
La Sostenibilitat ha 
vingut per quedar-se! 

Sitges, 9 Juny 2015



Habitat Cluster Barcelona

Agrupació empresarial, sense afany de lucre, que té per objectiu
promoure i contribuir a la competitivitat de la cadena de valor del
sector per afrontar favorablement la globalització, mitjançant l’impuls
de la innovació i a la internacionalització dels seus associats i la
millora de les condicions de l’entorn del sector
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Objectius HCB 

Assessorar sobre oportunitats de projectes cooperatius, noves 
idees dels associats

Interlocutor davant les administracions públiques

Potenciar la innovació de les empreses associades

Impulsar la cooperació i les sinèrgies entre els associats per 
generar noves oportunitats de negoci

Facilitar l’intercanvi d’experiències i el coneixement de mercat



Sostenibilitat?

Sostenibilitat

Medi Ambient

Social

Econòmic

Empresarial

Oferta Competitiva
Usuari conscienciat que demana
productes amb criteris de
sostenibilitat



Ecodisseny

Funcionalitat

Estètica

Sostenibilitat 
Mediambiental

• Durabilitat

• Matèries primeres

• Reducció emissions

• Reducció materials

• Ús de tecnologies

• Ecopublicitat



Innovació en envasos

• Reduïr la mida del tap de plàstic (4mm) 
ha permès estalviar 2.000t de plàstic

• Cada ampolla de PET porta 15% de PET 
reciclat

• Utilització de material monocapa per 
facilitar el reciclatge

• L’ampolla de PET de 2L ha reduït el 35% 
el seu pes. (72g a 46,7g)                                                                                                    

+ frescos durant més temps
+ lleugers 
- Costos de transport – petjada carboni



Conscious es nuestro plan para crear un 

futuro de la moda más sostenible. 
Somos el mayor consumidor de algodón orgánico certificado del mundo.

•El 21,2% de nuestro algodón es orgánico certificado, reciclado o cultivado según el programa Better Cotton 

Initiative. Nuestro objetivo es llegar al 100% en el año 2020.

•También utilizamos muchos otros materiales sostenibles como el Tencel®, el cáñamo orgánico y la lana 

reciclada. Esas fibras representan el 14% del total de materiales que usamos



Eco Innovació

Producte Operació
Cadena 

Valor
Estructura 

Orgnitzativa







Iniciatives 
públiques



Estratègia Catalana per l’Ecodisseny

ECODISCAT

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_ecodiscat.pdf








Principals Barreres

Percepció del consumidor prefix ECO-

Economia basada en “Comprar i llençar”

Manca d’informació sobre perfil ambiental de productes

Incentius insuficients per la promoció d’aquest tipus de productes



Conclusió

La Sostenibilitat és un factor 
diferenciador i altament competitiu



Gràcies!
www.hcb.cat


