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Mercadona kapital espainiarra eta familiarra duen supermerkatu konpainia da, bere 
helburua, sorreratik, bezeroen elikadura, etxe garbiketa, garbitasun eta, baita etxeko 
animalientzako janari beharrak, erabat asetzea da.

Mercadonaren “Erabateko Kalitatea” izena duen kudeaketa ereduaren barnean 
betiere lan eginez, konpainiaren ingurugiroa kudeatzeko sistema baliabideen 
erabileraren eraginkortasunera bideratua dago, “gutxiagorekin gehiago egiteko” eta 
produktiboagoak izateko. Kudeaketa sistema honen zati da hondakinak murrizteko era 
berri eta hobeak ikertzea eta hondakinak baliabide bihurtzeko lan egitea, era honetara 
Ekonomia Zirkularraren ziklo bat itxiaz.

Helburu orokor honen barnean, berak eragindako ingurumen inpaktua murrizteko 
Mercadonak ahalegin gehienak hiru alorretan zentratu ditu:

 • Logistika jasangarria

	 • Energia aurreztea

	 • Hondakinen kudeaketa

SARRERA

MERCADONA GAUR (2012ko abenduaren 31ko datuak)

•	Kapitalaren %100 espainiarra duen enpresa familiarra.

•	1.411 auzoko denda.

•	10 logistikako bloke, 2 proiektuan / eraikuntzan eta 2 biltegi satelite.

•	4,7 milioi familia.
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•	9.647 milioi “kilitro” (salmenta unitateak).

•	19.077 milioi euro salduak.

•	74.000 langile. 

•	100 bitarteko hornitzaile eta 2.000 hornitzaile baino gehiago.



Erregai fosilei eta atmosferara isurtzeei dagokienean, salgaien garraioa da ingurumen 
inpaktu gehien eragiten duen jarduera. Mercadonan etengabe lan egiten da logistika 
eraginkorragoa lortzeko, “Baliabide gutxiagorekin gehiago garraiatu” eta ekoizpena 
gehitzeko helburu orokorraren menpean. 

Urteetan zehar garraioaren eraginkortasuna hobetzeko estrategiak abiarazi dira, 
beste neurri batzuen artean, hutsik bidaiatzea eragoztea, kamioien betetzeko 
gaitasuna optimizatzea, garraio intermodala bultzatzea eta hornitzaileak logistikako 
blokeetara gerturatzea errepideetan egindako distantziak murrizteko.

1.1 Zortziaren Estrategia

1.2 Kamioiak betetzea

1.3 Hornitzaileak gerturatzea

1.4 Gaueko Zamalanak

1.5 Garraio intermodala 

1. LOGISTIKA JASANGARRIA
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1.1 Zortziaren Estrategia

Kamioiak hutsik zirkulatzea eragozteko, konpainiak ibilbideak 
kontu handiz planeatzen ditu, kamioi berak ibilbidearen puntu 
guztietan (hornitzailea, biltegia eta denda) salgaiak jarraian 
utzi eta jasotzea egin araziaz. Era honetara, salgaiak laster irits 
daitezke helmugara eta kamioiek beti beterik bidaiatzen dute.

Halaber, Mercadonak, Acotral bitarteko hornitzailearekin batera, 
etengabe lan egin du bere kamioi flota berritzeko, Europar 
Batasunak eskatutako eraginkortasun estandar garaienak bete 
ditzaten: Euro IV eta Euro V. Estandar hauek finkatzen dute 
motorrak eraginkorragoa izateko eta gutxiago kutsatzeko bete 
behar dituen baldintzak, besteren artean erregaien kontsumoa 
eta gas eta partikulen isuriak. Flotaren eraginkortasuna hobetu 
nahi duen prozesua jarraitua da.
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1.2 Kamioiak betetzea

Garrantzitsua da kamioi bakoitzak ahalik eta salgai gehien 
garraiatzea, segurtasun mugen barruan, baliabideak aurreztu 
eta joan-etorriaren eraginkortasuna hobetzeko. Printzipio hau 
jarraituaz, biltegietan kontu handiz ikertzen da jeneroa pilatzeko 
eta antolatzeko era honena espazioa ahalik eta hobekien 
erabiltzeko. Ontzien ekodiseinuak (begiratu 19. orrialdea) 
berebiziko garrantzia du prozesu horretan.

1.3 Hornitzaileak gerturatzea

Ibilbideen distantzia murrizteak garraio eraginkorragoa lortzea 
eta banaketa prozesua optimizatzea ahalbidetzen du. Premisa 
honen eraginez Mercadonak, bere hedapen politikaren barruan, 
logistikako blokeak eraikitzea barneratzen du, kamioiek biltegi 
eta bitarteko hornitzaileen artean, nahiz biltegitik dendara, egin 
behar duten distantzia progresiboki murriztu dadin. Bitarteko 
hornitzaileek ere hau izaten dute kontutan hedatzeko garaian, 
ahal denean beraien egokitzapen berriak Mercadonaren 
logistikako blokeen gertu kokatuaz.

Logistika optimizazioa:
km/m3 salgai

dendetan zerbitzatua

10,4 2012
10,8 2011

11,5 2010
12,6 2009

Konpainiaren eraginkortasun logistikoa 
hobetzeko ahaleginari esker, dendara iristen 
den genero metro kubiko bakoitzak gero eta 
distantzia gutxiago egiten du.
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1.4 Gaueko Zamalanak

Bere auzokoentzako gero eta ikusezinago izateko eta hiriko 
banaketaren eragina murrizteko, Merkadonak Gaueko Zamalan 
Isila abiarazi du katearen 466 dendetan. Zamalan era honi 
esker denbora aurrezten da, kamioi gutxiago dabiltza hirian, 
hiriko mugikortasuna hobetzen da eta prozesu osoaren zarata 
eta isuri kutsakorrak murrizten dira.

Hiri zamalanak ordu 
lasaienetan gaitasun 
handiagoko ibilgailuekin 
egiteak, garraiatutako 
tona bakoitzeko erregaien 
kontsumoa %70 murriztea 
ahalbidetzen du

Lauria kaleko supermerkatuko gaueko zamalanak, Valentzia
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1.5 Garraio intermodala

Itsasontziz eta trenez garraiatutako salgaien bolumena gehitzeak 
garraioaren ingurumen-inpaktua murriztea ahalbidetzen du. 
Mercadonak jarraitzen duen estrategia pisu edo bolumenarengatik 
kamioi kopuru handia beharko luketen produktuak garraiatzeko 
tren azpiegiturak erabiltzea da. Errepide bidezko garraioarekin 
bezala, ibilbideak kontu handiz planifikatzen dira trenek sekula 
ez dezaten hutsik bidaiatu, salgaien bai bolumena, bai pisua 
kontutan hartuaz.

540
tren urteko

A

LEON

VALLADOLID

MADRIL

SEVILLA

TARRAGONA

VALENTZIA
PALMA MALLORCAKOA

ZARAGOZA

ALACANT

TENERIFE

KANARIA HANDIA

FUERTEVENTURA

GRANADA

MALAGA

BARTZELONA

A

Eragin guneak:

Salgaien tren bidezko 
garraio ibilbideak

LOGISTIKAKO BLOKEA
lanean

LOGISTIKAKO BLOKEA
Proiektua/eraikuntza

A BILTEGI SATELITEA
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Logistika jasangarriaren 
aldeko ahalegin jarraituak 
2011 eta 2012 urteetan
zehar ahalbidetu duena:

aurreztu dira errepideetan 2011n zehar eginiko hobekuntza 
logistikoak ezartzeagatik, 

17 milioi kilometro 

466
denda

Gaueko
Zamalan Isilarekin

%85ak
betetzen du 

estandarra
Euro V

2012an flotaren 

11 milioi km gehiago 2012an.
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2.1 Dendak

2.2 Biltegiak

2.3 Gas hoztaileak

2. ENERGIA AURREZTEA

Denda eta biltegietako energia kontsumoan lan egitea berebizikoa da konpainiaren 
eraginkortasuna hobetzeko. Mercadonak aurrezteko neurri eraginkorrenak aurkitu eta 
finkatzeko monitorizazio eta energia gastuaren kontrol sistema abiarazia du denda eta 
biltegietan, honi langileen prestakuntza eta kontzientzia harrarazteko programa jarraitua 
elkartzen zaio, berau, bai denda eta, bai biltegietan erabiltzen da energia alferrik 
galtzeko puntuak aurkitzeko eta zuzentzeko. Helburua egokitzapenen eta prozesuen 
funtzionamendu optimorako behar den energia soilik erabiltzea da.
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Supermerkatu estandarraren kontsumoaren banakatzea:

Mercadonaren energia kontsumoa honela banatzen da:

biltegiek%13

bulegoek%1

dendek%86

%6 labea

argiztapena%25

aire girotua%14

entxufeak%5

hotza%50

Mercadonako langile 
orok jasotzen du 
energia aurrezteko 
jardunbide egokien 
prestakuntza
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Argi artifiziala 
argi naturalaren 

arabera 
erregulatua

Korridoreen aire girotzea makinen gelako 
beroaz baliatuaz

SARTUTAKO 
AIREA

IRTENDAKO 
AIREA

Argi naturalaz baliatzea

Sabaiak 15 zm baxuagoak 
girotu beharreko aire 
bolumena murrizteko

21º
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Elektrizitate kontsumoa:
kWh/m3  dendetan 
zerbitzatutako salgaiak 

612012
65,82011

67,92010

682009
Energia aurrezteko neurriek dendetara iristen 
den metro kubiko bakoitzeko energia beharra 
jaistea ahalbidetzen dute.

Kontsumo txikiko 
argiteria

2.1 Dendak

Mercadonako dendek aire girotzean, argiztapenean eta 
eraikinaren isolamenduan energia kontsumoa murrizteko garatu 
diren hobekuntza aunitz dituzte.

2007an Mercadonak denda estandarrari ezarri zizkion energia 
aurrezteko 20 neurriei 2011 eta 2012an zehar beste batzuk gehitu 
zaizkie, argiteria are eraginkorragoak, pizte eta itzaltze sistema 
automatikoak eta hozkailu zentroen kondentsazio flotatzaileak. 
Neurri hauek, denda arrunt baten aldean, elektrizitate kontsumoa 
%20 murriztea ahalbidetu dute.

Langile guztiek energia aurrezteko jardunbide egokiei buruzko 
prestakuntza jasotzen dute, hauek jarraitzea denden energia 
beharra murrizteko beharrezkoa baita. 
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2.2 Biltegiak 

Biltegietan ere jarraitzen dira energia aurrezteko jardunbide egokiak. 
Horrez gain, kontsumoa murrizteko neurri ugari hartu dira:

• Balaztatze energia berreskuratzaileak (Villadangos del Páramoko 
Logistikako Blokean jarriak).

• Argizuloak eta sabai-leihoak argi naturala baliatzeko.

• Langileen geletan presentzia detektatzaileak.

• Kontsumo txikiko argiteria.

• Maiztasun aldagarria.

• Ogi lerroetan bero berreskuratzaileak.

• Neumatikoki tankan itxitako nasak zamalanetan hotz galerak 
eragozteko.

• LED pantailak.

• Isolamendu termikoan hobekuntzak.

Neurri guzti hauek indartu eta elkar osatzen dute langileak energia 
aurrezteko jardunbide egokietan prestatuaz.

Ingurumena babesteko beste neurriek euri ura biltzeko uraskak eta 
euri uren sare irteeran hidrokarburo banatzaileak gehitzen dituzte.

Argi naturalaz baliatzen diren sabai-leihoak.

Balaztatze energia berreskuratzaileak.
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2.3 Gas hoztaileak

Hotza ekoizteak denda baten energia kontsumoaren erdia 
xahutu dezake eta ingurumen-inpaktu handiko gas hoztaileak 
behar ditu. Arrazoi honengatik 2011n abiatu zen gas hoztaileen 
jarioak kontrolatzeko programa bat, hozketaren eraginkortasuna 
murriztuko lukeen eta negutegi eragina handitzen duen 
edozein galera ahal bezain laster hautemateko. Programa 
honek instalazioaren eguneroko azterketa eskatzen du, honek 
edozein jario berehala hauteman eta konpontzea ahalbidetzen 
du. Eraginak jada nabaritu dira 2012an.

Gas hoztaileak: g/m3

8,1

10,5

10,2

9,4

2012
2011
2010
2009
Jarioak azkar hauteman eta konpontzeko 
planak eta honi egokitzapenen hobekuntza 
jarraitua eta mantentze prebentiboa 
gehitzeak katean gas hoztaileen isuriak 
murrizten laguntzen du, baina oraindik asko 
dago egiteko.

Vía Augustako supermerkatua, Tarragona.
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La Almazara MGko supermerkatua, San Vicente del Raspeig, Alacant.
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2011 eta 2012 urteetan zehar 
energia aurrezteko eginiko 
ahalegin etengabeak zera 
ahalbidetu du: 

Denda ekoeraginkorrak 535
2012an

135
2012an

420
2011n

72
2011n

Konpainiaren aurrezte osoa:

%100ak
bero berreskurapena
dute, horrek denda 
eta urteko

87.000  
kWh aurreztea ahalbidetzen du

2011n ahalegin
handia egin zen,
bere ondorioz denden

milioi 
kWh

milioi 
kWh
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3.1 Hondakinak saihesteko estrategiak

  a) Ekodiseinua

  b) Elikagaien hondakinak saihesteko estrategiak

  c) Beste estrategiak

3.2 Hondakinen kudeaketa eta birziklatzea

3.3 Ekonomia Zirkularra

3. HONDAKINEN KUDEAKETA

Salgaien banaketan sortutako hondakinak ingurumen-inpaktuaren zati garrantzitsu 
bat dira. Murrizteko, Mercadonak gogotsu lan egiten du berea den prozesuarekin eta 
bitarteko hornitzaileen elkarlanarekin.

Edukiontzien eta bilgarrien materialak murriztea elikagaien segurtasuna eta salgaien 
osotasuna mantentzearekin orekatu behar da, horrek, era berean, prozesu guztian 
zehar galerak eta kalteak eragozten ditu. Oreka hau mantentzeak nekazal elikagaien 
katearen eta konpainiaren hurbileko elkarlana eskatzen du.

Bere prozesuan hondakinak gutxitzeko lan egiteaz gain, Mercadonak  eta bere 
bitarteko hornitzaileek batera lan egiten dute material baliogarrien berreskurapen 
eraginkorrena lortzeko eta azpiproduktuei erabilera berriak emateko, bestela alferrik 
galduko bailirateke. Helburua “Ekonomia Zirkularra” deritzona lortzea da: hondakinak 
baliabide bihurtzea.
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3.1 Hondakinak saihesteko estrategiak

a) Ekodiseinua: 

•	Materialak ordezkatzea / Murriztea: salgaiaren 
segurtasuna arriskatu gabe edukiontziaren 
pisua murrizteak kamioi bakoitzeko unitate 
gehiago garraiatzea ahalbidetzen du. Dendan 
biltegiratzea eta etxera garraioa ere errazten da.

• Brad Pitt Estrategia: beharrezkoak ez 
diren tinta eta serigrafiak ezabatzean datza. 
Produktua den bezala ikusten da.

60 g PET435 g Kristal

•	 Konparaketa eta kontzentrazioa: salgaiek 
duten airearen edo uraren zati bat kentzeak 
bolumena eta pisua murrizten ditu. Garraiorako 
eta biltegiratzeko espazio gutxiago behar da eta 
ontziratze hondakinak murrizten dira.

Ekodiseinuaren bitartez edukiontziek biltegiratzean, banaketan eta kontsumoan ingurumenean duten 
inpaktua ere murriztea bilatzen da, elikagaiak kontserbatzeko eta babesteko funtzioa ziurtatuaz. 

•	Pilaketan hobekuntzak: espazioaz baliatzeko 
edukiontzia diseinatzeak logistika eta etxeko 
biltegiratzea hobetzen ditu.
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b) Elikagaien hondakinak saihesteko 
estrategiak

Mercadonak bere ahaleginak denda eta biltegietako soberakin 
eta urritzeak murriztera bideratzen ditu.  Horretarako estrategia 
ugari garatu ditu bere nekazaritza elikagaien katearen maila 
guztietan, landa lurretik dendara, hondakinen sorburu izan 
daitezkeen interferentziak ekiditeko. Estrategia hauetako batzuk:

Hondakin % / zerbitzatutako kg

%0,71 2012
%0,70 2011

%0,86 2010
%0,98 2009

Mercadonak etengabe lan egiten du 
prozesuan urritzeak eragozteko. Hartutako 
neurriek, prozesua oso konplexua bada ere, 
hondakinak murrizten jarraitu daitekeela 
erakusten dute.

•	 Zuhaitz osoa: hornitzaileak produzitutako ekoizpen osoaz 
baliatzen da.

•	 Fruta eta barazkiak: kalitatea lehenesten da estetikaren 
aurretik eta produktuak zuzenean landa lurretik datoz, bitarteko 
manipulazioa eragotziaz.
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•	 Eguneko eskaera: logistika denda eta biltegiek egunero 
hornitzaileengandik zerbitzua izan dezaten diseinatua (gure 
flotak garraiatua) biltegiratze denbora minimizatuaz.

•	Dendariagoak izan: usadiozko merkataritzaren ohitura batzuk 
hartu dira hondatu baino lehenago produktu ezberdinei irteera 
emateko.

•	 Bet i  Prez io  Baxuak:  “Bet i 
P rez io  Baxuak”  es t ra teg ia ren 
bidez, eskaintzarik gabe, eskaerak 
aurreikustea lortzen da, stocken 
kudeaketa errazten da eta bezeroak 
kontsumituko dituenak baino produktu 
gehiago eramatea eragozten da.

Halaber, Mercadona jangela sozialekin elkarlanetan hasi da, 
salmentarako egokiak ez diren, baina kontsumorako onak 
diren produktuak dohaintzan emanez. Informazio gehiago aurki 
dezakezu  www.mercadona.es
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c) Beste estrategiak 

Aipatutako estrategien arabera, Mercadona AECOC ekimenari 
lotu zaio “elikadurak ez du alferrik galtzerik, beraz baliatu”, bere 
helburua banaketa katean elikagaien alferrik galtzea murriztea 
da. Lanak bi ildotan garatzen dira. Alde batetik, prozesuen 
eraginkortasuna hobetzen duten eta elikagaiez baliatzen diren 
neurriak abiaraztea. Beste aldetik, ekoiztutako soberakinez 
baliatzea, beraiek berriz banatuaz edo birziklatuaz.

Europar Batasunaren arabera, elikagaien %42 etxeetan alferrik 
galtzen da. Hori dela eta, AECOC kanpainan parte hartzeaz gain, 
Mercadonak kontsumitzaileen elkarteekin lan egin du hurrengo 
proiektuetan:

 

•	“Etiketatzea irakurtzen ikasiaz”. Foro Interalimentariorekin eta 
Erabiltzaile eta Erosle Independenteen Federazioarekin (FUCI 
gazteleraz), gidaliburu hau kontsumitzaileek elikagaiez hobeto 
baliatzeko informazio garrantzitsua azaltzeko helburuarekin 
egin da: kontserbatzeko baldintzak, 
iraungitze datak eta lehentasunezko 
kontsumoa, etab. 

•	AVACU Valentziar Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartearekin 
“Elikagaiez balia gaitezen” gida egin da, etxeetan elikagaien 
alferrik galtzea eragozteko informazio eta aholkuak eskaintzen 
ditu. 

Bi gidaliburuak eskuragarriak dira Mercadona Kanalaren web-
orrialdean: www.canalmercadona.es

AECOC kanpainak “hondakinak 
elikagaien kate guztian zehar 

murriztea eta soberakinez 
baliatzea ahalik eta gehien 

optimizatzea” jarraitzen du. 
Informazio gehiago:

 www.aecoc.es
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•	 Prosol kapsulak. Prosolek, Mercadonaren bitarteko 
hornitzaileak, behin erabili ondoren berariaz degrada daitezen 
diseinatutako kapsula oxobiodegradagarriak sortu ditu 
txigortutako kafearentzat, sortzen dituen hondakin bakarrak ura 
eta CO2  dira.

Erosketa tiket bakoitzeko poltsak

0,21

0,90

3,05

3,23

2012
2011
2010
2009
Guztiok etxean ditugun poltsen berrerabilt-
zeak denda guztietan erabilera bakarreko 
plastikozko poltsen kontsumoa 2010etik 
%90 murriztea ahalbidetu du

•	 Erabilera bakarreko poltsen kontsumoa murriztea. 2011n 
Mercadonak bere denda guztietara zabaldu zuen 2010ean 
Katalunian abiatu zen erabilera bakarreko poltsen kontsumoa 
murrizteko kanpaina. 

Kanpaina hau bezeroak poltsak berrerabiltzeko animatzera 
bideratua dago, ia Autonomia Erkidego guztiekin borondatezko 
hitzarmenak izenpetuaz aurrera eraman zen, PNIR Hondakinak 
Integratzeko Plan Nazionalak finkatutako murrizte helburuak 
betetzeko.

2012an Mercadonak erabilera bakarreko plastikozko poltsen 
kontsumoa %90ean jaitsi zuen lortu nahi zen, helburua zabalki 
gaindituz. Honek urteko 13.000 tona plastiko erabiltzen uztea 
ahalbidetu du.
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3.2 Hondakinen kudeaketa                                                   
eta birziklatzea 

•	Mercadonaren prozesuan sortutako plastiko, zur, poliestireno 
hedatu eta kartoi hondakin guztiak birziklatzen dira, behin 
dendetan sailkatu eta trinkotu ondoren. Material hauen 
garraioa alderantzizko logistika bidez egiten da, Mercadonaren 
flotaren biltegirako itzulerez baliatuaz. Birziklatutako kartoi eta 
plastikoen zati bat dendetara itzultzen da esne edo zereal kaxa 
forman, edo garbiketarako tresneria bezala (ikus 27. orria).

Kartoia: kg/m3

5,08

5,41

5,54

4,82

Plastikoa: kg/m3

0,31

0,29

0,26

0,28

Poliestireno hedatua: kg/m3

0,03

0,04

0,04

0,04

2012
2011
2010
2009

SALGAIAK

EDUKONTZIAREN 
MATERIALA

Birziklatzea: kg/m3

5,21 2012
6,14 2011

6,52 2010
5,83 2009

Material birziklatuak dendan zerbitzatutako 
salgai metro kubiko bakoitzeko. 
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• Edukiontzien gela: esparru hau denden zaborrontzien 
erabilerarako erabiltzen da soilik. Ozono  bidezko kirats aurkako 
sistemak ditu eta sarrera bikoitza dute (dendatik eta kaletik) 
hirian zaborrontziek duten inpaktua eragotziaz.

• Garbiguneak: biltegiek eta dendek ad hoc esparruak dituzte 
egokitzapenen mantentze lanetan sortutako hondakinak 
baimendutako kudeatzaileek eraman arte zuzen kokatzeko. 
Horrela hondakinak ingurune naturalera pasatzea eragozten 
da eta material eta baliabide baliagarriak berreskuratzen dira, 
horrela konpainiaren ekintzen ingurumen-inpaktua murriztuaz.

Mantentze hondakinak baimendutako ku-
deatzaileei ematen zaizkie kudeaketa zuzena 
egiteko.

Mantentze
hondakinak: kg/m3

0,016

0,016

0,015

2012
2011
2010
2009

0,015

Dendetan jasotako pilak: 
tonak

152

154

2012
2011
2010
2009

130

61

Campos Crespo kaleko supermerkatuko garbigunea, Valentzia.
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3.3 Ekonomia Zirkularra 

Hondakinik onena sortzen ez dena da. Gaur egun hau %100ean 
lortzea ezinezkoa bada ere, Mercadona maila guztietan ari da 
lanean bere hondakinak murrizteko eta beraietaz baliatzeko. 
Beste prozesu batzuetarako bitarteko baliagarriak dira eta, 
“Hondakinak baliabide bihurtu” Ekonomia Zirkularraren 
premisa jarraituaz, Mercadonaren bitarteko hornitzaile batzuek 
prozesu berritzaileak garatu dituzte nekazaritza elikagaien 
katearen beste prozesuetatik datozen hondakinez baliatzeko.

Lehengaien 
berreskuratzea

Prozesuaren 
hondakinak

Salgaiak

Salgai berriak

Tratamendua

+

+
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•	Plastikoa berreskuratzea (Sp-
Berner). 2011n konpainiaren 
linealetara Mercadonan eta 
beste bitarteko hornitzaileetan 
sortutako hondakin plastikoekin 
fabrikatutako garbiketa tresneria 
lerro berri bat iritsi zen. Prozesu 
hau Sp-Bernerrek eraman du 
aurrera.

•  Ontzi berrerabilgarrien 
Pool-a (Logifruit). Salgaien 
garra io  e ta  b i l teg i ra tzea 
e rab i l e ra  z i k l o  asko tan 
garbitzen eta berreskuratzen 
diren kaxa berrerabilgarrietan 
ematen den ziklo itxi bat da. 
Hautsitako kaxak kaxa gehiago 
eta plastikozko paletak egiteko 
baliatzen dira, zikloa itxiaz.

• Irinak pentsuetarako be-
rreskuratzea. Siro taldeak, 
Mercadonaren  b i t a r teko 
hornitzaileak, Hacendadoren 
produktuak ekoizten diren 
bere plantetan azpiproduktuak 
balioztatzen ditu, eta abereen 
elikadurarako lehengai bihurtzen 
ditu, baliabideak aurreztuaz eta 
nekazaritza elikagaien katearen 
hondakinak murriztuaz.
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4.1 Ekoizpen arduraduna

4.2 Arrantza jasangarria

4.3 Abereen ongizatea

4. KONPROMISOAK

Bere Erabateko Kalitatearen Ereduaren barruan, Mercadonak hornitzailea konpainiaren 
funtzionamendu egokirako berebiziko oinarritzat jotzen du. Zentzu honetan, 
ekoizpen prozesuen jasangarritasuna eta erantzukizuna saihestezinak dira bezeroari 
kalitate gailena preziorik onenean eskaintzeko. Hori dela eta, Mercadonak duela 
urte batzuetatik proiektu batzuk abiarazi ditu bere nekazaritza elikagaien katearen 
jasangarritasuna hobetzeko. Atal honetan proiektu hauetako bi azpimarratuko ditugu, 
baita konpainiaren bitarteko hornitzaileek beren ingurune portaera hobetzeko burutzen 
dituzten ahaleginak.
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Ingurumen ziurtagiridun 
bitarteko hornitzaileak

2012
2011
2010

%672009

4.1 Ekoizpen arduraduna
Mercadonaren bitarteko hornitzaileak jakitun dira beren alorrean 
ekoizpen arduradunaren beharraz, horregatik haietako askok 
internazionalki onartutako ingurumen ziurtagiriak dituzte edo 
lortzeko prozesuan daude.

2012 bukatzean bitarteko hornitzaileen %88ak badu ISO 
14001, EMAS edo pareko ingurumen ziurtagiria. Gainontzeko 
%12a lortzeko bidean da.

%88

%83

%81

Montesinos

Unión Martín
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4.2 Arrantza jasangarria

Mercadonak hornitzaileekin elkarlan programa bat hasi du 
salgai jartzen dituen arrantza produktuen jasangarritasuna 
bermatzeko.

2012an Arrantza Produktuen Erosketa Politika onartu zen.

Politika honen helburua Mercadonak bere bezeroei eskaintzen 
dizkion erauzteko arrantzatik eta akuikulturatik datozen 
produktuen jasangarritasuna hobetzea da.

Palmareteko supermerkatuaren arrandegi saila Alborayan, Valentzia.
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Arrantza produktuen erosketa politikak Mercadona eta bere 
hornitzaileek hurrengo irizpideetan oinarriturik elkarlanean 
aritzera konprometitzen ditu:

• Legez kanpoko arrantzatik datozen produktuak, ez aitortuak 
eta arautu gabeak, ez edukitzea.

• Trazabilitatea arrantza gunetik saltzera arte bermatzea.

• Produktuak indarrean dauden legeak jarraituz etiketatzea, 
informazio argia, egiazkoa eta kontsumitzailearentzako 
eskuragarria lortuaz.

• Besteren artean, gutxiengo neurrien, geldiune biologikoen 
eta debekualdien indarreko legeak eta araudia betetzea 
ziurtatzea.

• Arrantza metodoei eta tresnei dagokienean, eskura daitezken 
onenak erabiltzea eta hobekuntza jarraitua babestea.

• Jasangarritasun irizpideak betetzen dituzten produktuen 
erabilera babestea.

• Mehatxuan, desagertzeko arriskuan dauden espezieak 
edo mehatxatutako ekosistemetatik datozenak eskaintzatik 
kentzea.

•  Akuikultura jasangarr iko produktuak bultzatzea 
internazionalki onartutako jardunbide egokien estandarren 
bidez.

• Tokiko arrantza babestea.

• Lan baldintza duinak errespetatzea.

Erabaki guztiak bermatutako fidagarritasuna duten 
instituzio eta erakundetatik datorren informazio zientifikoan 
oinarriturik hartuko dira.

ARRANTZA PRODUKTUEN EROSKETA POLITIKA
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Mercadona bere bitarteko hornitzaile Jealsa - Escurísekin 
batera lanean ari da bere bezeroei eskaintzen dien atunaren 
jasangarritasuna hobetzeko. Bi enpresak jakitun gara aurre egin 
behar diegun erronkez, haietako handiena atun arrantzalekuen 
iraunaraztea bermatzea da, produktu honek dituen abantailak 
orain eta geroan gozatzen jarraitu ahal izan dezagun.

Jasangarritasuna katearen maila guztiek elkarrekin lan egin 
behar duten prozesu jarraitu bat dela jakitun egiten diote aurre 
erronka honi Mercadonak eta Jealsa-Escurísek, horretarako 
Seafood Sustainability Foundation-en (ISSF) babesa dute.

Hacendado atunak 
Dolphin Safe Ziurtagiria 
du, bere helburua atun 

arrantza enpresek izurdeak 
kaltetzen ez dituzten eta 

itsas ekosistemak babesten 
dituzten teknikez arrantzatzen 

dituztela bermatzea da
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ISSF

ISSF zientzialarien komunitatearen, atunaren industriaren eta 
talde kontserbazionista garrantzitsuenetarikoa den WWF-ren 
ahaleginak biltzen dituen elkarte global bat da. 

ISSF-ren helburua, parte hartzen duten enpresa guztiek 
babestua, epe luzeko kontserbaziorako eta atun stock-en 
erabilera jasangarrirako ezagupen eta ikerketa zientifikoetan 
oinarritutako ekimenak aurrera eramatea da, arrantza 
intzidentalak eragotziaz eta itsas ekosistema osasungarriak 
bultzatuaz.

Horretarako ISSF-n parte hartzen duten enpresek, haien artean 
Mercadonaren bitarteko hornitzailea den Escuris, ezarritako 
helburuak lortzeko konpromisoak hartzen dituzte, horrela, 
baldintza zehatz batzuk betetzen dituzten itsasontziekin 
bakarrik egiten dituzte transakzioak: trazabilitatearen kontrola, 
legez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu gabeko arrantza 
eragoztea (IUU), arrantzei buruz informatzea, itsas zabalean 
ontzi aldaketarik ez egitea edota shark finning-a ez burutzea, 
marrazoari hegalak moztu eta gorputza itsasora berriro 
botatzean datza praktika horrek.

Mercadonak Hacendado 
latako atunaren %100 
ISSF-n parte hartzen duten 
enpresei erosten die



34
Ingurumena 2011 - 2012

4.3 Abereen ongizatea

Huevos Guillén bitarteko hornitzaileak abereen ongizateko europar legediaren betearazteari aurre hartu zion. Bere landako oiloen us-
tiaketan, abere bakoitzak (zereal bidez elikatuak) askatasun osoz mugi daiteke. 

Abereen ongizateari buruzko araudi berrien eskakizunak 
hornitzeko abereak beti duintasunez, bizitzan zehar edozein 
oinaze mota eragotziaz, tratatuak izan direla ziurtatzera bideratuak 
daude. Hori dela eta, Mercadona eta bere bitarteko hornitzaileek 
abereen ongizatea bermatzeko lan egiten dute, honek, era berean, 
osasunari eta bezeroei eskainitako salgaien kalitateari mesede 
egiten dio.

Hori guztia duela urte askotatik bitarteko hornitzailearen filosofia eta 
ohituren zati da. Mercadonaren eredua maila guztietan Nekazaritza 
Elikagaien Kate Jasangarri batean oinarritua dago, landa lurretik 
kontsumitzailearengana, epe luzeko erlazioen eta gardentasunari 
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Star 16.86 Proiektuaren egokitzapenak, Cunicarn bitarteko hornitzaileak abiarazia.

esker prozesu jarraitua osatuaz. Horregatik, Mercadonak abereen 
ongizatea bere bitarteko hornitzaileek nola kudeatzen duten ziur 
jakin dezake eta exijitu dezake. Hauek, era berean, haien lehen 
hornitzaileei exijitzen diete.

Kasu askotan, bitarteko hornitzaileek erkidegoko abereen ongizate 
araudiak eskatutako hobekuntzak baldintza berriak betetzeko epea 
bukatu baino lehenago aurrera eraman dituzte. Horrela, Huevos 
Guillén taldeak, Espainiako arrautza freskoen ekoizle handienak, 
oilo erruleen kaiola arruntak aldatu zituen, berriek hegazti 
bakoitzeko espazio gehiago izateaz gain, pilaketa eragozten da eta 
kutsatzeei aurre ematea hobetzen da.

Beste adibide bat Cunicarn Taldea da, zeinak IRTA Kataluniako 
Elikagaien Ikerketa eta Teknologia Institutuarekin elkarlanean 
untxientzako abere ongizate protokolo propio bat sortu du. 
Horrez gain, Cunicarnek Star 16.86. Proiektua abiarazi du. Bere 
helburuen artean azpimarragarria da abeltegi hornitzaileetan 
abereen ongizatea bermatzea. 

Star 16.86 Proiektuak 
ekoizpena igotzen du 
abereen erosotasuna  haien 
bizitza osoan bermatuaz
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5.1 Mundu Ituna

5.2 Jasangarritasunerako Banaketaren Europar Forua

5. KOMUNIKAZIOA

Mercadonak ekimen internazional anitzekin elkarlana egiten du banaketa 
erantzuleagoa eta jasangarriagoa lortzeko. Bai Jasangarritasunerako Banaketaren 
Europar Foruan, bai Mundu Itunaren Sarean informazioa banatzeari esker eta 
jardunbide egokiei esker, konpainiak bere ingurumena eta Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa hobetzeko ahaleginak Europan eta mundu osoan zehar jakinarazten 
ditu.
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Mercadona Mundu Itunaren parte-hartzaile aktiboa da, 
ekimen mundial honek enpresen negozio estrategietan Giza 
Eskubideen, Lan Arauen, Ingurumenaren eta Ustelkeriaren 
aurkako Borrokaren alorretan unibertsalki onartutako 10 
printzipio abiaraztea sustatzen du. Enpresa erantzukizun 
sozialari dagokionean munduko borondatezko ekimen 
handiena da.

Partaide aktibo gisa, Mercadonak urtero argitaratzen du 
aurrerapen txosten bat Mundu Itunaren 10 Printzipioekin 
konpromisoak berrituaz eta bere aurrerapenez informatuaz. 
2011ri dagokion txostena Mundu Itunaren Sare Espainiarraren 
web-orrian kontsultatu daiteke.

www.unglobalcompact.org

5.1 Mundu Ituna
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5.2 Jasangarritasunerako Banaketaren 
Europar Forua 

Jasangarritasunerako Banaketaren Europar Forua (Retail 
Forum) Europako Batzordea, European Retail Round Table 
(ERRT) eta Eurocommerce (Europako komertzioko patronala) 
elkarteek elkarrekin sortutako proiektu bat da. Mercadona bere 
parte-hartzailea da 2009aren martxoan sortu zenetik. 

Retail Forumaren helburua banaketa alorrean jasangarritasuna 
bultzatzea da, salgai jasangarriagoen ekoizpena bultzatzea eta 
kontsumitzaileentzako informazioa hobetzea da.

Bere lehen hiru urteetan, Retail Forumak jardunbide egokien 
kodea aurkeztu du banaketaren ingurumen jasangarritasuna 
bultzatzeko, bere helburua kontsumo jasangarriago bat lortzea 
da, hurrengo alorretan ingurumen portaera hobetuaz:

1. Salgai jasangarrien ekoizpena eta erabilera bultzatzea.
2. Denden ingurumen-inpaktua murriztea
3. Salgaien garraioa optimizatzea.
4. Packaging eta hondakinen murrizketa.
5. Saltegietara irisgarritasuna hobetzea.
6. Bezeroekin komunikazioa hobetzea.

Retail Forumetik hondakinen murrizketarako akordio bat 
bultzatu da, bertan bere 17 partaidek (Mercadona barne) 
2014aren ekainera arte etxeetan elikagaiak alferrik galtzea 
murrizteko hiru informazio kanpaina egiteko hitza eman dute. 

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/
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Retail Forumaren lanak hiru urtetan zehar 
jarraituko du 2009-2012 urteetan zehar izandako 
lorpenen ondoren. Europar Batzordeak bere 
lana eskertu du, baita bere web-orrian, itzulirik, 
kontsultatu daitezkeen Forumak sortutako 
dokumentuen erabilgarritasuna

Retail Forumaren hirugarren Urteko Gertaera Bruselan ospatu zen 2012ko urrian.
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6. DATU GARRANTZITSUAK

Logistika jasangarria:
2011 2012

148.600 tona kartoi 
berreskuratuak

8.910 tona plastiko eta poliestireno 
hedatu berreskuratuak

1.750 tona egur 
berreskuratuak

17milioi km aurreztuak

349.000 tona trenez 
garraiatuak

619.000 tona itsasontziz 
garraiatuak

420 denda ekoeraginkor

72 milioi kWh aurreztuak milioi kWh aurreztuak

145.500 tona kartoi 
berreskuratuak

9.990 tona plastiko eta poliestireno 
hedatu berreskuratuak

2.570 tona egur 
berreskuratuak

milioi km aurreztuak11

466 denda Gaueko Zamalan Isilarekin453 denda Gaueko Zamalan Isilarekin

290.000 tona trenez 
garraiatuak

685.000 tona itsasontziz 
garraiatuak

535 denda ekoeraginkor

135

Energia aurreztea:

Hondakinen kudeaketa:

114.000 tona CO2 gutxiago isuriak ingurumen 
kudeaketan eginiko ahaleginei esker



Ingurumenaren kudeaketan aurrerapenak egin baditugu ere, jakitun gara 
hobetzeko asko dugula eta alor honetan lanean darraigu.
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