
Reducció de residus associats al servei d’entrega i renovació del 
material tèxtil

Opció A: Utilització d’elements reutilitzables per al 
lliurament de la roba
Es proposa retornar la roba als clients mitjançant 
elements reutilitzables com les safates de vímet o 
penja-robes sense bossa protectora.

En cas que el servei de bugaderia sigui extern a 
l’hotel i calgui una protecció addicional de les peces 
de roba, es pot optar per fundes reutilitzables ―per 
al trajecte des de la bugaderia fins a l’hotel― que no 
s’entregarien al client final. 

Addicionalment, també es pot plantejar la possibilitat 
d’entregar la roba al servei de bugaderia amb bosses 
reutilitzables (de roba, per exemple). Una segona 
alternativa seria l’ús de bosses d’un sol ús d’un altre 
material més respectuós amb el medi com el plàstic 
biodegradable.

Habitacions i bugaderia

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

Un servei que forma part del funcionament d’un hotel i que és també un punt de generació de residus 
és el servei de bugaderia que s’ofereix als clients. El procés de rentat de la roba pot generar una 
important quantitat de residus segons com s’entreguin i es retornin les peces de roba. 

D’altra banda, també cal tenir en compte els embalatges que es poden generar en el servei de bugaderia 
del material tèxtil comú de les habitacions com llençols, coixineres, tovalloles, barnussos, etc.

Aquests tipus de residus es podrien reduir si s’adoptessin mètodes de lliurament del material tèxtil més 
sostenibles. 

Habitualment, el servei de bugaderia dels hotels sol rebre i entregar la roba amb fundes de plàstic d’un 
sol ús. L’eliminació o reducció d’aquest embalatge podria suposar una disminució dels residus generats 
(especialment en volum). 

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Penja-robes reutilitzables, cistells o safates.
En cas que el servei sigui externalitzat, adquirir fundes reutilitzables per al transport 
únicament entre la bugaderia i l’hotel. 

En l’espai Magatzem per a les safates de vímet, cistells o penja-robes.

En l’organització Requereix la recollida dels cistells o safates un cop entregada la roba.
Manteniment dels cistells. 

D’implantació Distribució dels elements a utilitzar. 

Costos - Exemple: cistella de vímet

Opció A Situació habitual

Implantació 4,91 €/safata vímet
(Inversió inicial: 50 safates de vímet)

0 €

Funcionament 0 € 0,35 €/bossa individual

Manteniment 5% de reposició de safates
0,25 €/unitat

0 €



Comparativa de costos

Comparativa de la generació de residus
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