
Reducció de residus associals als elements d’un sol ús

Opció A: Substitució dels sotagots d’un sol ús per 
altres models reutilitzables i de llarga durabilitat
L’adquisició de sotagots reutilitzables permet allargar 
la vida útil d’aquests elements. En lloc d’utilitzar-ne 
de paper o d’un altre material d’un sol ús, es proposa 
comprar-ne de més gruixuts, resistents i absorbents, 
com per exemple de cartró compacte. 

Una altra acció emmarcada en la mateixa línia 
estratègica i que comparteix la mateixa finalitat és 
la substitució de les tovalles d’un sol ús per d’altres 
fetes amb materials reutilitzables. 

Restauració

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Els hotels utilitzen productes d’un sol ús que contribueixen a la generació de residus. Alguns exemples 
poden ser les tovalles de paper per parar les taules en el servei de restauració o els sotagots que s’in-
clouen en la preparació de les sales per a diversos esdeveniments i també en les zones de restauració.  

Habitualment, els sotagots que es fan servir per a reunions o altres esdeveniments solen ser d’un sol ús.  
Si bé no representen un gran consum de material, la quantitat de residus que generen pot ser significativa, 
però hi ha altres opcions que ens permeten estalviar diners i reduir aquests residus.

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Material reutilitzable: sotagots, tovalles de roba o d’un altre material durador.

En l’espai Magatzem temporal dels elements.

En l’organització Revisar els proveïdors i incorporar els productes en la base de dades de les compres.
En el cas de la implantació de tovalles reutilitzables, caldrà considerar el servei de 
rentar-les.

D’implantació Exhaurir els estocs actuals i adquirir els models reutilitzables.

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos - Exemple: sotagots

Opció A Situació habitual

Implantació 0,049 €/unitat (7 usos) 0 €

Funcionament 0 € 0,012 €/unitat

Reposició 5% de reposició de sotagots
0,002 €/unitat

0 €

Comparativa de costos

Comparativa de la generació de residus
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