BONES PRÀCTIQUES EN
PREVENCIÓ DE RESIDUS
AL SECTOR HOTELER

Donació de matalassos
Habitacions

En els hotels, els matalassos tenen una importància especial com a element de confort; per aquest motiu,
es renoven freqüentment, tot i que, sovint, sense que s’hagi exhaurit la seva vida útil. Es tracta d’objectes
voluminosos presents en grans quantitats, per la qual cosa donar-los perquè es reutilitzin comporta una
reducció de residus important. També cal tenir en compte l’estalvi econòmic derivat de les donacions, així
com un possible impacte social positiu en retornar al mercat un objecte de primera necessitat.

Opcions d’estalvi i de reducció de residus
Habitualment els hotels solen gestionar els matalassos com a residus, ja sigui portant-los als punts verds
o a través de la contractació d’un transportista autoritzat, però hi ha altres opcions que ens permeten estalviar diners i reduir residus.
Opció A: Donar els matalassos a empreses
d’inserció social
Per tal d’allargar la vida útil d’aquests objectes, es
proposa donar-los a través dels circuits de reutilització que han desenvolupat empreses i fundacions

dedicades a la reinserció social de persones amb
dificultats per accedir al mercat laboral. Els matalassos podran tenir un segon ús, ja sigui mitjançant
algun programa de suport de serveis socials o com
a producte de segona mà reincorporat al mercat.

Què implica la mesura?
Canvis

En materials
En l’espai

En l’organització

D’implantació

Opció A

Situació habitual
(Punt Verd)

Situació habitual
(contractació d’un
transportista autoritzat)

-

-

-

Pot ser necessari adaptar
un espai per a l’emmagatzematge temporal
dels matalassos a donar.

-

-

Establir un acord de
recollida dels matalassos
amb les organitzacions
corresponents.

Cal disposar de la logística necessària per transportar els matalassos a
les deixalleries.

-

-

Requereix un contracte
amb el transportista
autoritzat.

-

Opció A: Llistat d’empreses d’inserció social
Nom i contacte

Procediment i destinació

Cost

Voluntariat i Empresa.
Federació Catalana de
Voluntariat Social

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació a l’entitat (quantitat, mides, tipus de matalassos i alguna foto).
• S’acorda una data per tancar el procés (mínim
15 dies).
• Adjudicat el material a les entitats, s’acorda el dia
de recollida.
• Les entitats són les que recullen els matalassos
a l’hotel.
• Es facilita a l’hotel un llistat amb un resum del
material que donarà, les entitats receptores, la
persona responsable de la recollida i la quantitat
de material adjudicat.
• Si es desitja, es pot posar el logotip de l’hotel a la
pàgina web de la federació.
Aquesta associació gestiona el material amb l’objectiu d’assortir les seves entitats federades.

No suposa cap cost
econòmic.
Possibilitat de desgravar la donació a
través d’un certificat
elaborat per l’entitat.

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació a l’entitat (quantitat, mides, tipus de matalassos i alguna foto).
• S’acorda una data per tancar el procés i una franja horària de recollida.
Aquesta entitat gestiona el material amb l’objectiu
d’assortir la seva pròpia entitat i les seves botigues
de segona mà.

No suposa cap cost
econòmic.
Possibilitat de desgravar la donació a
través d’un certificat
elaborat per l’entitat.

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació al projecte Pont
Solidari de la fundació (quantitat, mides, tipus
de matalassos i alguna foto).
• La fundació s’encarrega de publicar les dades
a la seva web per tal d’adjudicar el material a
altres entitats.
• Es preveu un període aproximat de 8-10 dies
per a l’adjudicació.
• Un cop adjudicat el material, les entitats que
l’han adquirit es posaran en contacte amb l’hotel per tal de recollir-lo.
Aquesta fundació gestiona el material amb l’objectiu d’assortir altres entitats.

No suposa cap cost
econòmic.
Possibilitat de desgravar la donació a
través d’un certificat
elaborat per l’entitat.

FCVS - Serveis Generals
C. Grassot, 3 3r - 08025
Barcelona
Tel. 93 314 19 00
voliempresa@voluntaris.cat

Formació i Treball
C. Llull, 430 - 08930
Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 303 41 00
fit@formacioitreball.org

Fundació Banc de Recursos
C. Gran de Gràcia, 167 pral.
2a - 08012 Barcelona
Tel. 93 217 71 54
bancdr@bancderecursos.org

Nom i contacte

Procediment i destinació

Cost

Andròmines

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació a l’entitat (quantitat, mides, tipus de matalassos i alguna foto).
• S’acorda una data per tancar el procés i una franja
horària de recollida.
Aquesta entitat gestiona el material amb l’objectiu
d’assortir les seves botigues de segona mà.

Cost derivat del
transport des de
l’hotel fins a les
instal·lacions (en
funció de la ubicació de l’hotel).

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació a l’entitat (quantitat, mides, tipus de matalassos i alguna foto).
• S’acorda una data per tancar el procés i una franja
horària de recollida.
Aquesta fundació gestiona el material amb l’objectiu d’assortir les seves botigues de segona mà.

Si l’entitat fa la recollida, el cost és de 3045 €/m3. Cost de la
planta de tractament
en el cas que els matalassos no estiguin
en bones condicions
per ser reutilitzats.

Els passos a seguir són:
• L’hotel ha de facilitar informació a l’entitat (quantitat, mides, tipus de matalassos i alguna foto).
• S’acorda una data per tancar el procés i una franja
horària de recollida.
Els matalassos en bon estat es destinen als Serveis
Socials. Els que es troben en mal estat es lliuren a
la deixalleria perquè es gestionin correctament.

1 €/km (des de Sant
Joan Despí fins a la
ubicació de l’hotel).
En el cas d’haver
d’anar a la deixalleria: 250 €/t.

C. Cuba, 24 - 08030
Barcelona
Tel. 93 274 06 27
andromines@andromines.net

Fundació Engrunes
P. I. Coll de Montcada
C. Roca Plana, 14-16 - 08110
Montcada i Reixac
Tel. 93 582 99 99
engrunes@engrunes.org

Solidança
La Nau
C. Disseminats, 25
(Les Begudes) - 08970
Sant Joan Despí
Tel. 93 685 44 34
solidan@solidanca.cat

Situació habitual: Punts verds per desballestar-los
Punt verd de zona
Punts verds de la zona
www.tersa.cat/ca/puntsverds-de-zona_2905

Els matalassos es desballesten per tal de poder-ne
recuperar els materials (espuma, roba i ferralla).
Aquesta gestió permet disminuir el material destinat a l’abocador i reciclar els materials valoritzables.

250 €/t

Situació habitual: Transportista autoritzat
Gestor autoritzat
Empreses transportistes de
residus autoritzades
www.arc.cat/ca/aplicatius/
transportistes/cgr_consulta_transport.asp

Es contacta amb un transportista autoritzat, que
s’encarregarà de recollir i transportar els matalassos fins a la planta de tractament corresponent.

Al cost de tractament dels matalassos (210 €/t) s’ha
d’afegir el servei de
recollida, transport i
gestió de l’empresa
autoritzada.

Costos

Transport

Tractament

Opció A

Situació habitual
(Punt Verd)

Situació habitual (contractació d’un transportista autoritzat)

En la majoria de casos, la donació
de matalassos no suposa cap cost.
La recollida s’efectua de manera
gratuïta i, en no haver de gestionar
el material com a residu, no s’han
d’imputar costos de tractament.
Per poder optar a aquesta opció
cal que els matalassos es trobin en
bones condicions. En cas contrari,
caldrà gestionar-los com a residus
(opcions B o C).

0 € Depèn de la ubicació de l’hotel i del punt
verd de zona més proper. Aproximadament
pot suposar un cost
de 0,15 €/km.

Cost establert pel
transportista autoritzat
(àmbit BCN ciutat):
135 €/10 u (preu fix
per <11 unitats)
230 €/20 u (preu fix
per > 11 unitats)

250 €/t, aproximadament 10 €/matalàs.

210 €/t, aproximadament 8,4 €/matalàs.

Comparativa de costos

Comparativa de la generació
de residus

Cost (€)

Residus (kg)
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