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Declaració per a la recuperació de la indústria del tèxtil
 

Els agents socials amb més implantació en els sectors industrials  del tèxtil en 

l'àmbit de la Vall d'Albaida, això és, les confederacions sindicals de CCOO i 

d'UGT, i l'organització empresarial ATEVAL, han convergit en la seua 

preocupació i el seu objectiu comú de promoure accions conjuntes que 

contribuïsquen a què la indústria i, específicament, el sector del tèxtil guanye 

pes com a motor d’activitat econòmica, creació de riquesa i generació de llocs 

de treball de qualitat en aquesta comarca.

 

L'Ajuntament d'Ontinyent, en tant que capital de la comarca i amb vocació 

d'utilitzar la seua capacitat de lideratge en benefici del conjunt de poblacions i 

ciutadans de la seua àrea d'influència, expressa la seua coincidència amb els 

objectius declarats pels agents socials i considera que cal recolzar aquesta 

iniciativa atorgant-li des de les competències municipals prioritat política i 

visibilitat social.

 

Els agents socials i l'Ajuntament d'Ontinyent reconeixen la utilitat i pertinència 

de treballar partint dels mecanismes i àmbits de participació socioeconòmica ja 

existents en Ontinyent, sense renunciar a un posterior desenvolupament en 
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l’àmbit comarcal o, fins i tot, trobant espais de cooperació dels territoris que 

comparteixen situacions semblants de la indústria del tèxtil.

En aquest sentit, les organitzacions sectorials de CCOO i UGT, FITEQA i FITAG, 

les quals tenen atribuïda al si de les organitzacions sindicals les competències 

en matèria de negociació col·lectiva, també consideren d'interès propiciar un 

marc de col·laboració amb ATEVAL en l’àmbit territorial d’aquesta declaració 

per a generar les condicions d’aplicació del conveni   col·lectiu del tèxtil en 

benefici de l’impuls de l’activitat econòmica del sector i del manteniment i 

creació de llocs de treball.

 El tèxtil és una de les activitats industrials amb major tradició i pes dins de 

l’economia de les comarques de l’interior valencià. Tot i els embats que ha patit 

al llarg de la seua història -els últims derivats de la liberalització del comerç 

internacional- el sector s’ha mantès, no sense dificultats. L’any 2012 va 

aconseguir una xifra de negoci de 1.900 milions d’euros, donant feina a 24.000 

treballadors malgrat la recessió econòmica que estem sofrint. Una de les causes 

d’esta recuperació radica en la vocació exportadora del tèxtil-confecció 

valencià, que representa el 20% del sector en tota Espanya. Segons xifres de la 

patronal ATEVAL, el 60% dels seus productes finals es venen fora, aconseguint 

en els últims tres anys augmentar en un 8% de mitjana les seues exportacions, 

que arriben als consumidors de més de 100 països d’arreu del món.
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Les dades exposades, lluny del que s’anuncià en 2005 quan la liberalització 

dels intercanvis comercials, són la constatació que el tèxtil és un sector amb 

capacitat per d’adaptar-se a les circumstàncies més negatives. L’estancament 

del consum, la manca de finançament, la competència deslleial o l’augment 

dels costos de l’energia no està sent obstacle perquè els productes tèxtils 

valencians seguisquen presents als mercats internacionals. El repte ara és eixir 

al mercat amb productes més competitius i provinents d’empreses cada vegada 

més eficients. Segons tots els estudis, serà clau per aconseguir-ho una 

cooperació lleial i transparent entre empresaris i treballadors.

Els agents socials, convençuts que el tèxtil té futur i que ha de seguir sent una 

peça clau en el desenvolupament de les comarques valencianes de l’interior, 

apostem per:

L’acord entre empresaris i sindicats que ha d’aportar mecanismes de flexibilitat 

per tal d’ajustar la jornada laboral anual dels treballad@rs als períodes punta i 

que poden negociar en la representació dels treballadors i treballadores 

aquestos períodes. Aquest acord ha de servir tant per adaptar el potencial 

productiu de cada empresa a la tensió competitiva dels mercats com per a 

mantenir l’ocupació o fins i tot incrementar-la.

A este respecte, tant empresaris i sindicats com els responsables municipals, 

volem fer una crida a la responsabilitat de tots els agents implicats per tal que 
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mantinguen un actitud proactiva que done lloc a una aplicació del conveni. Així 

mateix, els firmants treballaran activament per a prestigiar i posar en valor el 

paper fonamental de les organitzacions empresarials i sindicals signants de la 

declaració, i per generar el millor clima d’enteniment.

Pensem que es tracta d’un conveni que posa a l’abast d’empresaris i 

representants dels treballadors mecanismes suficients per tal de donar solució 

a molts dels problemes que venien detectant-se.

Fem una crida a les administracions autonòmica i estatal perquè dissenyen 

polítiques industrials que aposten fermament per una reindustrialització 

intel·ligent i de  futur que sàpiga aprofitar els primers símptomes de la 

recuperació econòmica. Som conscients que el model manufacturer de les 

últimes dècades està en vies extinció i que cal caminar cap a empreses 

intensives en coneixement. Per això ens comprometem a contribuir a què la 

indústria del  tèxtil, guanye pes en la comarca com a motor d'activitat 

econòmica, creació de riquesa i generació de llocs de treball de qualitat. 

Ontinyent, a 30 de juliol de 2013

                                                     


