
 
Grup de Treball de Residus  

Cas d’èxit: Aigua 
segura i sostenible: beure i   

menjar sense  plàstics  
Nom de l’organització: HappyAgua  

Tipus d’organització: Tractaments d’aigua  

Dades de contacte: Cristina Canalías  

Correu electrònic: Cristina.canalias@grupagua.es  

Telèfon: 666523948  

Adreça: Avda. Vallès, 728. Pol. Ind. Can Petit 08227 Terrassa (Barcelona)  

Nº d’usuaris/treballadors: 30  
 
 
 
 

Descripció: 
HappyAgua és un servei d’aigua alternatiu per empreses i oficines.   

Sense envasos de plàstics d’un sol ús.  Com a proveïdors d’aquest servei 
volem donar un bon exemple oferint HappyAgua a les nostres oficines i 
clients. 

Fomentem un consum d’aigua  sostenible, saludable i segur. 
Aigua microfiltrada d’alta qualitat feta al moment, sense plàstics. Sense 
incòmodes gestions de compra i de reciclatge. D’aquesta manera, 
estalviem temps i espai  d’emmagatzematge. Impulsem la 

Responsabilitat Social Empresarial. Amb HappyAgua, promovem la 
reducció de la petjada hídrica i de carboni dels nostres empleats i clients.  

Em dit adeu a l’aigua embotellada i als envasos d’un sol ús.  Aigua de proximitat servida amb 
ampolles reutilitzables i  reciclables. Totalment personalitzables que reforcen la nostre  
imatge i comuniquen el compromís social i mediambiental.  El plàstic no desapareix,  només 
canvia de lloc.  

Tipus d’implantantació: Permanent  

Durada: Sense límits  

Sector: Empresa 
 



Grup de Treball de Residus  
 
 

Destinataris:  

 
Empreses, oficines, restaurants, hotels, cafeteries, col·lectivitats,  camps de golf, 
gimnasos , centres mèdics i particulars.  

 

IMPACTE ECONÒMIC:   

- Substitució de garrafes i/o màquines de vending d’aigua i  envasos de plàstic d’un sol ús 
(ampolles i gots)  

- Estalvi de processos i gestió de subministrament  
-  Reducció del consum energètic 
- Equips eficients i baix consum  

 
 

Indicador/s:  

 

IMPACTE MEDIOAMBIENTAL:   

- Economia circular: aprofitament i optimització dels  recursos. Residus 
Cero. No perdis ni una gota!  

- Ampolles ecofriendly de diferentes formats i materials:  vidre, trità, acer 
inox...i gots compostables. 

 

Inversió inicial: Tots els projectes són personalitzats en funció de  l’aplicació. 

Manteniment:  En funció de les aplicacions implementades 

Beneficis:      Triple impacte positiu: social, mediambiental i econòmic. 
 

 

 
 

 
Consells pràctics:  

 
La implantació d’aquesta mesura implica una comunicació integral:   
involucrar, informar i sensibilitzar al teu personal i als teus clients sobre  les bones pràctiques de 
l’aigua. Conscienciem sobre la gestió sostenible  de l’aigua i sobre el problema que suposa el plàstic.  
 
 
Informació d’interès: 
 
Happyagua neix com una marca que ofereix una solució eficient per cada 
ús de l’aigua. 
El nostre objectiu es transformar la cultura i hàbits de consum d’aigua 
per una societat més saludable, conscient i sostenible. 



Oferim un servei global 360o accesible a tothom. Des de la concepció, el 
disseny, posada en marxa, instal.lació, servei tècnic, formació i 
comunicació. Descubreix les nostres HappySolucions: 
- Beure (HappySabor, HappyCafè y HappyHielo) 
- Cuinar (HappyObrador i HappyGastro) 
- Netejar (HappyClean i HappyCristal) 
- Protegir (HappyProtección) 
HAPPYAGUA 
Des de 1995 dissenyem, fabriquem i comercialitzem equips de 
tractaments d’aigua al territori amb diferents aplicacions i sectors. Al 
2010 formem part de Pollet Water Group, referent europeu de la gestió 
de l’aigua, present a més de 14 països. 
www.happyagua.com 

 
 

 


