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Les exportacions del tèxtil de capçalera 
creixen al Marroc i baixen a Europa
>  La patronal vallesana Texfor alerta sobre un augment del cost de les matèries primeres enguany

L.M.A. 

es exportacions de la 
indústria tèxtil de 
capçalera (filats, tei-
xits i acabaments) es 
van situar en 4.400 

milions d’euros el 2019. Els princi-
pals clients, representant gairebé el 
60% de la xifra de negocis en l’exte-
rior, són el Marroc amb un incre-
ment respecte a l’any anterior del 
3,6%, França (2,1%), Portugal 
(2,0%), Itàlia (-8,6%) i Alemanya (-
3,2%). Així es desprèn d’un informe 
elaborat per la patronal Texfor, la 
principal entitat espanyola del tèx-
til de capçalera, amb seu a Sabadell, 
que representa a un total de 3.800 
empreses del sector. 

Paral·lelament 2019 va registrar 
increments sòlids en els mercats 
d’Amèrica, Àsia i Àfrica mentre que 
en el mercat europeu, amb una si-
tuació de reajustaments paral·lela 
a l’espanyola, els resultats s’han vist 
reduïts. Quant a les importacions, 
es preveu que aconsegueixin un va-
lor total de 4,500 milions en 2019. 
Els principals proveïdors, represen-
tant el 55% del total, són la Xina, 
amb un increment del 23,9%, Itàlia 
(11,2%), Turquia (7,7%), Alemanya 
(6,8%) i Portugal (5,6%). En paral·lel 
a l’evolució d’importacions, les 
compres a l’estranger han crescut 
a Àsia i Àfrica, mentre que a Amè-
rica i Europa han caigut. 

 El conjunt del sector tancarà 
l’any en curs amb unes xifres que 
evidencien el pes del tèxtil en el 
conjunt de l’economia productiva. 
La xifra de negocis tancarà 2019 su-
perant els 5.800 milions d’euros. La 

Interior d’una indústria tèxtil situada a la demarcació de Terrassa. 

indústria concentra un total de 
3.800 empreses que donen treball 
a més de 47.000 professionals. 

LIDERATGE MUNDIAL 
La indústria tèxtil espanyola va aca-
bar l’any en posició de lideratge 
mundial en matèria mediambien-
tal, en una conjuntura econòmica 
d’incertesa pels vents d’alentiment 
que s’anuncien en el conjunt de 
l’economia global. Malgrat el con-
text, el sector avança amb pas ferm 

cap a la transició ecològica i la di-
gitalització industrial. 

En aquest sentit, segons Texfor, 
les empreses espanyoles estan a 
l’avantguarda en matèria de soste-
nibilitat, desenvolupant nous pro-
ductes més sostenibles, oferint ga-
ranties en matèria de gestió de re-
sidus, ús de matèries primeres sos-
tenibles i baixa petjada hídrica i de 
carboni. Així les coses, la indústria 
consolida un esforç conjunt per a 
adaptar-se a les noves tendències i 

necessitats del comprador final. De 
la mateixa manera, la cadena pro-
ductiva del tèxtil espanyol està pre-
parada per respondre a les crei-
xents demandes del conjunt de la 
societat en matèria de traçabilitat, 
transparència i sostenibilitat. 

La creixent demanda de criteris 
sostenibles i de la cura del medi 
ambient per part de la societat és 
una oportunitat per a la indústria 
tèxtil espanyola. De fet el tèxtil es-
panyol ja treballa sota un marc le-

gal avançat en matèria mediambi-
ental, amb repercussió en matèria 
d’abocaments, gestió de productes 
químics, emissions i residus. Així 
doncs, el sector està en una situa-
ció privilegiada per donar respos-
ta a mitjà i llarg termini a les neces-
sitats del mercat. En aquest sentit 
cal ressaltar que la indústria tèxtil 
espanyola ja treballa, des de fa 
anys, amb criteris d’economia cir-
cular, seguretat de producte, dels 
treballadors i eficiència. 

A diferents 
velocitats 
 
>  L’any que comencem la in-
dústria es veurà afectada pel 
context econòmic mundial, 
en el qual es preveu que es 
mantingui tant la incertesa 
com les pulsions proteccio-
nistes i aranzelàries. Segons 
Texfor,  el tèxtil avançarà a di-
ferents velocitats depenent 
del sector, veient-se més afec-
tat el mercat de la moda, pels 
canvis de paradigma en els 
hàbits de compra, en favor 
d’altres indústries com els 
tèxtils tècnics. Alguns dels 
punts d’estrès per a la indús-
tria tèxtil espanyola en 2020 
podrien situar-se en un aug-
ment dels costos de produc-
ció especialment en les ma-
tèries primeres, amb les con-
següents possibles pèrdues 
en competitivitat i la dismi-
nució dels marges  
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L’Estat convoca 795 places      
per a tècnics d’Hisenda
>  Un total de 130 llocs de feina són promoció interna

Redacció 

L’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària ha convocat 
795 places per al Cos Tècnic 
d’Hisenda, de les quals 130 
seran de promoció interna, 
segons la convocatòria publi-
cada ahir  en el Boletín Ofici-
al del Estado (BOE).  
    Els nous llocs s’emmar-
quen en l’oferta d’ocupació 
pública aprovada per l’Exe-

cutiu el març passat, que 
contemplava un total de 
33.793 places, així com en el 
decret sobre el Brexit que va 
confirmar el Govern. 

DISTRIBUCIÓ 
Les places de l’oferta d’ocu-
pació pública per a 2019 eren 
28.539, més 5.254 correspo-
nents a l’estabilització d’ocu-
pació temporal. En concret, 
20.781 places corresponien a 

l’Administració General de 
l’Estat (AGE), 1.814 a les for-
ces armades, 5.561 a les For-
ces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat i 383 places que es van 
convocar ja el febrer passat 
en previsió de l’efecte del 
Brexit.  Hisenda ha convocat 
665 places d’accés lliure en el 
Cos de Tècnics de l’Agència 
Tributària i la resta, un total 
de 130 més, es cobriran per 
promoció interna. Seu de l’Agència Tributària a Terrassa.
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