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QUINA OPCIÓ D’AIGUA ESCOLLIM PER L’OFICINA? 
 
Atesa la necessitat que tenim d’hidratar-nos al llarg del dia, és habitual que 
haguem de buscar una solució pràctica a l’entorn de l’oficina o el despatx 
per proveir-nos d’aigua. Les alternatives per disposar d’aigua són molt 
variades, des de les ampolles de diverses mides, les fonts amb reposició de 
garrafes, les fonts directament connectades a la xarxa d’abastament o les 
que reben algun tipus de tractament per filtre de carbó actiu o per osmosi. 
 

Per comparar aquestes alternatives fem servir l’Anàlisi de Cicle de Vida 
(ACV), que avalua els impactes ambientals d’un producte o 
servei durant totes les etapes de la seva existència.  
 

D’acord amb un estudi que aplica aquesta eina des del 
punt de vista del consum d’energia i les emissions de 
CO2 associades, és més recomanable la utilització de 
fonts amb connexió directa a xarxa. Quan no es dispo-
sa d’abastament d’aigua proper, les fonts amb 
reposició de garrafes són una bona alternativa. 
 
 Què hem de saber per escollir l’aigua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
Agua osmotizada. Fundació Terra. 2010. 
Guía de compra responsable. Consumo: lo justo. Asociación General de 
Consumidores, Asgeco Confederación. Madrid. 2009. 
Agua embotellada, ampolla llençada. Ecoconsell núm. 40. Oficina de segu-
retat, Salut i Medi Ambient (OSSMA). Universitat de Barcelona. 2007. 
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Consumir aigua de fonts connectades directament a la xarxa és l’opció 
que genera menys residus, menys consum d’energia (0,01 kWh) i 
menys emissions de CO2 (0,25 kg) per litre. 
Les fonts osmotitzades, que utilitzen sistemes de filtrat per eliminar 
sediments, clor i sals i millorar el sabor, també tenen un consum 
d’energia i unes emissions de CO2 baixes (0,02 kWh i 1,9 kg per litre, 
respectivament). Tanmateix, el sistema requereix un manteniment ade-
quat i cal parar atenció a l’eficiència de l’equip ja que per obtenir un 
litre d’aigua es malbarata com a mínim un altre litre.  
Les fonts amb reposició de garrafes eviten la generació de residus 
d’ampolles, però consumeixen 10 vegades més energia i generen entre 
8 i 50 vegades més emissions de CO2 que les anterior opcions, princi-
palment degut al transport. Tot i això, són la millor alternativa quan no 
es disposa d’un punt proper d’abastament d’aigua potable. 
Les ampolles i garrafes de plàstic d’usar i llençar són la pitjor opció, ja 
que comporten la generació de grans quantitats de residus, el consum de 
gairebé 0,5 kWh d’energia i l’emissió de prop de 70 kg de CO2 per litre. 
Sigui quin sigui el tipus de font seleccionada per proveir-nos d’aigua, 
hem de beure amb gots o tasses reutilitzables, evitant sempre la utilit-
zació de gots de plàstic d’un sol ús, ja que esdevenen un residu. 

www.terra.org/articulos/art01616.html
www.consumolojusto.es/Guia_compra_responsable.pdf
www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/40-AiguaEnvas.pdf

