
Substitució dels envasos individuals i d’un sol ús dels gels de bany 
i xampús per dispensadors ubicats en la zona de bany

Opció A: Ús de productes en format de gran volum i 
dispensadors manuals
Si substituïm els productes en envasos individuals i 
de petit format que regalem als clients per d’altres 
de més capacitat amb dispositius dispensadors que 
permetin dosificar-ne la quantitat en dutxes i banys 
aconseguirem reduir els residus d’envasos generats. 
Aquesta acció, a més, ens permetrà aprofitar l’es-

talvi que això suposa i comprar productes de millor 
qualitat, acció de valor afegit que podrem comunicar 
als clients.

Aquesta mesura es pot implantar tant a les habita-
cions com en la zona de dutxes de les instal•lacions 
per a serveis addicionals com ara piscines, zones 
spa, gimnasos, etc.

Habitacions i serveis addicionals

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Els articles de gentilesa dels hotels poden generar una gran quantitat d’envasos lleugers que cal ges-
tionar com a residus. Si tenim en compte que diàriament se’n produeixen moltes unitats, qualsevol 
modificació en la seva presentació pot comportar un estalvi de residus important.

Habitualment els gels i xampús gentilesa de l’hotel es regalen en formats individuals d’un sol ús, però exis-
teix una solució per reduir els residus i estalviar diners.

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Comprar dispensadors.

En l’espai Ubicar els dispensadors en les zones requerides (bany, dutxes,etc.).

En l’organització Buscar nous proveïdors. 
Mantenir i recarregar periòdicament els dispensadors.

D’implantació Exhaurir els estocs de productes en format individual i incorporar dispensadors en les 
zones descrites. 

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos – Exemple: gel de bany

Opció A Situació habitual

Implantació 35 €/u  
(dispensador doble)

0 €

Funcionament 1,03 €/L 5,41 €/L

Comparativa de costos

Comparativa de la generació de residus
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