seves botigues són franquícies que només 
s’han de preocupar de vendre. Mango 
disposa d’un Centre Dinàmic de Distribució 
(CCD) a Parets del Vallès especialitzat en 
la distribució de peces doblegades. Al CDD 
tots els processos estan automatitzats i 
permeten una gestió més ràpida que la de 
la competència. El Sistema Logístic Mango 

(SLM) basat en les TIC té per objectiu 
que les botigues tinguin en tot 
moment el producte que necessiten. 

Permet classificar i distribuir 30.000 peces 
per hora perquè pot interconnectar 
proveïdors, plataformes logístiques, punts 
de venda i seu central.   
A nivell espanyol el Grup Inditex té un 
model de negoci en el qual la logística 
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/not

apremsavw/detall.do?id=115727&idioma=0  
 
2
http://www.feedpacknews.com/opinion/casos-

exito/2011/02/un-crecimiento-basado-en-diseno-
logistica-e-internacionalizacion-2 

 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
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Els professionals 

que treballin en 

centres logístics, 

des del 

manipulador  de 

roba fins al 

responsables de 

logística i 

emmagatzematg

e hauran 

d’utilitzar , per 

exemple, 

terminals mòbils 

amb informació 

sobre les rutes de 

les peces, el 

nombre, les 

característiques, 

etc.  Per tant,  

caldrà que 

aquests 

professionals 

aprenguin el 

funcionament del 

sistema de 

distribució a 

nivell tecnològic. 

 

 

 

 

 

 

 

La necessitat de millorar els processos 
de producció tindrà conseqüències en els 
professionals que s’ocupin en grans 
grups de distribució. Les grans empreses 
(Inditex, Mango, etc.) requeriran personal 
per treballar en les seves plantes de 
distribució. De fet, el 2011 Inditex va 
anunciar l’ampliació de les seves plantes 
de distribució de Tordera-Palafolls. 
S’espera crear 500 llocs de treball de 
forma directa i 200 de forma indirecta fins 
al 2017. 
 
Els professionals necessaris per a 
aquests tipus de centres logístics són 

operaris de logística. Aquests  
professionals s’han d’encarregar 
de preparar comandes, rebre i 
manipular mercaderies, i preparar 
la seva sortida mitjançant 
terminals informàtics i sistemes 
tecnificats.  

 
Altres perfils que també són necessaris 
en aquests centres logístics són, per 
exemple, el manipulador de roba o el 
responsable de logística i 
emmagatzematge. Aquests 
professionals, a més dels coneixements 
de base, hauran d’utilitzar terminals 
mòbils amb informació sobre, per 
exemple, les rutes que han de seguir les 
peces. Per tant, a més de fer la càrrega i 
descàrrega tradicional hauran de 
conèixer el funcionament del sistema a 
nivell tecnològic. 
 
D’altra banda, la implantació de 
processos de distribució basats en les 

TIC requerirà professionals tècnics o 
enginyers que s’encarreguin del 
manteniment dels automatismes, 
l’organització interna del centre o 
el disseny de noves tecnologies 

(de comunicació o mecàniques) que 
permetin millorar 

les existents. Entre aquests es troben, per 
exemple, el director d'enginyeria logística, 
el director de planificació i programació de 
la producció, el director de planificació 
d'operacions o el responsable de sistemes 
d’innovació de processos i temps. 
 
Els petits grups de producció i distribució 
de moda tenen menys capacitat per 
gestionar estocs i fer arribar les peces als 
punts de venda amb la mateixa eficiència 
que els grans grups. No obstant, 
l’externalització dels serveis de distribució 
a empreses especialitzades en la 
distribució tèxtil és una oportunitat per fer 
més eficient aquest procés. Això pot 

generar la necessitat de professionals 
en el sector de la logística o el 
transport, conductors, repartidors, 

tècnics de preparació de rutes, etc.  
 

Amplia la informació del sector 
al Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >   
Indústria tèxtil 
En aquest apartat web trobaràs un informe 
del sector en clau d’ocupació, podràs 
consultar les fitxes ocupacionals amb els 
diversos perfils professionals, i conèixer 
els principals recursos per trobar-hi feina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/pagina4143.jsp

