
Estalvi econòmic i reducció de residus per la compra de  
productes de grans formats i/o concentrats per a la neteja

Opció A: Ús de productes concentrats i dispensa-
dors automàtics
Al mercat existeixen productes de neteja concen-
trats que s’utilitzen de manera ben senzilla: es tracta 
de diluir-los en aigua i dispensar-los mitjançant un 
dosificador. A més, també poden servir per reomplir 
altres envasos reutilitzables més manejables per fer 
les tasques diàries de neteja i bugaderia. De manera 
complementària podem aplicar criteris ambientals 
per a la selecció d’aquests productes (menys tòxics).

Opció B: Compra de productes en formats de gran 
volum i dispensadors manuals
Si comprem productes en envasos de gran volum i 
utilitzem dispensadors manuals per facilitar-ne l’ús, 
podem estalviar econòmicament i generar menys 
residus. De manera complementària podem aplicar 
criteris ambientals en la selecció d’aquests productes 
(menys tòxics).

Servei de neteja

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

El servei de neteja i bugaderia d’un hotel comporta un elevat consum de productes que es troben 
disponibles en diferents formats i mides. A l’hora d’adquirir-los, cal escollir-los en funció del consum i 
la freqüència amb què s’utilitzen. La selecció d’aquests productes tan quotidians en grans formats pot 
implicar un elevat estalvi d’envasos als hotels.

Habitualment, en els hotels els productes de neteja solen comprar-se en formats estàndard típics del consum 
domèstic. Però existeixen solucions que ens ajudaran a reduir els residus i a estalviar econòmicament. 

Què impliquen les mesures?

Canvis Opció A Opció B

En materials Comprar dispensadors automàtics amb 
la funció de dilució.

Comprar dispensadors manuals.

En l’espai Identificar espais per a la col·locació 
dels dispensadors.

Identificar espais per a l’emmagatze-
matge dels envasos de més capacitat.

En l’organització Reomplir diàriament els envasos que s’utilitzen.
Canviar de proveïdors (en cas que els actuals no ofereixin aquests productes).

D’implantació Exhaurir els estocs actuals i adquirir els productes de nou format.
Realitzar una breu formació sobre els nous productes al personal encarregat de la neteja. 

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos – Exemple: detergent per al terra

Opció A Opció B Situació habitual

Implantació 125 €/u  
(dispensador automàtic)

9,08 €/u  
(dispensador manual)

0 €

Funcionament 0,12 €/L 0,92 €/L 1,69 €/L

Comparativa de costos

Comparativa de la generació de residus
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