
 

 

COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

L’OCUC denuncia la publicitat de la nova garrafa 
d’aigua “ Font Vella Ecoligera”  per enganyosa 

 i fer un mal ús de valors ambientals 
 

 
 
El producte, que rep el nom de “Font Vella Ecoligera”, està elaborada amb un 25% de plàstic 
reciclat i utilitza un 22% menys de plàstic en la seva fabricació respecte a l’ampolla de 5 litres 
de la mateixa marca. Aquestes característiques li atorguen una bondat mediambiental 
diferenciadora dins el mercat actual d’aigua embotellada. La marca ho ha aprofitat per utilitzar 
el prefix “Eco” en la seva denominació i endegar una campanya publicitària al respecte. 
 
L’anunci publicitari, emès a televisió, d’aquest envàs tracta sobre una classe on la professora 
pregunta als alumnes que fan a casa per ser ecològics i, a més, estalviar. Un alumne respon 
que recicla papers i fa llibretes i una altra alumna que apaga tots els llums per no malbaratar 
energia. Llavors un altre nen diu que beure “Font Vella” també és ecològic i econòmic.  
 
L’anunci argumenta que és ‘ecològic’ per ser la primera garrafa fabricada amb plàstic reciclat, 
però no esmenta que només ho és amb un 25%. A més s’obvia que la reducció de plàstic 
només és d’un 22% i s’esmenta de forma exclusiva en format text, que ho és respecte a la 
garrafa Font Vella de 5L i plàstic/litre. 
 
Per una altra banda s’argumenta que el producte és ‘econòmic’ al ser un  40% més barata 
que l’euro/litre de la seva pròpia garrafa.  De la mateixa manera que en la qüestió anterior 
part de la informació només es presenta en format text. 
 
La utilització de valors ambientals en la publicitat comercial associada a expressions com “eco” 
o “ecològic” que no es corresponguin amb la realitat del producte, hauria de ser objecte de 
prohibició. El consumidor pot arribar a pensar que la protecció del medi ambient no és més que 
una estratègia comercial. A més, en aquest cas, es comparen de forma igualitària en un 
context escolar i educatiu els hàbits d’apagar els llums o reciclar el paper, que són 
hàbits ecològics i estalviadors, amb beure aigua em botellada que no compleix aquets 
valors . Beure aigua embotellada no és un hàbit ecològic en cap cas, s’utilitza plàstic per 
l’envàs i energia pel seu transport. La producció d’una ampolla de litre pot arribar a generar 600 
vegades més CO2 que la mateixa quantitat d’aigua de l’aixeta i per cada litre embotellat es 
poden utilitzar fins a 5 d’aigua corrent. El consum d’aigua més respectuós amb el medi 
ambient és beure directament de l’aixeta sense l’ús  d’envasos plàstics i la utilització de 
cantimplores en cas de necessitat de transport. 
 
Els valors econòmics també es presenten de forma ambigua, i no s’esmenta de forma clara que 
l’estalvi d’un 40% és en comparació amb el preu d’un producte de la mateixa marca, no de la 
competència. De totes maneres beure aigua embotellada té poc “d’econòmic” ja que costa 
unes 100 vegades més que l’aigua de l’aixeta.  
 
Tots aquests missatges inexactes creen una expectat iva enganyosa pel consumidor i 
poden induir a error, a més d'atemptar contra el me di ambient de manera directa i 
indirecta.   
 
L’OCUC ha presentant aquesta queixa davant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per foment de 
comportaments perjudicials per a la protecció del medi ambient. Davant de l’Agència Catalana del 
Consum per publicitat enganyosa i demana a Autocontrol un nou codi d’autoregulació de bones pràctiques 
per l’ús d’arguments ambientals en les comunicacions comercials de productes amb envasos i 
embalatges.  
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