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Mercadona supermerkatu fisiko 
eta onlinekoen konpainia bat da, 
Espainiako kapital familiarra duena. 
Xedea du azken kontsumitzaileari 
bere beharrak asetzeko produktuak/
soluzioak eskaintzea alor hauetan: 
janaria, edaria, zainketa pertsonala, 
etxearen zainketa eta animalien 
zainketa. Betiere elikagaien 
segurtasuna, kalitate- eta zerbitzu-
maila gorena, aurrekonturik txikiena 
eta denbora laburrena ziurtatuz

Breña Altako supermerkatuaren beiratea, Santa Cruz Tenerifekoan.
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MERCADONAREN 
INGURUMEN-
KUDEAKETARAKO 
SISTEMA
Mercadona maila guztietan aldatzen ari da, salmenta-

eredutik hasi eta nekazaritzako elikagaien katearekiko 

harremaneraino, eta gizarteak dituen erronken 

parte ere bada. Bere ereduaren printzipioei jarraituz, 

Mercadonaren ingurumen-kudeaketarako sistemak 

helburua da  eraginak murriztea hiru arlo nagusi 

hauetan: logistika, energia-kontsumoa eta hondakinen 

kudeaketa. 

Baliabideak aurreztuz (ekonomia zirkularraren 

printzipioak aplikatzearen ondorioz), Mercadonak 

lanean dihardu   eraginkortasun-maila handiagoa 

lortzeko prozesu guztietan. Jasangarritasunarekiko 

konpromiso irmo horren barruan, hainbat proiektu 

eta ekimen ari dira jartzen martxan, besteak beste gai 

hauei lotutakoak: sortutako hondakinen murrizketa 

eta erabilera, energia-eraginkortasuna, logistika 

jasangarria eta elikagaiak ez xahutzeko lankidetza.

Inbertsioa ingurumena 
babesteko:

40 milioi euro 2018an 
 
34 milioi euro 2017an

1.636 
 denda

5,3 
milioi 
etxe

85.800 
langile, lanpostu 
egonkor eta 
kalitatekoarekin

1.400 
Totaler hornitzaile, 
Mercadonarekin batera 
koberritzen dutenak 
"Nagusi"ari kalitate- eta 
prezio-aukerarik onena 
eskaintzeko; besteak 
beste, Hacendado, 
Deliplus, Bosque Verde eta 
Compy marken bidez

2018ko itxierako 
datu esanguratsuak:
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OPTIMIZAZIO 
LOGISTIKOA
2017an eta 2018an Mercadonak garraio 
jasangarriaren estrategia garatzen 
jarraitu du, eragiketa- eta ingurumen-
erronka berrietara egokitzeko. 
Errepideko garraio-flota kudeatzeko 
modurik onena bilatzeaz gain, 
erregai eta teknologia alternatiboekin 
probak egiten ari da konpainia, 
eraginkortasun logistikoari eusteaz 
gain, ingurumen-inpaktuak hobetzeko

Kamioi-
betetzeen 
ehunekoa:

% 90

Euro VI edo VI C:
flotaren

Gas bidez dabiltzan 
kamioiak:  

54

2018ko itxierako datuak:

% 98
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Mercadonaren eredu logistikoa

Mercadonak urtez urte bete duen printzipioetako 

bat da eskura dituen baliabide logistikoak geroz 

eta hobeto erabiltzea. Baliabide gutxiagorekin 

gehiago garraiatzeak murriztu egiten du bidaia-

kopurua, erregai-kontsumoa eta, beraz, jarduera 

horren ingurumen-inpaktua. Asmo handiko erronka 

hori lortzeko, hiru jarduera-ildo nagusi daude 

garraiobideen eraginkortasuna eta prozesu logistikoak 

hobetzeko.

Lehenik eta behin, Mercadonak ahaleginak egiten 

ditu erabiltzen dituen baliabideetan karga-ahalmen 

handiagoa eta hobea lortzeko, eta garraioa 

eraginkorragoa izateko ibilbideak planifikatzen 

ditu. Jakinik, gainera, kutsadura-arazoek gero eta 

nabarmenagoak direla hirietan, Mercadonak emisioak 

murriztearen alde egin du, bi bide baliatuz: garraio-

hornitzaileen flota berritzea eta teknologia berriak eta 

erregai alternatiboak erabiltzea ibilgailuotan (ibilgailu 

astunetan nahiz  arinetan, eta hotz-ekipoak instalatuta 

dituztenetan). Eta, azkenik, kudeaketa logistikoaren 

funtsezko puntu bat da etengabe aplikatzea garraio-

flotaren baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzen 

laguntzeko jardunbide egokien irizpideak. 

Jacako (Huesca) supermerkatuko banaketa-furgoneta bat.

2015
0

11,6 11,611,411,9

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018

Saltokietara iristen den merkantziaren 
metro kubikoko ibilitako km-ak
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Eraginkortasun logistikoa

Mercadonaren logistikaren helburu orokorra da 

"gehiago garraiatzea baliabide gutxiago erabiliz". 

Horretarako, ahalegin handia egin da ibilgailuen 

karga erabilgarria handitzeko eta, aldi berean, 

tara murrizteko. Horri esker eta ibilbideak arretaz 

planifikatzeari esker, eraginkorragoa da salgaiak 

helmugara eramateko prozesua.

Ibilbideen optimizazioa

Mercadonaren eredu operatiboaren giltzarrietako 

bat da Logistika Sailak egiten duen ahalegina 

garraio eraginkorra bermatzeko. Handia da erronka: 

produktuak dendetako apaletara eramatea kamioi-

flotak egindako kilometro guztiek prozesu osoari 

balioa emateko moduan eta, era berean, ingurumen-

inpaktua murrizteko moduan. 

Adibide on bat "Zortziaren estrategia" izenekoa da. 

Horren helburua da flota ondo kudeatzea, merkantzia 

garraiatzean kamioiak betetzeko prozesua optimizatu 

dadin eta erregai gutxiago kontsumitu dadin. 

Alderantzizko logistika aprobetxatuz, Mercadonako 

flotaren kamioiek produktuak garraiatzen dituzte 

hornitzaileen egoitzetatik bloke logistikora edo 

dendara, eta, gainera, ontzi-materialak garraiatzen 

dituzte (plastikoa, kartoia, arrainaren poliespan-

kaxak...), birzikla eta berraprobetxa ditzaten (hori 

egiten da, adibidez, paleten film plastikoarekin, 

zeina bloke logistikoetara itzultzen baita). Handik 

birziklatzaile batengana bidaltzen dira, hura pikor 

bihur dezan. Era berean, pikor hori erabiltzen 

du hornitzaileak poltsak egiteko. Mercadonako 

poltsa berrerabilgarrien sorta berriaren % 50-70 

birziklatutako materialez egina da.

Ibilgailuen pisua arintzea

2010etik aurrera, konpainia eta garraio-hornitzaileak 

elkarrekin lanean ari dira, berrikuntzaren eta 

etengabeko hobekuntzaren bidez, ibilgailuen 

elementuen pisua murrizteko eta, are gehiago, 

50-70%

Zortziaren 
Estrategia

Ontzi 
berrerabilgarriak 

eta material 
birziklagarria

Plastikoa poltsak 
egiteko birziklatzen 

da

Ontzi 
berrerabilgarriak 

hornitzaileari 
itzultzen zaizkio

Produktuak

Produktuak
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Euro III

Euro VI C

Guztira

Euro IV

Euro V

Euro VI

 2017 2018 

 1 0 

 1 0

 105 18

 688 369

 412 903

 1207 1290

Flotaren banakapena 
(ibilgailu-kopurua)

baliorik ez dakartenak alde batera uzteko, betiere, 

bide-segurtasuna eta eraginkortasuna arriskuan jarri 

gabe. Lan horren guztiaren ondorioz, Mercadonari 

zerbitzua ematen dioten trailer ibilgailuen % 86k batez 

beste 25 tonako zama erabilgarria dute, merkatuko 

batezbestekoa baino handiagoa.

Zama-edukiera handiagoa

Zama-edukiera handitzea faktore garrantzitsua da 

flotaren eraginkortasuna hobetzeko eta baliabide 

gutxiago erabiliz gehiago garraiatzeko. Gaur 

egun, Espainiako legeriak onartzen duen edukiera 

handieneko ibilgailua megatrailerra da, zeinak 52 

paletera arteko zama-edukiera baitu. Mercadona 

aitzindaria da mota horretako ibilgailuak erabiltzen, 

eta 2018an ezaugarri horietako 18 zituen; flota 

handitzeko asmoa du 2019an, guztira 45 unitate osatu 

arte. 

Megatrailer bat, Riba-Rojako (Valentzia) bloke logistikoaren sarreran.
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Flota berritzea 

Garraioaren sektorea azkar berritzen ari da gizarteak 

eskatzen dituen ingurumen-eskakizun berrietara 

egokitzeko. Mercadona probak egiten ari da 

teknologia eta erregai alternatiboekin; eta, proba 

horien ondorioz, ingurumena errespetatzen duten 

erregaiak eta hozte-sistemak erabiltzen dituzten 

ibilgailuak erabiltzen hasi da pixkanaka.

Konpainiaren eta bere hornitzaileen premisetako bat 

garraio-flota berritzea da, ibilgailuetarako teknologia 

sendotu ahala. Horregatik, ibilgailu astunei dagokienez, 

emisio-arloan estandar zorrotzenak betetzen dituzten 

ibilgailuak sartzea da lehentasun nagusia. Apustu 

horri esker, batez ere Euro VI eta Euro VI C motako 

motorrak dituzten ibilgailuek osatzen dute flota.

Energia alternatiboak erabiltzea

Mercadona bere flotan erregai alternatiboz dabiltzan 

kamioiak erabiltzen hasi da. 2017an, gas natural 

likidotuz (GNL) dabiltzan kamioiekin probak egiten 

hasi zen. Erregai horri esker, emisioak asko murriztu 

dira; hainbeste ezen proben emaitzari esker gainditu 

egin zen 2018. urtearen amaierarako jarritako 

helburua: gasez zebiltzan 40 kamioi propultsatu 

edukitzea. Hala, 2018ko itxieran, Mercadonak gas 

natural likidotuarekin dabiltzan 54 kamioi ditu 

zirkulazioan, eta datozen urteetan kopuru hori 

asko handituko dela aurreikusten da, eta, ondorioz, 

emisioak gutxitu egingo dira.

Ibilgailu arinari dagokienez, etxeko zerbitzurako 

furgoneten flota berritu egin du pixkanaka, ibilgailu 

elektrikoak eta hibridoak gehituta. Gaur egun 

probetan dauden ibilgailu horiek flotan sartuko dira 

datozen hilabeteetan.

Furgoneta elektriko bat probatzen.

Hoztea

Mercadonak ingurumena gehiago errespetatzen 

duten teknologien aldeko apustua egiten du, ez 

bakarrik erabiltzen dituen erregaiei dagokienez, baita 

ibilgailuek erabiltzen dituzten sistemei dagokienez 

ere (adibidez, kamioien hotz-ekipoetarako gas 

hoztaileak).

Hasieran, ekipo horiek R-404A erabiltzen zuten, 

atmosfera berotzeko ahalmen handiko gas 

hoztaile. Orain, berriz, gas horren ordez R-452A 

erabiltzen ari dira, eta horrek abantaila handiak 

ditu ingurumenarentzat, R-404A gasak baino % 45 

gutxiago eragiten baitu atmosferaren berotzean.

Hori dela eta, hotz-ekipoa duten 1.270 ibilgailu 

astunetatik % 64k funtzionatzen dute jada R-452A 

gas hoztaile berriarekin. Gainerako % 36a ekipoak 

berritzen direnean ordeztuko da.
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Ibilgailu arinen kasuan, konpainiak 1.000 furgoneta 

hoztu inguru ditu, eta horietatik % 55ek R-452A 

gasa erabiltzen du dagoeneko. Halaber, furgoneten  

% 5ean R-407H gas hoztailea instalatu da; horrek % 62 

murriztu du atmosfera berotzeko ahalmena, R-404A 

gasarekin alderatuta.

Jardunbide egokiak 

Berrikuntza teknologikoei ezin zaie zuku guztia 

atera eguneroko lanean jardunbide egokirik ez 

badute, flotari gehitutako hobekuntza guztiak ahalik 

eta gehien aprobetxatzeko. Mercadonak urteak 

daramatza estrategia horiek aplikatzen, eta oso eragin 

positiboa dute bai prozesuen eraginkortasunean, bai 

ingurumen-inpaktua murriztean.

Kamioi-betetzea 

Joan-etorrien kudeaketan egunero lan egiten duten ia 200 

pertsonak kamioien bidaiak planifikatzeaz eta horiek beteta 

joateaz arduratzen dira, airerik garraia ez dezaten. Horri 

esker, kamioien batez besteko betetze-maila % 90ekoa da.

Alderantzizko logistika

Ibilbideak (bai joanekoak, bai itzulerakoak) 

planifikatuz, alferrikako bidaiak saihesten dira. 

Horri esker, saltokiak hornitzeko egindako bidaien 

% 65 aprobetxatu da logistika-blokeetako ontziak 

kudeatzeko instalazioetara itzultzeko Garraio 

Elementu Berrerabilgarriak (hala nola paletak eta 

kaxak), bai eta Mercadonak birziklatzera bidaltzen 

dituen ontzi-materialak ere.

Logistika isila zirkulazio txikieneko orduetan

Ahal den guztietan, konpainiak zirkulazio txikieneko 

orduetan (gauez batez ere) eta hirietan jarduera 

gutxien dagoenean egiten du "azken milia". Ondorioz, 

auto-pilaketa eta trafiko handieneko orduak saihesten 

dira, eta zama-edukiera handiagoko kamioiak 

erabiltzen dira dendak hornitzeko. Horren ondorioz, 

denbora eta erregaia aurrezten dira, eta, ondorioz, 

baita emisioak ere. Hornikuntza-modalitate hori 

kateko 736 supermerkatutan erabiltzen da orain, 

guztizkoaren % 45ean alegia.

Furgoneta elektriko bat probatzen.

Gasez dabilen kamioi bat, Valentziako Plaza de la Mezquitako supermerkatuan deskargatu ondoren.
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ENERGIA-AURREZPENA
Energiaren erabilera arduratsua Mercadonak 
prozesu eraginkorrago batekin eta baliabide 
naturalen kontsumo arduratsuarekin 
duen konpromisoaren parte da. Hori dela 
eta, bere dendak eredu berrira egokitzen 
segitzen du, zeinak energia aurrezteko 
neurri gehiago baitituzte. Duela urte 
batzuetatik hona hozte-teknologia berriak 
instalatzen ari dira, eta, gas hoztaileen 
ihesak detektatzeko eta kontrolatzeko 
protokoloak hobetu egin dira. Ondorioz, 
nabarmen murrizten ari dira emisioak

1.046 
denda eraginkor zeuden katean 
2018an, guztizkoaren  % 64 

400
denda dira eredu berria 
dutenak denda eraginkor 
guztietatik

Energia-aurrezpena:

11,6
milioi kWh 2017an

14,7
milioi kWh 2018an
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Energia-eraginkortasuneko 
neurriak dendetan

Mercadonaren denda eraginkorraren eredu berriak 

(8ko denda), zeina 400 dendatan baitzegoen 

ezarrita 2018ko itxieran, areagotu egin ditu kateko 

646 denda ekoeraginkorretan energia aurrezteko 

lehendik hartuta zeuden  neurriak. Gaur egun, 

1.046 supermerkatuk (% 64) dituzte  energia-

eraginkortasuneko neurriak, hala nola LED bidezko 

argiztapena, ateak produktu izoztuen gunean, 

kondentsazio flotatzailea hozkailuen instalazioetan 

hozkuntza kanpoko tenperaturaren arabera aldatzeko, 

beira bikoitzak eta zubi termikoaren hausturadunak. 

Gainera, langileek energia aurrezteko jardunbide 

egokiak kontuan hartzen dituztenez eta energiaren 

kudeaketa-sistema sektorizatua dagoenez, ikasten eta 

aurrera egiten segitzen dugu alor horretan, eta, beraz, 

eraginkortasun handiagoa lortzen da konpainiaren 

salmenta-ereduan.

Rocío, Kordobako Manolete etorbideko supermerkatuko "Nagusia".

2015
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Elektrizitate-kontsumoa (dendara iristen 
den merkantzien kWh/m3-tan)

Ekipamendu hobeei eta aurrezteko jardunbide egokiei esker, 
egonkor mantentzen da metro kubikoko kontsumo elektrikoa.
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Xabier, Lizarrako (Nafarroa) Merkatondoa kaleko supermerkatuko langilea.
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Gas hoztaileen ihesen kontrola

Dendak modernizatzeak esan nahi du hozte-

ekipo berriak ere sartu behar direla, ingurumenari 

dagokionez jasangarriagoak diren teknologiak 

erabiltzen dituztenak (atmosfera berotzeko ahalmen 

txikiagoa duten gas hoztaileak aldatzea barne), eta,  

kontsumitzen diren HFCak nabarmen murrizteko 

sistema subkritikoak erabili behar direla. Ahalegin 

horiekin batera, instalazioaren puntu kritikoak 

aztertzeko plan zehatz bat dago, ihesak ahalik eta 

azkarren detektatu eta prebenitzeko. Plan hori 2018an 

hasi da emaitzak ematen, eta 2019tik aurrera emisio-

murrizketa askoz ere handiagoa izatea espero da.

Gasak ordezkatzeari eta teknologia berriak erabiltzeari 
esker, gero eta txikiagoak dira Mercadonaren ihesak

Veneçuela kaleko supermerkatuaren kanpoko aldea, Bartzelona.
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Gas hoztaileak: Dendara heltzen 
den merkantzia g/m3-tan
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Energia aurrezteko 
Mercadonaren dendetan 
hartu diren neurri batzuk

• Altzari itxiak izoztuen eremuan

• Eraikinaren inguratzailearen isolamendu 
termiko eta akustiko hobea

• LED bidezko argiztapena

• Kanpoko airea erabiliz hoztea, klimatizazioan 
energia-kontsumoa murrizteko

• Elektrizitate-kontsumoa etengabe neurtzea, 
eraginkortasunik eza detektatu eta zuzentzeko

• Energia-kudeaketa sektoreen 
araberakoa, argi- eta klimatizazio-beharrak 
kontuan hartuta

Lizarrako (Nafarroa) Merkatondoa 
kaleko supermerkatuko fatxada.

Murtziako Montevida merkataritza-parkeko 
supermerkatuko izoztuen atala.

Dionisio, Aviléseko (Asturias) Marcos de 
Torniello kaleko supermerkatuko langilea.
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Seinaleak kontrolatzeko sistema

Mercadonak elektrizitate- eta ur-kontsumoa denbora 

errealean neurtzen duen monitorizazio-sistema bat 

du. Informazio horri esker, dendako prozesuak doitu 

eta baliabideak hobeto erabil daitezke.

Gaur egun, dendetako ur-kontsumoaren 
batezbestekoa 100 m3/hil da

Lizarrako (Nafarroa) Merkatondoa 
kaleko supermerkatuko fatxada. Guadalajarako El Balconcilloko supermerkatuaren 

kanpoaldea.

Masquefako (Bartzelona) La Pedrosa 
kaleko supermerkatuko sarrera.
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Hiri-lorategiak

Denda batzuen eraberritzeetan, lorategi-estalkiak 

jarri dituzte, konpainiaren erantzukizun soziala 

kontuan hartuta. Horrelako estalkiek abantaila 

estetikoak, teknikoak eta ingurumenekoak dituzte, bai 

dendarako bai ingurunerako, eta hiri-ingurumenaren 

biodibertsitatea hobetzen dute. Hona hemen hiri-

lorategi horiek instalatzearen abantaila batzuk:

Quevedoko (Madril) biribilguneko supermerkatuaren 
estalkiko lorategia.

• Bero-xurgapena: tenperatura 5 oC arte murrizten 
dute, eta, ondorioz, barneko klimatizazioan 
aurreztu egiten da

• Isolamendu akustikoa: zarata arintzen dute, 
substratuaren lodieraren eta landareen bidez; 
4 dB-ra arte murriztu daiteke zarata

• Ur-aurrezpena: euri-uraren % 70 atxikitzen da, 
eta ureztatzeko erabiltzen da

• Balio-bizitza luzeagoa: ondo egindako 
lorategi-estalki batek 70 urte arteko bizitza 
erabilgarria du, egoera onean
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Quevedoko (Madril) biribilguneko supermerkatuaren  
estalkiko lorategia.

Madrilgo Ayala kaleko supermerkatuaren estalkiko lorategia.
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HONDAKINEN 
KUDEAKETA ARDURATSUA
Inguru naturalean hondakinak egotea 
ingurumen-inpaktu nabarmena dakar, eta 
gizarteak gero eta kontzientzia handiagoa 
du arazo horren aurrean. Arazo horrek 
ekintza koordinatua eskatzen du maila 
guztietan. Mercadonak, batez ere hondakinen 
prebentziora bideratutako ekimen ugari 
aplikatzeaz gain, hornitzaile, erakunde 
teknologiko eta beste eragile sozial batzuekin 
elkarlanean dihardu, estrategiarik onenak 
bilatzeko ahaleginean plastikoek eragindako 
kutsadurak dakarren erronkari aurre egiteko

3.000 tona/urte
Mercadonaren prozesuetatik 
berreskuratutako plastikoa 
birziklatu egiten da, erosketa 
garraiatzeko berrerabil daitezkeen 
plastikozko poltsak fabrikatzeko

Hondakinen birziklatze-tasa:

% 78 2017an

% 76 2018an

Nekazaritza-manta termikoetako 
plastikoa birziklatu egiten 
da, SP Berner gure Totaler 
hornitzaileak etxeko garbiketa-
linearako erabil dezan

2.000 tona/urte 
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Hondakinak kudeatzeko sistema

Prebentzioa da Mercadonaren funtsezko estrategia 

hondakinak kudeatzeko garaian, "Hondakinik onena 

sortzen ez dena" printzipioaren arabera. 

Hondakin-kantitatea % 1 baino txikiagoa da dendara 

zerbitzatutako produktu-kilogramo bakoitzeko, baina 

oraindik ere badago hobetzeko aukera, eta ekimen 

ugari egiten ari dira prozesu guztietan, zifra hori are 

gehiago jaisteko.

Kordobako Manolete etorbideko supermerkatuaren fatxada.

Elikagaiak alferrik ez galtzeko 
prebentzio-neurriak 

Denda Sailaren lanari esker, eskaera-mota berri bat 

ezarri da, salmenten eta stocken jarraipena egiten duena 

denbora errealean, eta horrekin, langileei erraztu egin 

zaie produktuak ahalik eta freskotasunik handienarekin 

saltzeko lana, edozein motatako hondakinak ekiditeko.

Dagoeneko baditugun estrategiez gain (hala nola 

hornitzaileen ekoizpen guztia baliatzea eta egunaren 

amaieran saldu ez diren produktu freskoak kitatzea), 

konpainiak hurbileko jantoki sozialetara donazioak egiten 

segitzen du, saltzeko egokia ez den baino kontsumitzeko 

ondo dagoen generoa baliatu eta hondakin bihur ez 

dadin.

2015
0

0,2

0,4

0,6

0,8
0,8

0,7
0,8

0,91

2016 2017 2018

Dendetara banatutako  hondakin/kg (%)
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Birziklapena / Balorizazioa

Suntsiketa 

 2017 2018 

 % 78 % 76 

 % 22 % 24

Birziklatze-tasa

Merkaturatze-ontzi berrerabilgarriak

Hondakinak prebenitzeko tresna ahaltsu bat da 

edukiontzi berrerabilgarrien poola erabiltzea. Salgaiak 

plastikozko kaxa berrerabilgarri eta birziklagarrietan 

garraiatzeak abantaila logistiko eta ingurumenekoak 

ditu, eta garraioan produktua babestu egiten du eta 

segurtasuna ematen du. Bloke logistikoak ontziak 

garbitzeko eta kudeatzeko bitarteko puntu gisa 

erabiltzen dira. Handik hornitzaileari garbi itzultzen 

zaizkio, Mercadonaren logistika jasangarriaren 

estrategiaren barruan. Hala, urtean 100.000 tona 

kartoi kontsumitzea saihesten da. 

Alderantzizko logistika 
eta birziklatzea

Mercadonak alderantzizko logistika erabiltzen du, 

eta, hala, kamioien itzulera-bidaiak aprobetxatuz, 

dendetan bildutako material baliotsuak garraiatzen 

ditu, hala nola, kartoia eta bilgarrietarako plastikozko 

filma. Material horiek bloke logistikoetan trinkotzen 

dira, eta birziklatzera bidaltzen. Gainera, birziklatze-

teknologietan egindako aurrerapenei esker, material 

horiek beste ekoizpen-prozesu batzuetan erabil 

daitezke, ekonomia zirkularraren zikloa ixteko. 

2015

6,40

5,82 5,92
6,22

2016 2017 2018

Dendetara eramandako material  
birziklatua (kg/m3)

2015

5,9

5,3
5,5

5,7

2016 2017 2018

Dendetara eramandako kartoia (kg/m3)
 

2015

0,370,37 0,37 0,37

2016 2017 2018

Dendetara eramandako plastikoa (kg/m3)

2015

0,07
0,05

0,04

0,07

2016 2017 2018

Dendetara eramandako poliespana (kg/m3)

2015

0,10
0,08

0,05 0,06

2016 2017 2018

Dendetara eramandako zura (kg/m3)
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Ontziak Mercadonan

Ontzia funtsezkoa da banaketa-prozesuan; izan 

ere, elikagaien segurtasuna zaintzen laguntzen du, 

produktua bermeekin garraiatu eta gordetzeko aukera 

ematen du, eta ezinbesteko informazio-iturria da 

kontsumitzaileak informazio egiazko eta fidagarria 

erabiliz egin ditzan erosketak. Baina, aldi berean, 

plastikoak ingurune naturalean duen eraginak gero eta 

kezka handiagoa sortzen duela ohartuta, Mercadona, 

ITENE Bilgarri, Garraio eta Logistikaren Institutu 

Teknologikoarekin batera, azterlan global bat egiten 

ari da plastikoak prozesu guztietan betetzen duen 

paperari buruz. 

Azterketa horretan ontzi-familia guztien 

jasangarritasun-diagnostikoa egingo dute, UNE-EN 

arauen irizpideen arabera. Ebaluazio horri esker, gaur 

egun ontzien alorrean eta ekonomia zirkularrean 

dauden jardunbide onenak definitu ahal izango dira. 

Informazio horrekin, konpainiak, hornitzaileekin batera, 

irizpide batzuk ezarriko ditu, aplikatu beharreko lege- 

eta iraunkortasun-eskakizun guztiak betetzen dituzten 

ontziak diseinatzeko eta merkaturatzeko.

Gasteizko (Araba) bloke logistikoa.

Dendetara eramandako material  
birziklatua (kg/m3)

Dendetara eramandako kartoia (kg/m3)
 

Dendetara eramandako poliespana (kg/m3)

Dendetara eramandako zura (kg/m3)

Mercadona 
lanean ari da 
hurrengo urteetan 
bere markako 
ontzien % 100 
berrerabilgarriak, 
birziklagarriak edo 
konpostagarriak 
izan daitezen
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Murrizketa-irizpideak 
eta ekodiseinua, 
Mercadonaren 
markako 
ontzi guztiak 
birziklagarriak edo 
konpostagarriak izan 
daitezen

Erosketa-saskietan 
eta -orgetan, 
boxetan, paletetan, 
zabor-edukiontzietan 
eta abarretan 
egin daitezkeen 
hobekuntzak.

ONTZIAK

PLASTIKOZKO 
BESTE GAI BATZUK

PLASTIKOAK

Garbiketako, 
kosmetikako eta 
zaintza pertsonaleko 
produktuetan 
plastikozko 
mikroesferak 
kentzea

PLASTIKOZKO 
MIKROESFERAK

Mercadona 
estrategia global 

bat garatzen ari da 
bere prozesuetan 
erabiltzen dituen 
plastikoetarako. 

Dagoeneko martxan 
edo aztertzen ari 

diren neurri batzuk 
aipatuko ditugu

AZTERTZEN

MARTXAN

MARTXAN

ITENEren laguntzarekin
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EROSKETA ERAMATEKO: 
% 50-70 material 
birziklatuarekin eginiko poltsa 
berrerabilgarriak 
+ paperezko poltsak

POLTSAK

Legeriara 
egokitzeko 
aldaketak

ERABILI ETA BOTATZEKOAK EZ 
DIREN GAIAK

ERABILI ETA BOTATZEKO GAIAK

TRESNAK ETA SUKALDEKO TRESNERIA

ETXERA ERAMATEKO 
ZERBITZUA

SOLTEKO SALMENTARAKO: 
probak poltsa berrerabilgarriekin 
eta material 
konpostagarriekin 
egindako poltsekin

Garbiketa-ontziak 
egiteko material 
birziklatua 
erabiltzea, eta 
bestelako ekimenak

EZARRITA

EZARRITA

AZTERTZEN

MARTXAN

MARTXAN
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Plastikoen erabilera 
murrizteko epe ertainerako 
planez gain, Mercadona 
ekintza zehatz batzuk 
gauzatzen ari da, helburu 
hori lortzeko bidean, 
dagoeneko eskura dauden 
alternatibak ezarriz 
eta sortzen ari diren 
teknologiak aprobetxatuz

Mercadonak 
kosmetika 
eta zainketa 
pertsonaleko 
produktu guztietatik 
mikroplastikoak 
kendu ditu

Horrez gain, 
belarrietarako kotoi-
zotzetako plastikoa 
kendu da, eta 
zelulosa-materiala 
jarri haren ordez 

Bi aldaketa horiei 
esker, itsasoa 
kutsatzen duen 
material baten 
hondakina 
murriztuko da

Erabilera anitzeko pastilla desinfektatzaile berriak dira ontziak 
murrizteko ahaleginaren adibide bat. Poto bakoitza bi litroko lixiba-
botila baten baliokidea da, eta, beraz, garraioan, biltegiratzean eta 
hondakinak sortzean aurrezten da
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Probak egiten 
ari dira zenbait 
dendatan, fruta 
eta barazkien 
atalean material 
konpostagarriko 
poltsak eta poltsa 
berrerabilgarriak 
jartzeko

"Jateko prest" atal berriko ontziak 
kartoiz eta azukre-kanaberatik 
ateratako zelulosa-pulpaz eginda 
daude
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Poltsa-aukera berria

Mercadona 2018an hasi zen erabilera bakarreko 

plastikozko poltsak dendetatik kentzen. 2019an, 

katearen 1.600 dendetan baino gehiagotan, "Nagusi"ei 

hiru poltsa-mota hauek eskaintzen zaizkie erosketak 

garraiatzeko: paperezko poltsak, errafiazko saskiak 

eta % 50-70 plastiko birziklatuz egindako poltsak 

(konpainiaren dendetako bilgarriak birziklatuta eginak).

Azken aukera hori bezero, langile eta hornitzaileek 

elkarrekin dugun konpromisoaren emaitza da, 

eta haiek duten inplikazioarena baliabideak 

aprobetxatzeko eta materialen erabilera murrizteko 

eta materialak berrerabili eta birziklatzeko, hala 

haien bizitza luzatu dadin eta zabortegira eraman 

ez daitezen. Poltsa horiek egiteko, Mercadonak, 

ekonomia zirkularraren printzipioak aplikatuta, 

urtean dendetan jasotako bilgarrien 3.000 tona 

plastiko baino gehiago birziklatzen du. Plastiko hori 

bloke logistikoetara eramaten da alderantzizko 

logistika erabilita, eta handik Saica Natur kudeatzaile 

baimendura; han pikor bihurtzen dute, eta, azkenik, 

Plasbel fabrikatzaileak beste bizitza bat ematen die 

erosketak eramateko poltsak eginda.

Rafael, Valentziako Campos Crespo kaleko 
supermerkatuko langilea.

María, Valentziako Campos Crespo kaleko 
supermerkatuko "Nagusia".
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Julia, Bartzelonako Veneçuela 
kaleko supermerkatuaren "Nagusia".

Reyes eta Tamara, Valentziako Campos Crespo kaleko supermerkatuko "Nagusia" eta langilea.

Valentziako Lauria kaleko supermerkatuaren fatxada.
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KONPROMISOAK
Mercadonak etengabe hitz egiten du 
interes-talde guztiekin. Elkarrizketa 
horren ondorioz, jasangarritasuna 
hobetzeko, jardunbide egokiak 
partekatzeko eta erronka 
berriei ekiteko konpromisoak 
eta ekimenak sortzen dira. 

Atal honetan, konpromiso 
horietako batzuk aipatzen dira

Akuikulturatik datorren 
arrainaren 

% 100 
jasangarritasun-estandarraren 
ziurtagiria duten 
hornitzaileengandik dator

Haragi-, arrautza- eta esne-
hornitzaileen 

% 100ek 
konpromisoa hartu 
dute 2021ean Animalien 
Ongizaterako 
ziurtagiriak lortzeko
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Arrantza jasangarriko politikak

Mercadona aspalditik ari da bere hornitzaile 

espezialistekin batera lanean arrantza-produktuen 

jasangarritasuna bermatzeko "Nagusi"ei (bezeroak). 

Horretarako, Arrantzako Produktuak Erosteko Politika 

du. Politika horren helburua da erauzketa-arrantzatik 

eta bezeroei eskaintzen dizkien akuikulturatik datozen 

produktuen jasangarritasuna hobetzea. Mercadonaren 

eta arrantza- eta akuikultura-hornitzaile guztien 

konpromisoaren ondorioz, elkarrekin lanean ari dira 

legea, indarrean dauden ordenamenduaren neurriak 

eta jatorritik saltokirainoko trazabilitatea betetzen 

direla bermatzeko.

Gaur egun, Mercadonak 12.000 arrantzalerekin lan 

egiten du, eta urtean 67.300 tona arrain nazional 

merkaturatzen du. Akuikultura-hornitzaile guztiek 

kudeaketa jasangarriaren estandarren araberako 

ziurtagiriak dituzte. Era arduratsuan kudeatzen 

diren kaletatik dator Hacendado atun ontziratuaren 

% 100, Mercadonaren, Escurís (Jealsa-Rianxeira) 

Totaler hornitzailearen eta ISSF International Seafood 

Sustainability Foundation-en arteko etengabeko 

elkarlanari esker. Zientzialarien, atun-industriako 

kideen eta Naturarentzako Mundu Fondoaren (WWF) 

arteko koalizioa da ISSF, eta munduko atun-stocken 

jasangarritasuna hobetzea du helburu, zenbait 

jardueraren bidez.

Luis, Escurís Totaler hornitzaileko langilea, 
Riveirako bateatan (Coruña).

https://info.mercadona.es/
document/eu/hacendado-

atuna-mercadonaren-
arrain-jasangarria.pdf
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Animalien ongizateari 
buruzko politika

Mercadonak eta bere hornitzaileek konpromiso 

sendoa hartu dute  Animalien Ongizateari buruz 

indarrean dagoen legeria betetzeko eta arauak 

errespetatzeko. Gai honi dagokionez,  ukuiluetan, 

garraioan eta hilketan animaliak babes daitezen 

sustatzen du, zenbait programaren bidez eta zenbait 

erakunderekin lankidetzan, hala nola Nekazaritzako 

Elikagaien Ikerketako eta Teknologiako Institutuarekin 

(IRTA) edo Ikerketa eta Garapen Teknologikoko 

Institutuarekin (NEIKER-Tecnalia). 

Horrez gain, produktu-aukerako animalia-jatorriko 

produktu guztiak hornitzaile homologatuenak 

dira. Dagokien osasun-agintariek eta Mercadonak 

ikuskatzen dituzte hornitzaileok, eta, hala, prozesu 

guztietan indarrean dagoen legeria betetzea 

bermatzen du.  

Mercadonak animalien ongizaterako duen politika 

Animalien Osasunaren Mundu Erakundearen (OIE) 

printzipioetan dago oinarrituta. Horrek agerian uzten 

du zer ahalegin handia egiten den animalien “Bost 

Askatasunak” (5F) bermatzeko, alegia, animaliak haien 

bizitzan egarriz, gosez, deseroso, minez edo beldurrez 

egon ez daitezen bermatzeko.

2021erako, haragi-, arrautza- eta esne-hornitzaile 

guztiek Animalien Ongizateari buruzko ziurtagiria 

izan beharko dute. Konpromiso hori sinatu eta onartu 

dute guztiek. Gaur egun, gainera, hornitzaile batzuek 

izen handiko ziurtagiriak dituzte arlo horretan, hala 

nola Global Gap edo Welfare Quality; baita edo tokiko 

ziurtagiriak ere: Tractor (Erresuma Batua), Bord Bia 

(Irlanda) edo Danish Animal Welfare (Danimarka).

Ardiak Arcusako larreetan bazkatzen, Aragoiko Sobrarben 
(Huesca). Hangoak dira Profesionales de la Carne Totaler 
Hornitzailearen ardiak.

Villanueva de las Manzanaseko (León) Granja Venoba 
Totaler hornitzailearen instalazioak.

https://info.mercadona.es/
eu/albisteak/mercadonaren-

animalien-ongizaterako-politika/
news
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Antibiotikoen erabilera 
murrizteko konpromisoa

Espainiako Medikamentu Agentziak eta Osasun, 

Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak plan bat 

jarri dute martxan animalietan antibiotikoen erabilera 

murrizteko, eta Mercadonako haragi-hornitzaileek ere 

bat egin dute plan horrekin. Mercadonako hornitzaileek 

antibiotikoen erabilera kontrolatzeko eta segimendua 

egiteko plana ezarri dute txerri-ustiategietan, jakitun 

baitira mikrobioekiko erresistentzia gero eta handiagoa 

dela Broiler oilaskoetan, untxi-sektorean eta haragitarako 

behi-aziendetan, eta bere egin baitute animalien 

ongizatearekiko hobekuntza- eta konpromiso-plana.  

 

Hauek dira plan horren helburu batzuk: 

Libre hazitako oilo errule bat, Huevos Guillén Totaler hornitzailearena.

• Antibiotikoen erabilera murriztea

• Animaliaren osasuna zaintzea, 
gaixotasunak prebenituz eta higiene-neurriak 
hobetuz

• Antibiotikoekiko erresistentziari zaintza eta 
jarraipena egiteko sareak bultzatzea
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Hegaztientzako janlekua, Quevedoko (Madril) biribilguneko 
supermerkatuaren estalkiko lorategian.

Buztanikara zuria (Motacilla alba), Quevedoko (Madril) biribilguneko 
supermerkatuaren estalkiko lorategian.

Intsektuentzako hotela, Quevedoko (Madril) biribilguneko 
supermerkatuaren estalkiko lorategian.

Biodibertsitatea eta estalki 
lorategidunak

Mercadonak Quevedoko (Madril) biribilgunean duen 

lorategi-estalkira biodibertsitate handiagoa erakartzeko 

asmoz, SEO/BirdLife GKEren laguntzarekin, habia-

kaxak, hegaztientzako janleku eta edontziak eta 

intsektuentzako bi hotel jarri dira.

Gainaldearen mantentze-lanak minusbaliotasun 

intelektualen bat duten pertsonak gizarteratzeko 

eta lan-munduratzeko lanean diharduen Capacis 

Fundazioak egiten ditu. Mercadonaren beste denda 

batzuetako estalki lorategidunak ere fundazio horrek 

zaintzen ditu.

Capacis Fundazioarekin eta SEO/BirdLiferekin duen 

kolaborazioa konpainiak bideratzen dituen erantzukizun 

sozialeko jardueren barruan dago. Aliantza horrekin, 

Mercadonak SEO/BirdLiferen hiri-biodibertsitateko 

programarekin elkarlanean dihardu. Hiri-ingurune 

jasangarriagoa sustatzen du programa horrek, eta, horri 

esker, bateragarriak izan daitezke merkataritza-jarduera 

eta hegazti-espezie batzuk hiri-lorategietan bizitzea.

Horrez gain, ekimen honen bidez Nazio Batuen 

Erakundeak bultzatutako Garapen Jasangarriko bi 

helburu hauek bultzatzen dira: 15.a (lurreko ekosistemen 

bizitza) eta 11.a (hiri eta komunitate iraunkorrak).
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Lankidetzak

Gaur egungo ingurumen-

erronkek, inoiz baino 

gehiago, koordinazio 

handia eskatzen dute 

administrazioen, enpresen, 

herritarren eta gizarte 

zibilaren artean. Elkarrizketa, 

jardunbide egokien 

trukea eta ingurumenaren 

ikuspegitik garrantzitsuak 

diren prozesuen ikuspegi orokorra ezinbestekoak dira 

konponbide errealistak, jasangarriak eta eraginkorrak 

bilatzeko. Horretarako, Mercadonak aktiboki parte 

hartzen du jasangarritasunari eta hornidura-kateko eta 

gizarteko maila guztien arteko komunikazioa hobetzeari 

buruzko estatuko eta nazioarteko hainbat forotan.

REAP 
Jasangarritasunaren aldeko 

Banaketaren Foroa (REAP) 

europar plataforma bat da, 2009an 

eratua Europako Batzordearen 

lankidetzarekin. Sortu zenetik, plataformako kide 

da Mercadona, eta aktiboki parte hartzen du 

konpromisoetan eta ekitaldietan, banaketaren 

ingurumen-jardunbide egokiak komunikatzeko eta 

banatzaileen eta administrazioen arteko elkarrizketa 

errazteko, helburu hau gidari: elkarrekin aurkitzea 

etorkizuneko ingurumen-erronkei aurre egiteko 

estrategiarik onenak.

Pacto Mundial y ODS
Mercadonak Giza Eskubideen, 

Lan Arauen, Ingurumenaren eta 

Ustelkeriaren aurkako borrokaren 

arloetako oinarrizko balioak defendatzeko Mundu 

Ituna sinatu du. Portaera-arau horiek betetzen 

dituela egiaztatzen duen aurrerabide-txostenean 

islatzen da konpainiak zer lan egiten duen hitzarmena 

sostengatzen duten hamar printzipio eta balioak 

bermatzeko eta haiek irmotzen jarraitzeko. 

Konpromiso horren barruan, Mercadonak Garapen 

Jasangarriaren Helburuekiko konpromisoa hartzen du, 

konpainiaren jakinarazpenetan ikus daitekeen bezala.

ECODES 
ECODES GKEren #PorElClima komunitatearekin 

ere lankidetzan dihardu 

Mercadonak, ingurumen-

kudeaketako ereduak eta 

jardunbide egokiak erakutsiz. 

Online komunitateari ematen dizkion adibideez 

gain, Mercadonak "Historias #PorElClima del sector 

privado" txostenean ere parte hartu zuen. Trantsizio 

Ekologikorako Ministerioak Katowiceko EBren 

pabiloian (COP 24ren egoitzan), antolatutako ekitaldi 

batean aurkeztu zuen txosten hori Víctor Viñuales 

ECODESen zuzendariak. Sektore pribatuko enpresa 

eta erakunde batzuek #PorElClima Komunitateko( 

beren profiletan 2018an argitaratu dituzten 50 ekintza 

baino gehiago jasotzen ditu dokumentuak.

AECOC 
Oharturik elikagaiak alferrik 

galtzeak hornikuntza-kate 

osoari eragiten diola kaltea, 

Mercadona AECOCen “Elikagaiek ez dute ezer 

sobran, aprobetxa itzazu” ekimenari atxiki zaio —kate 

horretako eragile guztiak kontaktuan jarriz, haien 

arteko sinergiak sortu eta maila guztietan elikagaiak 

alferrik galtzea saihestea du helburu—. Ekimen 

hori bat dator konpainiak bere prozesu guztietan 

aspalditik martxan dituen neurriekin.

Mercadona #PorElClima onlineko komunitatearen 
orrian: https://porelclima.es/mercadona
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2017-2018KO DATU AZPIMARRAGARRIAK 

2017 2018
Ingurumena babesten inbertitutako milioi €-ak 34

Errepidez eginiko milaka km 504.000 517.000

40

Ur-kontsumoa, guztira, hm3-tan (dendak + bloke logistikoak) Ez dago daturik 4

Trenez garraiatutako tonak 206.388 210.000

Itsasontziz garraiatutako tonak 917.511 945.000

Berreskuratutako kartoi tonak 202.421 213.167

Berreskuratutako plastiko eta poliestireno tonak 15.495 16.296

Zirkulazio txikieneko orduetan logistika isila erabiltzen duten dendak 664 736

Denda ekoeraginkorrak (denda-eredu berria barne) 985 1.046

Energia-aurrezpena (kWh milioitan) 11,6 14,7

Energia-kontsumoa, guztira (elektrizitatea + gasa), GJ-tan 7.745.047 7.830.976

Berreskuratutako zura tonak 1.878 3.479

Guztira berreskuratutako material tonak

Guztira sortutako hondakin tonak

219.794

318.027

232.942

346.520

Taulako datuen irismena: Mercadonaren prozesua, 
hornitzailearen egoitzatik irteten denetik dendaraino 

Birziklatze-tasa

167 179Berreskuratutako pila tonak

CO2 baliokideen kg-ak, 
dendei zerbitzatutako 
merkantzia m3 
bakoitzeko

14,13 13,02Zuzeneko emisioak

17,98 17,49Energia-kontsumoa

13,27 13,88Merkantzien garraioa

45,39 44,39CO2-emisioak merkantzien m3 bakoitzeko (kg) 

1.593 1.615CO2eq emisioak guztira (mila tona) 

% 78 
% 22

% 76 
% 24

Birziklatzea/Balorizazioa 
Botatzea

CO
2
eq emisioen datuak abendutik azarora bitartekoak dira
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