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1. Dades de l’organització 

 
Nom: Lovinet2016, SL 

 
Breu descripció: Des de l’any 2016 oferim un servei de bugaderia autoservei al carrer de 

Sant Antoni Maria Claret, 81. El mes de juliol d’enguany farà 2 anys de 
l’inici de la nostra activitat, assolint així la primera fase del pla d’empresa. En 
aquest context, cal destacar el desenvolupament del projecte juntament amb 
l'arrelament dins l’oferta comercial i de serveis del veïnat. 
 
Les bugaderies autoservei plantegen un canvi de paradigma en els nostres hàbits i 
consums a l’hora de fer la bugada. Fer la bugada és una tasca imprescindible i rutinària 
que, tanmateix, suposa un perjudici per al medi ambient. A nivell domèstic, cada 
vegada que posem una rentadora consumim una gran quantitat d’aigua que s'aboca 
amb restes de sabó, fem un alt consum energètic –encara més superior si disposem 
d’assecadora- i contribuïm a l’augment de les emissions que potencien l’escalfament 
global.  
 
No podem prescindir de la bugada, però sí que podem reduir el seu impacte. Canviar la 
bugada domèstica per la bugada autoservei va a favor d’un desenvolupament 
econòmic, social i ambiental sostenible. 

 
Dades de contacte: Lovinet2016, SL 

Sant Antoni Maria Claret, 81, Local-1 
08025-Barcelona 
bugaderiaclaret81@gmail.com 

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  
 

09/02/2018 

 
 
2. Dades del Pla d’acció 

 
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 
 
El nostre principi fundacional i la nostra motivació permanent és treballar per al ple assoliment d'un 
servei de qualitat, responsable i sostenible. En aquest sentit, el pla d'acció que hem elaborat 
representa un compromís amb el desenvolupament en sintonia amb les polítiques municipals 
endegades i amb futures iniciatives que es posin en marxa. En concret, el pla identifica actuacions a 
fer en l’horitzó d'un any (2018-2019) i, alhora, des d’una visió estratègica, determina, com a 
full de ruta, els principals reptes i futures actuacions a assolir en el marc de la seva actualització 
anual. 
 
Data de publicació del Pla d’acció: 15/03/2018 
 

 

 

Vigència del Pla d’acció: 2018-2019 

Pla/plans d’acció anterior/s:  
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Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 
 
Durant el projecte d’execució de la bugaderia es van prendre les mesures oportunes per tal de dotar el 
comerç de la maquinària i la tecnologia més sostenibles pel que fa a l’estalvi d’aigua, l’eficiència 
energètica, la qualitat del servei, l’accessibilitat i la implantació de noves tecnologies:   
 

• La bugaderia disposa de 4 rentadores de gran capacitat (19kg, 15kg i dues de 9kg) i 2 assecadores de 
gran capacitat (19kg ambdues). Aquestes màquines tenen les següents prestacions: 
• Sistema per al màxim rendiment en el consum d’aigua. 
• Estalvi d’energia en el control de temperatura de l’aigua. 
• Sistema de retenció de la calor per l'estalvi energètic. 
• Sistema de tractament delicat per a la roba. 
• Sistema de control de la humitat. 
• Sistema de gestió de la velocitat de rotació per ajustar el centrifugat al volum de roba. 
• Sistema per al mínim impacte de vibracions i soroll. 
• Sistema de seguretat en el tancament de la porta. 

 
• Es disposa de dosificadors de sabó i suavitzant calibrats digitalment per a l’òptim consum de 

producte. Els bidons de detergent buits es lliuren al punt verd per a la seva gestió responsable. 
 

• La neteja i desinfecció de la bugaderia es realitza diàriament. 
 
• Pel que fa a les noves tecnologies: la il·luminació del comerç està íntegrament dotada de bombetes 

Led de baix consum; s’ha implantat un sistema de pagament innovador, a través d’una app que 
permet activar serveis des del mòbil; i s'ofereix connexió wifi de franc als clients. 

 
 

 
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 
 
El pla d'acció s'emmarca en les dimensions ambiental, social i econòmica del desenvolupament 
sostenible. En aquest sentit, cal destacar els següents aspectes determinants: 
 

• Les bugaderies autoservei ofereixen rentadores industrials de gran capacitat a l’abast 
de tothom. Cada cicle de rentat equival a dos o tres cicles d’una rentadora domèstica. Per tant, 
en rentar més roba d’una sola vegada contribuïm a l’estalvi d’aigua i l'abocament de menys 
residus de sabó.  

 
• Si optem per una bugaderia autoservei, on les màquines són d’alta eficiència energètica,  

podem reduir fins un 50% les emissions nocives. D'altra banda, estem afavorint un 
model d'economia respondable, lligada a la filosofia de “fer que les coses durin” i als 
serveis compartits. 

 
• La raó per la qual s'utilitza una bugaderia autoservei –a part d’obtenir una bugada d'alta 

qualitat - és l’estalvi de llum, aigua, detergent i temps. Sense comptar l’amortització de 
l’electrodomèstic, la bugada suposa l’11% de la despesa energètica total d’una llar. 
En aquest sentit, en un context de dificultats econòmiques i de necessitat d’optimització de 
temps, les bugaderies autoservei són una alternativa real.  

 
L'objectiu del pla es circumscriu en aquests eixos i pretén potenciar-los a través d'actuacions de 
comunicació i innovació. 
 

3. Diagnosi 

4. Finalitat 
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5.1 Nom de l’actuació:  Foment de l'estalvi d'aigua 

 
Objectius: A través d'una promoció de descompte, 

incentivar l'ús de la bugaderia i conscienciar 
sobre la necessitat d'un consum responsable de 
l'aigua. 

 
Breu descripció:  

En motiu del Dia Mundial de l'Aigua (22 de març) es farà, cada any, una 
promoció amb descomptes durant la segona quinzena de març. Aquesta 
promoció s'acompanyarà amb informació gràfica sobre els objectius de la 
campanya . 

  

 
Més informació (enllaç):  

 
 

Beneficis esperats:                            Actuació: 
 

x Ambientals x d'innovació  

x Socials de millora  

x Econòmics de continuïtat  
 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

3.4, 4.5, 4.9, 5.1, 8.4, 9.1 

 
 

Persona o àrea responsable: Màrqueting 

Calendari d’execució previst: Cada mes de març a partir del 2018 

Recursos humans i/o econòmics: Impresió gràfica i promoció de descomptes en serveis 

Observacions:  

 
Indicador/s: Balanç entre el percentatge de serveis activats durant la segona quinzena de març del 

2018 i del 2019  
 

 

5.  Descripció de les actuacions 
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5.2 Nom de l’actuació: Desconnexió elèctrica nocturna 

 
Objectius: Implantar un sistema de desconnexió del 

cosum elèctric passiu durant les hores de 
tancament de l'establiment (22h-7h). 
 
 

 
Breu descripció:  

Alguns aparells electrònics mantenen un mínim consum elèctric innecessari que 
es pot eliminar per complet. 
 

 
Més informació (enllaç):  

 
 

Beneficis esperats:                            Actuació: 
 

x Ambientals x d'innovació  
Socials de millora  

x Econòmics de continuïtat  
 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

4.1, 4.5, 8.4, 10.2, 10.4 

 
 

Persona o àrea responsable: Àrea tècnica  

Calendari d’execució previst: Desembre del 2018 

Recursos humans i/o econòmics: Kit i instal·lació 

Observacions:  

 
Indicador/s: Implantació del sistema 
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5.3 Nom de l’actuació: Projecte d'eficiència energètica 

 
Objectius: Elaborar un projecte de reaprofitament 

energètic tèrmic per tal de reduir el consum de 
combustible fòssil. 
 
 

 
Breu descripció: Disposar  d'un projecte tècnic que explori totes les solucions possibles per a 

l'optimització del consum energètic i aporti un pla d'implantació viable. 

 
Més informació (enllaç):  

 
 

Beneficis esperats:                            Actuació: 
 

x Ambientals x d'innovació  
Socials de millora  

x Econòmics de continuïtat  
 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

4.5, 6.10, 8.4, 10.2, 10.4 

 
 

Persona o àrea responsable: Innovació  

Calendari d’execució previst: Febrer del 2019 

Recursos humans i/o econòmics: Enginyeria 

Observacions: Per tal d'elaborar el projecte es contactarà amb empreses 
vinculades al programa BCN+S fomentant la  
col·laboració en xarxa.  

 
Indicador/s: Viabilitat del projecte executiu 
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Indicadors de seguiment: 
 
 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 

Estat actual 
Data: 

1r any 
Data: 

2n any 
Data: 

Foment Estalvi Aigua Percentatge de serveis activats durant 
la 2na quinzena de març +5% - +5%  

Desconnexió elèctrica nocturna Implantació sistema Implantació - Implantació  

Redacció d'un projecte d'eficiència energètica Viabilitat tècnica i econòmica Pla de viabilitat - Pla de viabilitat 

      

      

6.  Avaluació 
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
relacionades amb les actuacions del Pla d’acció: 
 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 
 

 

 
 

 

 
 

7.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

El pla d'acció es completa amb la voluntat de dur a terme les següents actuacions dins l'àmbit de la 
responsabilitat social: 
 

• Al barri: explorar, amb l'ajuntament i les entitats, la possibilitat d'activar un programa de 
descompte especial per a organismes sense ànim de lucre i per a programes d’ajut social.  

 
• A nivell global: adherir la bugaderia al programa promogut pel franquiciador en conveni amb 

Global Humanitària per al projecte d’implantació de reg d’horts escolars. 
 

9.  Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
 


