
Ús de l’aigua de l’aixeta en lloc d’aigua envasada en els  
esdeveniments de l’hotel

Opció A: Ús de l’aigua de l’aixeta amb tractament 
d’osmosi
L’ús de l’aigua de l’aixeta en lloc d’aigua envasada és 
un criteri de sostenibilitat que podem aplicar a l’hora 
d’organitzar esdeveniments en el nostre hotel.  

Per tal d’aconseguir una millora de les condicions or-
ganolèptiques de l’aigua, es proposa utilitzar mecanis-
mes com filtres i dispositius d’osmosi, però, en funció 
dels requeriments plantejats per l’hotel, és vàlida 
l’alternativa del consum directe de l’aigua d’aixeta. 

En el cas dels dispositius d’osmosi el mercat ofereix 
diferents solucions, com la incorporació de mecanis-
mes de filtratge en la zona inferior de la pica o bé l’ús 
de fonts d’aigua. Per servir-la podem utilitzar gerres 
reutilitzables. 

A més del consum per a esdeveniments, també es 
podria utilitzar aquest tipus d’aigua per al consum 
intern dels treballadors. En alguns casos, fins i tot 
en el servei de restauració s’ofereix la possibilitat de 
consumir aigua de l’aixeta o aigua mineral envasada.

Sales de reunions i esdeveniments

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Els hotels són localitzacions habituals on es porten a terme jornades i congressos. Un dels residus 
comuns que es generen en aquest tipus d’esdeveniments són els envasos d’aigua distribuïts entre els 
assistents i els ponents. Aquests envasos es podrien reduir si es potenciés l’ús de l’aigua de l’aixeta.  

En els esdeveniments, habitualment se serveix aigua envasada en diferents formats i volums, però hi ha 
altres opcions que ens permeten estalviar diners i reduir residus.

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Adquirir mecanismes de filtració i de tractament d’osmosi.
Comprar recipients adequats per servir l’aigua (gerres).

En l’espai Adequar l’espai per emmagatzemar-hi les gerres.
Instal·lar els aparells d’osmosi.

En l’organització Omplir les gerres i transportar-les (carretó) fins a la sala.
Incorporar el manteniment dels tractaments que s’apliquin a l’aigua de l’aixeta 
(filtres, osmosi...).

D’implantació -

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos

Opció A Situació habitual

Implantació 9,99 €/u. (gerra)
720 €/u. (model font d’osmosi)

0 €

Funcionament 0,0019347 €/L 0,1569 €/L

Manteniment 58 € /anual (aprox.) 0 €

Comparativa de costos
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