
Ús d’ampolles retornables en el servei de mini bar 

Opció A: Compra de begudes en envasos retornables
A l’hora de comprar els productes que formen part 
del servei de minibar de les habitacions podem tenir 
en compte criteris de compra responsable, com per 
exemple escollir begudes en envasos retornables. 
Aquest sistema, que consisteix a pagar un dipòsit en 
comprar la beguda i recuperar-lo en tornar l’envàs, 

ens permetrà estalviar econòmicament i generar 
menys residus. 

De manera complementària, es recomana revisar 
periòdicament (cada tres o sis mesos) la data de 
caducitat de les begudes i implantar una política de 
gestió FIFO (first in, first out). 

Habitacions

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Els minibars són un element comú en les habitacions dels hotels. El total d’aquestes ampolles de begudes 
representa una quantitat de residus en forma d’envasos que podria reduir-se si la majoria fossin retorna-
bles. Cal afegir que aquesta actuació és extrapolable a altres àmbits de l’hotel, com per exemple al servei 
de restauració.    

Habitualment, en el servei de minibar (o de restauració) dels hotels sol haver-hi begudes envasades en 
ampolles no reutilitzables, però al mercat hi ha altres opcions que ens permeten estalviar diners i reduir 
aquests residus.

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials -

En l’espai Adequar l’espai per emmagatzemar els diferents envasos per retornar.

En l’organització Establir un acord amb els proveïdors i, si escau, gestionar adequadament les tas-
ques d’emmagatzematge i retorn dels envasos.

D’implantació Exhaurir els estocs actuals i revisar els contractes amb els proveïdors. 

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos – Exemple: refresc

Opció A (0,20 L) Situació habitual (0,20 L)

Implantació 0 € 0 €

Funcionament 2,9 €/ L 3,7 €/ L

Reposició 0 € 0 €

Comparativa de costos
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