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GAS

Ingurumen-kudeaketa eraginkorra funtsezkoa da
edozein konpainiaren martxa onerako.
Mercadonan badakigu asko dugula hobetzeko, baina lortu
ditugun emaitzek lanean jarraitzeko adorea ematen digute.

Mercadonak Espainian 2019. eta 2020. urteetan izan duen jardueraren ingurumen-informazioa jasotzen da memoria honetan.
Mercadonak Portugalen dituen instalazioak kontuan hartu diren kasuak adierazita daude.

6.25 Estrategiaren kartelak Rosas hiribideko supermerkatuan (Manises, Valentzia).
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MERCADONAREN
INGURUMENKUDEAKETAKO
SISTEMA
Supermerkatu fisikoak dituen eta onlineko salmenta
eskaintzen duen enpresa bat da Mercadona, Espainian eta
Portugalen aritzen dena. Badira zenbait urte konpainiak
ingurumen kudeaketako sistema bat duela, bere jarduerak
eragiten dituen ingurumen-inpaktuak identifikatzen,
prebenitzen eta murrizten dituena. Sistema hori hiru arlo
nagusitan banatzen da: logistikaren optimizazioa, energiaeraginkortasuna eta hondakinen kudeaketa arduratsua.
Urteak igaro ahala, sistema hori zabalduz joan da, eta
konpainiaren hazkundera eta gizartearen eskakizunen eta
Mercadonaren helburuen ondorioz sortu diren erronketara
egokituz joan da. Mercadonaren helburu horiek konpainiak
enpresa gisa epe luzerako duen helburua betetzera
bideratzen dira: jendeak existitzea nahi duen eta hartaz
harro sentitzeko moduko enpresa bat izatea.

GJHekiko Mercadonaren konpromisoa
Mercadona aktiboki ari da lanean Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko. Konpainiak, bere
ingurumen-konpromisoaren barruan, helburu hauetan
zentratzen diren ekintza zehatzak gauzatzen ditu:
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Erronka eta estrategia berriak
Azken urteotan agerian geratu da ingurumenaren
aldeko ekintzak hobetu behar direla eta
gure gizarteek jasangarriagoak izan behar
dutela. Hasi EBren Itun Berdetik, zeinaren
helburua baita Europako ekonomia 2050erako
deskarbonizatzea aurrerapen ekonomikoari
uko egin gabe, eta herritarrek ekonomia
jasangarriago bat lortzeko sustatzen dituzten
mugimenduetaraino. Bizi dugun garai honetan,
ekoizpen-prozesuak berrebaluatu, eta apustu
sendoa egin behar dugu hondakin eta karbono
gutxiko Ekonomia Zirkular baten alde. Guztion
ardura da: administrazioena, enpresena eta
gizarte zibilarena.
Mercadona ere trantsizio horren parte da, eta
"planeta zaintzen jarraitzeari bai" esan dio bere
enpresa-estrategiaren barruan. Horretarako,
ingurumen-kudeaketako sistema sendotu
du, eta, gainera, 6.25 Estrategia ezarri du,
konpainiaren prozesuetan plastikoaren erabilera
eta kudeaketa hobetzeko. Memoria honetan,
enpresa kudeaketaren esparruan egiten ari den
aldaketak eta ahalegin horien guztien emaitzak
ezagutarazteko argitaratuko dituen adierazle
berriak azaltzen dira.

Mercadonak Mundu Hitzarmenaren sinatzaile da
2011z geroztik, eta sektore pribatu jasangarri eta
arduratsu bat bultzatzeko lanean dihardu.

Gaikako paperontziak Expoko supermerkatuan, Zaragozan.
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Gas natural likidotuz dabilen kamioi bat, Riba-roja de Túriako Bloke Logistikoan (Valentzia).
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1.
LOGISTIKAREN
OPTIMIZAZIOA
Produktuak elikagaien segurtasunaren, kalitatearen eta freskotasunaren
inguruko berme handienekin dendetara eramatera bideratutako logistika
eraginkor bat da banaketa-prozesuaren ardatza. Gainera, bete beharreko
efizientzia-eskakizunak direla eta, bitartekoak ahalik eta ondoena erabili
behar dira kudeaketa logistikoan. Mercadonan “gehiago garraiatu baliabide
gutxiagorekin” esaten zaio, hau da, ahalik eta ibiltarte gutxiena eginda ahalik
eta produktu gehiena garraiatzera bideratutako estrategiak erabiltzen dira,
eta prozesu horrekin erlazionatutako inpaktuak murrizteko aukera guztiak
aprobetxatzen.
Hiri-mugikortasunaren eraldaketa kontuan hartzeaz gain jasangarritasuna
hobetuz hornikuntza bermatuko duten soluzio logistiko berriak aurkitzeko
beharra kontuan hartuta, hiri-ingurunera egokitzen diren soluzio berriak
bilatu behar dira. Testuinguru horretan, Mercadona bere prozesu logistikoak
berraztertzen ari da, eta soluzio hauek proposatzen, besteak beste: gutxiago
kutsatzen duten erregaiak erabiltzea, kamioi eta furgonetetako hozteko
ekipamenduak hobetzea, eta Lean & Green eta bestelako ekimen batzuetan
parte hartzea, garraioaren ondoriozko emisioen murrizketa ziurtatu eta haren
berri emateko.

% 99k

Flotaren
motorretako Euro VI estandarra betetzen du

96

kamioik gas naturala darabilte

777

dendak zirkulazio txikieneko orduetako logistika isila darabilte
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Ontzi
berrerabilgarriak
eta material
birziklagarria

Produktuak

Ontzi
berrerabilgarriak
hornitzailera
itzultzen

Produktuak

Erabilera bakarreko materialak
birziklatzera eramaten dira

Zortziaren Estrategia
Produktuak garraiatzen dituzten kamioien lana ahalik
eta efizienteena izatera bideratutako neurrien multzo
bat da “Zortziaren Estrategia”; estrategia horren
emaitza gisa, erregaiaren erabilera optimizatzen da,
eta garraio horren ingurumen-inpaktuak murrizten
dira. Hainbat estrategia konbinatuta, errepide bidezko
garraioko flotaren ingurumen-portaera hobetzea
lortzen da.
Erosketak nasan
Merkantzia bloke logistikoetara iritsi eta handik
dendetara banatzen denean hasten da banatzaile baten
ohiko prozesu logistikoa. Mercadonak, duela zenbait
urtetik, bere hornitzaileen instalazioetan jasotzen du
zuzenean merkantzia, garraio-ibilbideak optimizatzeko.
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Hala, hobeto antolatzen ditu kamioien ibilbideak, eta,
ondorioz, bidaia bakoitzaren efizientzia hobetzen da,
eta karbono-aztarna murrizten.
Alderantzizko logistika eta ontzi berrerabilgarriak
Alderantzizko logistikaren erabilera Mercadonaren
logistika-estrategiaren parte garrantzitsu bat da:
dendetatik itzultzeko bidaiak eta hornitzaileen merkantziak
jasotzeko bidaiak ahalik eta gehiena aprobetxatzen dira,
ontzi berrerabilgarriak, material birziklagarriak eta dena
delako arrazoiagatik bloke logistikora itzuli beharreko
produktuak (denden kasuan) garraiatzeko. Hala, flotak
ez du egiten bidaiarik kargarik gabe, eta, gainera,
konpainiaren efizientzia areagotzen da, ontzi komertzialak
berriz erabiltzen eta birziklatzen baitira.

“Ez garraiatu airea”
Mercadonaren “ez garraiatu airea” maximak lau alderdi
ditu. Alde batetik, ontzien ekodiseinua, zeinaren helburua
baita produktuak hobeto pilatzea eta ontzi-kantitatea
arintzea, produktu-unitate gehiago garraiatzeko toki
berean. Beste alde batetik, karga kamioaren kaxaren
barruan banatzeko modua, bidaia bakoitzean produktu
astunak bolumen handiko produktuekin orekatzeko, eta
dendek ahalik eta karga gutxiena erabiliz jaso ditzaten
salgaiak. Denda bakoitzari zerbitzua emateko kamio-mota
egokiena bilatzea eta aztertzea izango litzateke beste
alderdietako bat; kamioi bakoitzaren edukiera optimizatu
behar da. Azkena, baina ez garrantzi gutxiagokoa, lehen
azaldutako alderantzizko logistika da; hari esker, flota
beti ari da enpresarentzako zeregin onuragarriak egiten

ibilbidearen edozein zatitan, baliabideak ez dira alferrik
erabiltzen eta ingurumen-inpaktuak murrizten dira.
Ekodiseinuko, alderantzizko logistikako eta ibilbide eta
kamioien optimizazioko neurri horiei esker, Mercadonaren
flotaren betetze-ehunekoa % 88 izan zen 2019an, eta
% 85 2020an. Alde hori, neurri batean, COVID-19aren
pandemiaren ondoriozko osasun-krisiak ekarri zuen,
denden zerbitzua lehenetsi baitzen kamioiak betetzearen
aldean, bezeroek berehala eduki ahal izan zitzaten
produktuak linealetan; eta, bestalde, paletak metatzeko
irizpidearen aldaketak ere eragina izan du, eta ergonomia,
langileen segurtasuna eta dendetako produktuak
birjartzeko denbora hobetu dira.

Gas natural bidez dabiltzan banaketa-furgonetak Madrilgo Erlauntzan.
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Merkantzien banaketa hirian eta azken milia
Besteak beste hiri handietako poluzio-arazoak
eta ibilgailuen zirkulazioak eragiten duten poluzio
atmosferikoaren ondoriozko osasun-arazoak kontuan
hartuta, beharrezkoa da hiriguneetako dendak
hornitzeko moduak aldatzea. Hala, aurrerago azalduko
dugunez, emisioak kontrolatzeko merkatuko neurri
murriztaileenak dituzte Mercadonaren flota osatzen
duten kamioiek. Mercadonak, gainera, “zirkulazio
txikieneko orduetako logistika isila” erabiltzen du.
Hona zertan oinarritzen den banaketa-modalitate hori:
baimendutako tona-kopuru handieneko kamioiekin
joatea hirietako dendak hornitzera zirkulazio eta jarduera
gutxien dagoen orduetan; kamioi-bidaia gutxiago egiten
dira modu horretan, bidaia bakoitzeko merkantzia
gehiago garraiatzen baita.

Megatrailer bat Riba-rojako (Valentzia) bloke logistikoaren sarreran.
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Gainera, baliabide egokituak erabiltzen dira deskargan,
eta langileek prestakuntza dute, poluzio akustikorik ez
eragiteko. Asko aztertu dira neurri horren onurak, eta,
gaur egun, Mercadonaren 777 denda (Espainiakoak
eta Portugalgoak) hornitzen dira modu horretan; hala,
hirietako trafiko-pilaketak eta kutsadura atmosferikoa
eta akustikoa murrizten dira.

Espainiako eta Portugalgo

777 denda

hornitzen dira zirkulazio txikieneko
orduetako logistika isilaren bitartez

Flota berriztatzea
Oraindik ere errepide bidezko garraioa da lurraldearen
zati handiena hornitzeko aukera bakarra. Bestalde,
garraioaren ondoriozko emisioek eragina dute bai
klima-aldaketan, bai poluzio atmosferikoan eta hirietako
airearen kalitatean. Horrenbestez, beharrezkoa da
banaketa-enpresek garraioaren ondoriozko emisioak
ahalik eta gehiena murriztera bideratutako estrategia
koherente bat aplikatzea bere politika eta prozeduretan;
inpaktu horiek murrizteko gai diren eta prozesu
logistikoa modu fidagarri, bizkor eta eraginkorrean
egingo dela bermatzen duten teknologia guztiak erabili
behar dituzte.
Motor-estandarrak
Mercadonaren ia flota guztia (% 99) motorretarako
Euro VI, Euro VI C eta Euro VI D estandarrak betetzen

dituzten motordun kamioiek osatzen dute; merkatuko
motor efizienteenak dira. Motorrek isurtzen dituzten
nitrogeno oxidoen eta partikulen gehienezko
kantitateak zehazten dituzte estandar horiek; elementu
horiek areagotzen dute gehien poluzio atmosferikoa
eta osasunean dituen ondorio kaltegarriak.

Flotaren berriztatzea motor-estandarraren arabera
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Motor-estandarrak vs NOx eta partikulak (alderaketa)
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Nitrogeno oxidoen (NOx) eta partikulen (PM 2,5) emisioen konparazioa (kutsatzaile kaltegarrienetako bi), ohiko motorrak eta Euro estandardunak dituzten
kamioietan. Mercadonaren kamioi-flota Euro VI estandarra edo hortik gorakoak betetzen dituzten kamioiez osatuta dago.

Ordezko erregaiak

Azken milia

Ibilgailu pribatuei dagokienez, gaur egungo estrategietako
joera nagusia ibilgailu elektrikoak erabiltzea da, baina
soluzio hori oraingoz ezin zaie aplikatu merkantziak
garraiatzeko flotei. Hala ere, badira gasolioak baino
ingurumen-portaera hobea duten ordezko erregaiak, eta
Mercadonak haien alde egin du: gas naturalarekin (GNL
eta GNC) dabiltzan 75 kamioi izatetik (2019an) 96 izatera
(2020) igaro da Mercadonaren flota.

Gaur egun, furgoneta-flota dieseletik dual fuelera
(Diesela-GLP) aldatzen ari da, eta guztira halako
387 furgoneta ditu konpainiak, hau da, 2019an baino
323 gehiago, totalaren % 16. Horrez gainera, hiru
tenperaturako furgoneta elektrikoekin probak egiten
ari dira, Etxera Eramateko Zerbitzuko eta Mercadona
Onlineko azken miliako banaketan erabiltzeko.
Hozteko ekipamenduak

Megatrailerrak erabiltzea eta ibilgailuak arintzea
“Gehiago garraiatu baliabide gutxiagorekin” estrategia
orokorraren barruan, megatrailerrak eta bitrailerrak
erabiltzen ari da Mercadona, trakzio-buru bakoitzeko
karga gehiago eraman ahal izateko. Kamioien pisua ere
arindu du (erregai-deposituari dagokionez, adibidez),
bidaia bakoitzeko tona gehiago garraiatu ahal izateko;
erregai-kontsumoa murrizten da horrela.
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Merkantzia hoztuak garraiatzeak gas hoztaileak
isurtzeko arriskua dakar, eta Mercadonak hobekuntzak
egin ditu alderdi horretan.
Azken urteotan, kamioietako hozteko ekipamenduetan
erabiltzen den gas hoztailea aldatzen ari da, R-404Atik
R-452Ara; hala, % 45eraino murrizten dira gasihesengatiko emisioak.

Llíriako errepideko supermerkatuaren fatxada (Cheste, Valentzia).

Garraio intermodala
Trenbide-garraio nazionalari dagokionez,
2019an 9.600 bidaia egin ziren trenez, eta,
hala, negutegi-efektuko gasen 780 tona baino
gehiago isurtzea saihestu zen. 2020an 9.700
bidaia egin ziren trenez, eta, hala, negutegiefektuko gasen 920 tona baino gehiago isurtzea
saihestu zen. Mercadonak itsasoko garraioa
erabiltzen du nagusiki (bolumenaren % 63)
inportazioko produktuak garraiatzeko; bigarren
mailan, lurreko garraioa (% 29) erabiltzen du,
eta denboraren aldetik lehentasuna duten
produktuak aire bidez garraiatzen ditu (% 8).
Zehazki, Mercadonak bidaia hauek egin zituen
2020an: 4.039 itsasoz, 1.855 lurrez eta 537
airez. Europako kargei dagokienez, errepideko
garraioak izan du bolumen handiena (% 89,53),
eta, haren atzetik, garraio intermodalak —hau
da, ibilbidearen zati bat itsasontzi batean egiten
duen kamioi bat— (% 7,74), trenbide-autobideak
—ibilbidearen zati bat trenbide-plataforma
batean egiten duen kamioi bat— (% 1,17),
itsasoko garraioak (% 0,84) eta trenak (% 0,19).
Horrez gainera, itsasoko garraioaz ari garela,
edukiontzietarako edukiera handia duten
ontzi handiak eta GNLarekin dabiltzan ontziak
erabiltzen hasi dira ontzi-enpresak; izan ere, ohiko
erregaiek baino gutxiago kutsatzen du GNLak.

2020an Mercadonak bat egin du Espainian AECOCek bultzatu duen Lean
& Green ekimenarekin. Parisko Klimaren Gailurrean (COP21) zehaztu ziren
helburuak kontuan hartuta, emisioak murrizteko ekintza-plan bat lantzen
ari da konpainia. Kanpoko ikuskaritza egingo zaio, eta, hasteko, konpainiaren
prozesu logistikoetan sortzen diren emisioak % 20 murrizten direla ziurtatzea
izango da helburua, barne hartzen direla nola garraioa hala bloke logistikoetako
energia-eraginkortasuna, 2015etik 2019ra
13

Macarena, Murtziako Doctor Pascual Parrilla etorbideko supermerkatuko "Nagusia".
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2.
ENERGIAERAGINKORTASUNA
Dendak eredu berri batera egokitzeko prozesu bat hasi zuen Mercadonak
2016. urtearen amaieran. 8ko Denda da eredu hori, eta, hobekuntza estetiko,
ergonomiko eta irisgarritasunekoez gainera, energia-eraginkortasunaren
alderdian ere aurrerapen garrantzitsuak ditu. Horrekin batera, dendako
energia-kontsumoak zehatz eta denbora errealean neurtzeko proiektu bat
egiten ari da konpainia, bai egindako hobekuntzak zenbatetsi ahal izateko,
bai ekipamenduak hobeto doitu eta tokian tokiko klima-ezaugarrietara
egokitzeko. Hala, kateko denda batzuetan plaka fotovoltaikoak instalatzen
hasi dira (590 kWp 2020 amaieran) energia-eskaria iturri berriztagarriekin
osatzeko asmo sendoarekin; izan ere, emisioak murrizten dira, eta denden
ingurumen-portaera hobetzen.
Bestalde, prozesu-gaitasuna galdu gabe eraginkortasuna hobetzen duten
aurrezpen-neurriak ezartzen jarraitzen dute Mercadonako bloke logistikoetan,
eta robotizazio- eta digitalizazio-teknologia berriak ezartzen ari dira,
kontsumoak monitorizatu, zuzendu eta hobetzeko. Neurri horien artean,
nabarmentzekoa da 600 kWp ekoizteko adinako plaka fotovoltaikoak
instalatu izana 2020aren amaieran; proiektu hori datozen urteetan modu
esanguratsuan hedatzea aurreikusten da.
Horri guztiari esker, zerbitzu-kalitatea alde batera utzi gabe baliabide
energetikoei ahalik eta etekin handiena ateratzen dien denda- eta blokesare bat du, zeinak alderdi horretan hobetzen jarraitzeko asmoa baitu.

15.705.342

Energia-kontsumo totala (GJ) 2019-2020

39,7 milioi kWh

Kontsumo-murrizketa 2019-2020

1.433

Plazak dute ibilgailu elektrikoak kargatzeko
gunea Espainian eta Portugalen
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Dendak
Gaur egun, Mercadonak 1.277 denda ekoeraginkor ditu, eta haietatik 1.020 8ko Dendak dira. Aurrezte-neurriek emaitzak
eman dituzte urteetan zehar, eta kontsumoak monitorizatzen jarraitzen du konpainiak, denda bakoitzeko behar
errealetara egokitzeko eta konfort termikoa eta hotz-katea bermatzeko.

Kontsumo-aurrezpena

Kontsumo elektrikoa

2019

14 milioi kWh

2020

25,7 milioi kWh

Dendak irekitzeko ordutegien inguruko murrizketak direla eta, 2020ko
kontsumo-aurrezpenaren datuak ezin dira konparatu 2019ko datuekin;
COVID-19aren pandemiaren ondorioz hartu zen neurri hori, langile eta
bezeroen osasuna babesteko.
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Unai, Galdakaoko (Bizkaia) Zuazoko supermerkatuko "Nagusia".
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DENDAREN ARABERA ENERGIA
AURREZTEKO NEURRI BATZUK
Denda
konbentzionala

Giroka
antolatutako
denda

Denda
eraginkorra
(8ko Denda)

Hozkailu-zentraleko beroa berreskuratzea
giroak klimatizatzeko
Aire-korronteak eragozteko atarteak,
aire-hesirik behar ez izateko
Sabai baxuagoak jartzea

Irekitze-alarmak hotz-ganberetan

Kontsumo baxuko fluoreszenteak
Presentzia-sentsoreak eta argi naturala
detektatzeko sentsoreak
Dendako kontsumoak automatizatzeko
programagailua
Kontsumoaren kudeaketa adimenduna
giroka eta orduka
LED argiztapena
Hobekuntzak inguratzailean isolamendu
termikoa eta akustikoa hobetzeko
Lurrunaren kontrako erresistentziak
pizteko eta itzaltzeko automatizazioa
Ganberetako termostatoak automatizatzea atea
irekita dagoenean haizagailuak geldiarazteko
Autokontsumorako plaka fotovoltaikoak

Altzari itxiak produktu izoztuen eremuan
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Eguzki-panelak

Mercadonak 1.100 kWp baino gehiago
ekoizteko adinako plaka
fotovoltaikoak instalatu ditu,
hau da, 3.000 eguzki-panel
aktibo baino gehiago ditu

Abraham, Burrianako (Castelló) Novenes supermerkatuko langilea.
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Burrianako (Castelló) Novenesko supermerkatuan dauden eguzki-plaken xehetasuna.

Sorkuntza berriztagarri fotovoltaikoa estalkietan, autokontsumorako.
Konpainiak gutxi gorabehera energia elektrikoaren % 15 aurrezten du eguzki-panelak dituen
dendetako bakoitzean. 2020an, guztira, 1.400 eguzki-panel instalatu ziren, 8 zentrotan,
Espainian eta Portugalen
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Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak
Mercadonaren dendetako parkingek ibilgailu elektrikoak
kargatzeko puntuak dituzte. Azken urteotan, dendak
mugikortasun-modu berrietara egokitzeko beharra
ikusita, konpainiak ahalegin handi bat egin du mota
horretako plaza gehiago jartzeko. Portugalen, 2020aren
itxieran funtzionamenduan zeuden 20 dendek dituzte
dagoeneko ibilgailu elektrikoak kargatzeko plazak.
2020aren amaieran, Mercadonak 1.433 karga-puntu
zeuzkan instalatuta bere instalazioetan (denda,
bulego eta bloke logistikoetan): 1.382 Espainian, eta 51
Portugalen.

Espainiako dendetako karga-puntuak
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2020

Espainian, ibilgailu
elektrikoak kargatzeko 6
puntutik 1 Mercadonan dago

Gas hoztaileen mugimenduak
Gas hoztaileen ihesen prebentzioa eta kontrola da
Mercadonak azken urteetan aktiboen zaindu duen
alderdietako bat, bai eta denda eta bloke logistiketako
hozte-ekipamenduak berriztatzea ere, atmosfera
berotzeko ahalmen txikiagoa duten teknologietara
migratzeko.
Ihesa detektatzen duten eta ahalik eta lasterrena
konpontzeko aukera ematen duten zaintza- eta
kontrol-sistemak ezarri dira, eta, hala, nabarmen jaitsi
da gas-ihesen inpaktua. Atmosfera berotzeko ahalmen
txikiagoko gas hoztaileetarako aldaketa horri esker,
ihesak ere murriztu egin dira, bai kantitate absolutuetan,
bai Mercadonaren CO2eq-emisioen ekarpenean.

Gas hoztaileen ihesen bilakaera
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Kateko gas hoztaileen ihesek urtez urte eragindako CO2emisioak (kg), dendara zerbitzatutako merkantzien metro
kubikoko. Faktore hauei zor zaie azken urteetako murrizketa:
ihesak kontrolatzeko sistemak jarri izana, atmosfera
berotzeko ahalmen txikiagoko gas hoztaileetara aldatzea
eta CO2 azpikritikoko eta transkritikoko hozte-sistemetarako
trantsizioa.

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntua Xàtivako Vila poligonoko supermerkatuan (Valentzia).
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6.25 Estrategiaren kartelak El Alisaleko supermerkatuan (Santander, Kantabria).

22

3.
HONDAKINEN
KUDEAKETA
Hondakinen kudeaketa gizarte osoari eragiten dion eztabaida baten parte da.
Ekoizpen-eredu jasangarriago batera migratzeko beharra aitortu ondoren,
agerian geratu dira hondakin-kudeaketa on batek dakartzan arazoak eta
aukerak.
Mercadonaren ingurumen-kudeaketako sisteman, murrizketa da prozesuetan
sortzen diren hondakinetarako estrategia nagusia. Hala ere, azken urteotan
argi geratu da hobetzeko askoz aukera gehiago daudela, eta ikusi da
prozesu berritzaileen esparruko aurrerapenak eta Mercadonak osatzen duen
gizarteak eskari gehiago izateak hondakinak kudeatzeko prozesu asko berriro
aztertzeko balio izan dutela.
Merkataritzako ontziak berrerabiltzeko eta birziklatzeko sistemak eta
hondakinak alperrik galtzea prebenitzeko eta soberakinak birbanatzeko
estrategiak errotuta ditu Mercadonak; horiez gainera, konpainiaren marketako
ontzietarako estrategia espezifiko bat abiarazi zuen 2020an: 6.25 Estrategia;
estrategia horren helburua da marka propioko ontzietan plastiko birjinaren
kantitatea murriztea, ontzien birziklagarritasuna erraztea eta gizartearekin
batera lan egitea birziklatze-prozesu eraginkorrago bat lortzeko, guztion
artean Ekonomia Zirkularrerantz joateko.

17.000

tona elikagai eman dira dohaintzan Espainian eta Portugalen

% 25

murriztuko da plastikoa 2025erako

3.000

tona plastiko birziklatu, poltsa berrerabilgarriak egiteko
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Berrerabiltzea: Logifruit kaxa
berrerabilgarrien sistema
Badira 25 urte Mercadonak ontzi komertzialak
berrerabiltzea bultzatzen duela Logifruit hornitzailearen
eskutik: palet eta kaxek hainbat zirkuitu —ekoizle
primariotik dendara— osatzeko pentsatuta dago sistema
hori. Diseinu modularrak direnez, erraz garbitzen,
konpontzen eta birziklatzen dira; Logifruiten sistema
Ekonomia Zirkularraren eredua da. Kutxa edo palet
bakoitza biltegira itzultzen da erabilera-ziklo bakoitzaren
ondoren. Han, automatikoki garbitzen eta desinfektatzen
da, segurtasuna eta higienea bermatzeko. Minutu
gutxiren buruan, berrerabiltzeko moduan daude berriro;
unitate bakoitza 120 aldiz ere erabil daiteke konpontzeko
premia sortu aurretik.

Erabilera bakarreko materialen
180.000 t/urte baino gehiago aurrezten dira
Berrerabilgarria

Birziklatua

Logifruit
kaxa
Birziklagarria

Daniel, Gasteizko Bloke Logistikoko langilea (Araba).
Gitrei faucon dertatquis sesta nonsuam vessedi derta dertatquis tq sesta sesta uis porbis, dit inequi.

24

Tolesgarria

Konpondu
daiteke

Ingurumenarekiko sozialki arduratsuak
PLASTIKOA MURRIZTEKO 6.25 ESTRATEGIA:
HIRU HELBURU, SEI EKINTZA

EKINTZA
PLASTIKOA
MURRIZTEKO
1

ERABILERA BAKARREKO PLASTIKOZKO POLTSAK DESAGERRARAZTEA ATAL GUZTIETATIK

2

ERABILERA BAKARREKO PLASTIKOZKO GAI BOTATZEKOAK DESAGERRARAZTEA

3

EZABATU
MURRIZTU
ORDEZKATU

material birziklatua

ERABILI
BERRERABILI

BILGARRIETAN PLASTIKO GUTXIAGO ERABILTZEA

4

GURE BILGARRIAK BIRZIKLAGARRIAK IZAN DAITEZEN SUSTATZEA

5

PLASTIKO-HONDAKINAK BIRZIKLATZEA DENDETAN, ETXEKO ZERBITZUAN ETA ONLINEKOAN

6

BIRZIKLATZEKO ETXEAN NOLA BEREIZI BEHAR DEN IRAKASTEA/INFORMATZEA

2025ERAKO HELBURUAK:

. Plastikoa % 25 murriztea
. Ontzi guztiak plastiko birziklagarrizkoak izatea
. Plastiko-hondakin guztiak birziklatzea
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Dendetan ezarritako 6.25 Estrategiaren ekintza batzuk

1

2

ERABILERA BAKARREKO
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PLASTIKOZKO POLTSEN

ERABILERA BAKARREKO

ORDEZ POLTSA

PLASTIKOZKO GAI

BERRERABILGARRIAK EDO

BOTATZEKOAK

KONPOSTAGARRIAK JARTZEA

DESAGERRARAZTEA

3

4

ONTZIETAKO
MATERIALA

ONTZIEN DISEINUA

MURRIZTEKO

HOBETZEA

ETA ORDEZTEKO

BIRZIKLAGARRIAGOAK

NEURRIAK

IZAN DAITEZEN

5

DENDETAN
HONDAKINAK MODU
EGOKIAN BEREIZTEA
BULTZATZEA

6

ETXEAN HOBETO
BIRZIKLATZEN
LAGUNTZEKO INFORMATZEA
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Ontzi komertzialak birziklatzea
Ontzi berrerabilgarrien sistemaz gainera, Mercadonak
material birziklagarriak erabiltzen ditu bere ontzi
komertzial batzuetan. Ontzi horiek, dendetara iristen
direnean, trinkotu eta alderantzizko logistika bidez
garraiatzeko prestatzen dira. Blokeetan berriro
trinkotzen dira errazago garraiatzeko, eta birziklatzera
bidaltzen dira; gero, material erabilgarrien ziklora
itzultzen dira berriro.

3.000

0
5-7

%6

tona/urte

Alderantzizko
logistika

Kutxako poltsak: Ekonomia Zirkularreko eredu bat
Mercadonak saltzen dituen plastikozko poltsa
berrerabilgarriak egiteko plastikoaren % 65-70
birziklatua da, eta, hein batean, zumitz-filmetik dator;
Mercadonak Saica Naturrera bidaltzen du film hori
birziklatzera, eta Plasbel hornitzaileak poltsak egiten
ditu harekin.

Alderantzizko logistikari
eta ontzi komertzialak
kudeatzeko ereduari
esker, Mercadonak
urtean 250.000 tona
material birziklagarri
baino gehiago
berreskuratzen ditu, eta,
gero, ekoizpen zikloetan
lehengai izatera pasatzen
dira material horiek
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Mercadonara ontzi komertzial gisa sartzen den eta poltsa berrerabilgarri
gisa itzultzen den plastikoa zirkularizatzeko prozesua.

Ontzi komertzialen zenbat kilo material bidaltzen diren
birziklatzera, dendan sartzen den merkantziaren metro kubikoko
Papera eta kartoia: kg/m3

Plastikoa: kg/m3
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Jesús, Torrequebradilla errepideko supermerkatuko banatzailea (Jaén).

Elikagaien birbanaketa
Soberakinak dohaintzan emateko programa
sendo bat du Mercadonak, elikagai-hondakinak
prebenitzeko politika indartzen duena.
Horrez gainera, 2020an, krisi sanitario eta
ekonomikoari erantzunez, Mercadonak bikoiztu
egin zuen aurreko urtean entitate sozialei
dohaintzan emandako elikagai-kopurua.
Ekitaldi osoan, Mercadonak 17.000 tona
produktu eman zituen dohaintzan saltokiak
dituen Espainiako eta Portugalgo eskualdeetan,
290 jantoki sozialekin baino gehiagorekin, 60
elikagai-bankurekin baino gehiagorekin eta
beste erakunde batzuekin lankidetzan.

Poliespana: kg/m3

Zura: kg/m3
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Prozesuen zirkularizazioa: Logifruit-en adibidea

Ekonomia Zirkularrera migratzeko, zirkularizazio-prozesuak
ahal den neurrian hobetzeko aukerak aztertu behar dira.
Hain zuzen, Mercadonak eta Logifruitek 25 urte daramatzate
estrategia hori aplikatzen, ontzi berrerabilgarrien sistemarekin

Mercadonak erabiltzen dituen Logifruit ontzi berrerabilgarrien prozesu zirkularra.
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Logifruit-en kaxa berrerabilgarrien biltegia.

Logifruit kaxek zirkuitu itxi bat egiten dute denda, bloke logistiko eta hornitzaileen artean.
Haien erresistentziari eta moldakortasunari esker, kaxa bakoitza 120 aldiz baino gehiagotan
erabil daiteke. Garraioko, biltegiratzeko eta garbiketako prozesu logistiko osoa 13 bat aldiz
egiten du kaxa bakoitzak urtero, prozesu zirkular batean. Argi geratu da prozesu horren
errentagarritasuna eta jasangarritasuna
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Sagrada Familiako supermerkatuko sarrera (Bartzelona).
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4.
KONPROMISOAK
Erronka berriei aurre egin ahal izateko, beharrezkoak dira lankidetzaegitura berriak. Mercadona, banaketa-enpresa gisa, balio-kate konplexu
eta askotariko baten parte da, zeinak produkzio- eta kontsumo-eredu
jasangarriagoetara bideratzeko eta berritzeko potentzial handia baitu.
Hobekuntza horiek aurrera eraman ahal izateko, funtsezkoa da lankidetza eta
aliantzak ezartzea, bai katetik gora, bai katetik behera; gainera, Mercadonari
eragiten dioten prozesuak ezagutu behar dira, eta, era berean, banaketaprozesuak nola funtzionatzen duen ezagutarazi. Komunikazio eta lankidetza
hori beharrezkoak dira Ekonomia Zirkularrerako migrazio erreal eta ausart
bat lortzeko; izan ere, balio-kate guztiko maila guztien interoperatibitatean
eta interkonexioan oinarritzen da, inoiz baino gehiago.
Hala, Mercadonak erlazio iraunkorrak eta lankidetza emankorrak ezarri ditu
eta ezartzen jarraitzen du elkarte, ekimen eta erakunde ugarirekin, baliokatearen jasangarritasuna maila guztietan areagotuko duten sinergiak
sortzeko. Mercadonako nekazaritzako elikagaien kateko alderdi esanguratsu
guztietarako jasangarritasun-politika komun bat izatea da helburua.

Ekonomia Zirkularraren Mercadona Katedra sortu
da UPF-Barcelona School of Management-ekin

Hornitzaileak Antibiotikoekiko Erresistentziaren
aurka egiteko Plan Nazionalera atxiki dira

Atal berria Mercadonaren webgunean:
"Zaindu dezagun planeta"
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Hornidura-katearen jasangarritasuna

Animalien ongizatea

Mercadonak hornidura-katean hornitzaileekin duen
harreman-ereduak bi alderdientzat onuragarria izango
den erlazio bat bilatu nahi du, sistema guztiaren
funtzionamendua hobetuko duena. Horretarako, kate
erresiliente, eraginkor eta jasangarriago bat lortzeko
helburua duten hainbat proiektutan lanean dihardu.

Mercadonak, gizartean duen erantzukizunaren markoan
eta hornidura-katearen jasangarritasuna hobetzeko
konpromisoa betez, animalien ongizatearen aldeko
apustu sendoa egin du. Hori dela eta, aspalditik du
Animalien Ongizaterako Politika bat, erakusten duena
konpainiak eta haren hornitzaileek konpromisoa hartua
dutela, elikagaien segurtasun eta kalitate gorena
bermatzeko ez ezik, animaliek bizitza osoan baldintza
duinak izatea bermatzeko ere.

MERCADONAREN ANIMALIEN ONGIZATERAKO
POLITIKA
1. Haragia, esnea eta arrautzak ematen dituzten
animaliak 5 askatasun hauek betetzen dituzten
baldintzetan haziko direla bermatzea:
•

Edateko ura hartzeko modua ematea, bai eta
dieta egoki bat ere, osasuna izan dezaten.

•

Inguru aproposa ematea, babesa eta atseden
hartzeko lekua eskaintzen diena.

•

Mina, lesioak eta gaixotasunak saihestea;
h o r re t a ra ko, p re b e n t z i o ra ko n e u r r i a k ,
diagnostiko azkarrak eta tratamendu egokiak
eman behar zaizkie.

•

Espeziearen portaera naturala errespetatzea;
horretarako, behar bezainbeste leku eman
behar zaie, instalazio egokiekin eta espezie
bereko beste animalia batzuk lagun dituztela.

•

Beldurrezko edo larritasunezko egoerak eta
behar ez den sufrimendua saihestea.

2. A
 beltzaintzako ustiategietako eta bestelako
instalazioetako langileek animalien ongizateari
buruzko prestakuntza egokia izan dezatela
bermatzea, animaliaren bizitzaren fase guztietan
bete dadin.
3. 2
 021a bukatu baino lehen haragi-, arrautzaeta esne-hornitzaileek animalien ongizaterako
ziurtagiriak izatea.
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Mercadonak erabat arbuiatzen du
animaliekiko edozein jardunbide
oker, eta ez du lan egingo Animalien
Ongizaterako Politika hau betetzen
ez duten hornitzaileekin

Animalien Ongizaterako Mercadonaren Politikaren
bitartez, konpainiak eta haren haragi-, arrautzaeta esne-hornitzaileek konpromisoa hartzen dute
abeltzaintzako ustiategietan eta gainerako instalazio
eta prozesuetan animaliak babesteko eta haien
ongizatea zaintzeko. Haien praktikek indarreko legedia
bete behar dute, eta, gainera, hirugarren erakunde
independenteek ikuskatzen dituzte.

Horrez gainera, hiltegia duten hornitzaileek ere harturik
daukate konpromisoa: instalazioetan irudiak grabatzeko
eta biltegiratzeko sistemak ipiniko dituzte 2021a amaitu
baino lehen. 2020aren amaieran, Mercadonaren
hornitzaileen % 70ek erabilgarri zuten jada sistema hori.

Hornitzaileen ziurtagiriak

Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak
eta Medikamentuen Espainiako Agentziak
elkarrekin landutako ekimen bat da Antibiotikoekiko
Erresistentziaren aurka egiteko Plan Nazionala
(PRAN). Zenbait espezietan antibiotiko jakin batzuen
kontsumoa boluntarioki murriztea da plan horren
helburua, antibiotikoekiko erresistentzia hautatzeko
eta barreiatzeko arriskua murrizteko. Mercadonari
haragi-produktuak eta esnekiak hornitzen dizkieten
hornitzaile guztiek PRANekiko konpromisoa dute, eta
hura aplikatzeko lan egiten dute.

Gaur egun, Mercadonari esnea eta oilasko freskoa
hornitzen dieten hornitzaileen % 100ek dute ziurtagiria,
eta, aurreikuspenen arabera, 2021ean, Mercadonari
haragia, arrautzak eta esnea hornitzen dizkieten
hornitzaile guztiek izango dute animalien ongizatearen
ziurtagiria.

Antibiotikoekiko Erresistentziaren aurka egiteko Plan
Nazionala

Naturleite Totaler Hornitzailearen behia, Meirako etxaldean (Lugo).
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Arrantza jasangarria
Mercadonak Arrantza Produktuak Erosteko
Politika bat du, hornitzaile guztiek sinatua,
etasalgai jartzen dituen arrantza-produktuen
jasangarritasuna bermatzearen alde egiten duena.

MERCADONAREN ARRANTZA JASANGARRIKO
POLITIKA
1. 	
L egez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu
gabeko arrantza-produkturik ez izatea.
2. 	
Trazabilitatea bermatzea harrapatzen denetik
saltzen den arte.
3. 	
Produktuak indarrean dagoen legeria betez
etiketatzea, informazio argia, egiazkoa eta
kontsumitzaileak ulertzeko modukoa emanez.
4. 	
Besteak beste gutxieneko neurriak, geldialdi
biologikoak eta debekualdiak arautzen dituzten
legeak eta neurriak betetzen direla bermatzea.
5. 	
A rrantza-metodo eta -arteei dagokienez,
erabilgarri dauden teknika onenak eta
etengabeko hobekuntza babestea.
6. 	
Jasangarritasun-irizpideak betetzen dituzten
produktu berriak babestea.
7. 	
Mehatxatuta edo galzorian dauden espezierik
e z e ra b i l t z e a , e z t a m e h a t x u h a n d i ko
ekosistemetakorik ere.
8. 	
Akuikultura jasangarriko produktuak sustatzea,
nazioartean onartzen diren jardunbide egokien
estandarren bidez.
9. 	
Tokiko arrantza babestea.
10. 	Lan-baldintza duinak errespetatzea.
11. 	Gaiaren inguruko erabaki guztiak fidagarritasun
aitortuko erakunde eta instituzioek ematen duten
informazio zientifikoan oinarrituz hartuko dira.
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Arrantza-produktu guztien trazabilitatea bermatzeko,
eta nazioartean onartzen diren jardunbide egokien
estandarren bidez akuikultura jasangarria sustatzeko
lan egiten dute Mercadonak eta bere hornitzaile guztiek.
Gizakiek kontsumitzeko itsas produktuen produkzio
primarioa estaltzen dute ziurtagiri horiek, arraina
edo arrautza prozesu produktiboan sartzen denetik,
prozesatu gabeko azken produktura.
Zehazki, alderdi hauen inguruan ebaluatu beharreko
irizpideetan zentratzen dira estandar horiek:
-A
 nimalien osasun eta hazkuntza egokia (beharrezkoa
ez bada antibiotikorik eta produktu kimikorik ez
ematea).
- Ingurumen naturala eta biodibertsitatea babestea.
- Espezie-aniztasuna eta populazio basatiak babestea
(esate baterako, arrain basatientzat mehatxu bat izan
daitezkeen ihesak saihestea).
- Produktuen trazabilitatea eta produkzio-erregistroak.
- Animalientzako pentsuen erabilera arduratsua eta
hornikuntza.
- Baliabideen erabilera eraginkorra.
- Ingurumen-kontzientzia.
- Tokiko eta nazioarteko legeak betetzea.

Mercadonaren akuikulturahornitzaileen % 100ek
jasangarritasuneko jardunbide
egokien ziurtagiria dute

Piscifactorías Andaluzas Totaler Hornitzailearen amuarrainak Lojako instalazioetan (Granada).
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Jasangarritasunaren inguruko ekimenak

GLOBAL
GAP
ASC

MERCADONAREN IZOKIN FRESKOA
Mercadonaren izokin freskoa elikagaien
segurtasunaren, ingurumenaren eta animaliaongizatearen ziurtagiria duten eta modu arduratsu
eta jasangarrian kudeatzen diren arrain-haztegietatik
dator.
Leroy Seafood hornitzaileak ASCrekin eta Global
Good Aquaculture Practicerekin (Global Gap) egiten
duten lanari esker egin daiteke hori. Hornitzailea
urtero ikuskatzen da, egiaztatzeko betetzen
direla hornitzailea babesten duten bi estandarrek
bultzatzen dituzten kontserbazio-printzipioak.

Animalien
osasuna eta
ongizatea:
arrainhaztegietan
etengabe
kontrolatzen dira
hauekin loturiko
parametroak:
elikadura,
estresaren
minimizazioa,
izokinen berezko
jokabidea,
piezen
manipulazio
egokia, etab.

Arrantza-toki
jasangarriak:
2019az geroztik,
arrain-haztegien
% 100ek Global
Gap ziurtagiria
dute, eta
% 71k, gainera,
ekosistemen
osotasunari
eusteko eta
ustiatzen
diren espeziepopulazioen
osasuna
berrezartzeko
ASC ziurtagiria
ere bai.

Ingurumenaztarna:
fiordoetako
arrain-haztegien
stocka eta
inpaktua egoki
kudeatuz
ingurumenaztarna
murriztea da
helburua.

Dentsitatea:
animalien
ongizatea
bermatzeko,
dentsitatea
funtsezko
faktorea da, eta,
beraz, legeak
ezarritako
mugak baino
txikiagoak jarrita
lan egiten da,
igerilekuetan
arrainak
eroso daudela
bermatu ahal
izateko.
Hau izaten da
ratioa: % 97,5
ura eta % 2,5
izokinak.

Animalien
osasuna eta
ongizatea:
arrainhaztegietan
etengabe
kontrolatzen dira
hauekin loturiko
parametroak:
elikadura,
estresaren
minimizazioa,
atunen berezko
jokabidea,
piezen
manipulazio
egokia, etab.

Arrantza-tokiak
Kudeatzeko
Eskualdeko
Erakundeetako
(RFMO,
ingelesez)
herrialde
kideen/
kooperanteen
banderapean
daudenez,
arrantzan aritzen
diren ozeanoa
kudeatuta dago.

Behatzaileak
dituzte ontzian:
pertsonak izan
daitezke, edo
behatzaile
elektronikoak.

Ontzi guztiek
betetzen dute
(CE) 1005/2008
erregelamendua,
legez kontrako,
aitortu gabeko
eta arautu
gabeko
arrantzaren
aurka egiteko
(IUU arrantza).

MERCADONAREN LATAKO ATUNA
Era arduratsuan kudeatzen diren kaletatik dator
Hacendado atun ontziratuaren % 100, etengabe egin
den lanari esker eta Escurís Totaler Hornitzaileak
(Jealsa-Rianxeira) eta ISSF (International Seafood
Sustainability Foundation) fundazioak duten
lankidetzari esker.
Lankidetza horretatik sortu dira Hacendado markako
latako atunari exiji dakizkiokeen eskakizunak.
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Espezie
babestuak:
behar bezala
kudeatzen diren
eta habitat
babestuei
eragiten
ez dieten
espezieekin
bakarrik egiten
dute lan.
Norvegiako
fiordoetan modu
naturalean
bizi den
izokin basatia
babesteko lantaldeetan parte
hartzen dute.

Plastikoa:
ozeanoak
babesteko neurri
nagusietako bat
plastiko-kantitatea
murriztea da.
Birziklatu ezin
den plastikoa
% 50 murriztea
da helburua.
Gainera, itsasoak
garbitzeko
“Fishing for
litter” proiektuan
parte hartzen
dute Norvegiako
Ingurumen
Agentziarekin
batera, eta I+G
proiektuetan parte
hartzen dute
arrainetan dagoen
mikroplastikokantitatea
aztertzeko.

Elikadura:
izokina lehengai
alternatiboekin
elikatzen da
(mikroalgak,
intsektuak eta
kamelina-olioa).

Hazkuntzaprozesuan
ez da inolako
antibiotikorik
erabiltzen.
Ez da
etoxikinarik
erabiltzen
elikaduran, eta
ez da kitinainhibitzailerik
erabiltzen
ekoizpenean.

Trazabilitate
osoa,
lehengaietatik
ontziratutako
produkturaino.

% 100

Ontzietako
patroiek ISSFren
araberako
arrantzajardunbide
egokiei buruzko
prestakuntza
jasotzen dute.

Shark
finningaren
debekua:
marrazoari
hegala moztu
eta animalia
berriz ere
itsasora
botatzeari
deritzo finning.

Arrantza
Jasangarrirako
Mercadonaren
politika betetzen
dute ontzi
guztiek.

Ez dute ontzialdaketarik
egiten itsasoan.

Ez dute
erabiltzen
jite-sarerik.

Ontzien
jarraipena
egiteko aukera
ematen duen
zenbaki bat
dute.

Arrantzatutakoaren
% 100 atxikitzen
dute, bazterkinik
egin gabe.

FADak (fish
Trazabilitate
aggregating
osoa egiten da,
devices)
ontzitik azken
kontsumitzaileraino.
erabiltzen
badituzte, ezmailaratzaileak
izan behar dute;
hau da, sarearen
irekidurak beste
espezie batzuk
harrapatuta
geratzea
saihestu
behar du.
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Nekazaritza eta abeltzaintza jasangarriak
Mercadonak bere hornidura-kateko hornitzaileekin eta
beste eragile garrantzitsu batzuekin lanean dihardu
nekazaritzako elikagaien kate jasangarri bat lortze
aldera.

Elikagaien segurtasuna eta nekazaritzaustiategien jasangarritasuna bermatzeko
borondatezko arau bat da Global GAP

Proiektu horretan, konpainiaren fruta- eta barazkihornitzaile guztiek Global GAP ziurtagiria dute,
nekazaritza-sektoreko jasangarritasuneko jardunbide
egokien inguruko arau hedatu eta aintzatetsiena gaur
egun.

José Perucho e Hijos Totaler Hornitzailearen baratxuri-bilketa, Xàtivan (Valentzia).
Gitrei faucon dertatquis sesta nonsuam vessedi derta dertatquis tq sesta sesta uis porbis, dit inequi.
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Webguneko atal berria

Ekonomia Zirkularrerako Ituna

“Zaindu dezagun planeta” atal berria jarri du Mercadonak
webgunean, jasangarritasunari eta ingurumenari buruzko
edukiak ezagutarazteko.

2020an, Ekonomia Zirkularra
Ekinean proiektua eratu zuen
Mercadonak, beste enpresa
eta erakunde handi batzuekin
batera; hainbat sektorek
Ekonomia Zirkularraren alde egin
duten apustua ekintzen bidez
erakustea da enpresa-itun horren
helburua. Jasangarritasun handiago batera garamatzaten
proiektu berritzaileen bidez erakusten da konpromiso hori.

Webgunean jasotzen dira, besteak beste, ingurumenarekin
eta jasangarritasunarekin erlazionatutako gaurkotasuneko
albisteak, birziklatzeari buruzko eduki interesgarriak,
ingurumenari buruzko berriak eta mito faltsuak; eta
konpainiaren ingurumen-memoriak online kontsultatzeko
aukera ematen duen atal bat ere bai.

"Zaindu dezagun planeta" atala Mercadonaren webgunean
https://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta

Ekonomia Zirkularraren Mercadona Katedra
2020an, Mercadonak eta UPF Barcelona School of Management unibertsitateak Ekonomia Zirkularraren Mercadona
Katedra sortu zuten; hona zein diren katedra horren helburuak: baliabideak aurrezten eta hondakinak murrizten
laguntzeko formulak aurkitzea, eztabaida arduratsua bultzatzeko argudio solidoak ematea eta Ekonomia
Zirkularraren inguruan erabaki
e s t ra t e g i ko a k h a r t z e ko
balioko duten ikasketak
ateratzea. Denbora horretan,
h a i n b a t p u b l i ko - m o t a r i
Ekonomia Zirkularra zer den
azaltzen eta aztertzen eta
Ekonomia Zirkularra eredu
ekonomiko gisa ezartzeko
dauden aukerak eta oztopo
posibleak azaltzen zentratzen
diren azterketa eta analisiak
egingo dira.

Oriol Amat, UPF-BSMko dekanoa eta UPFko errektorea; Carolina Luis, Ekonomia Zirkularraren Katedrako zuzendaria;
eta Bernat Morales, Mercadonako Kanpo Harremanetarako zuzendaria Katalunian, Katedra sortzeko hitzarmena
sinatzeko ekitaldian.
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Garruchako supermerkatuaren fatxada (Garrucha, Almería).

Mercadonak bere emisioen inbentario bat egiten du, GHG protokoloan oinarrituta. 2021etik
aurrera, karbono-aztarna estandarizatu baterako trantsizioa hasiko du. Ekimen hori konpainiaren
ingurumen-adierazleak berraztertu eta estandarizatzeko programa handiago baten barruan
txertatzen da, zeinean datu horien aldizkakotasuna ere berraztertuko baita. Konpainiaren
komunikazio-kanalen bitartez zabalduko dira albiste guztiak
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5.
DATU
GARRANTZITSUAK

2019

2020

Zirkulazio txikieneko orduetako
logistika isila duten dendak

760

777

Denda ekoeraginkorrak (8ko Dendak barne)

1.165

1.277

14

25,7

7.847.064

7.858.278

3,7

3,7

223.090

233.185

Energia-kontsumoaren aurrezpena (milioi kWh)
Energia-kontsumo totala, (GJ)
Denden + bloke logistikoen ur-kontsumoa (hm3)
Ontzi komertzialen material berreskuratuak
•

Papera eta kartoia (t)

•

Plastikoa eta poliespana (t)

17.079

16.701

•

Zura (t)

3.663

3.899

Ontzi komertzial berreskuratuen tona totalak

243.832

253.785

Sortutako hondakinen tona totalak

360.000

365.000

Birziklatze-tasa
•

Hondakin birziklatuen / balorizatuen %

% 76

% 78

•

Hondakin suntsituen %

% 24

% 22

173

209

Berreskuratutako pila tonak
Ekintza hauetan isuritako CO2eq kg/m3:
•

Gas hoztaileen ihesak (zuzeneko emisioak)

6,93

5,61

•

Energia-kontsumoa

14,79

10,75

•

Merkantzien garraioa eta joan-etorriak

17,16

16,99

Dendetara iristen den merkantziaren
m3-ko CO2eq-emisio totalak (kg)

38,88

33,35

CO2eq-emisio totalak (mila tona)

1.448

1.265

200.000

209.000

43,7
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CO2eq-emisioen urteko murrizketa
aurreko urtearen aldean (tona)
Ingurumena babesteko egindako
inbertsioa (milioi euro)
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Mercadonak "planeta zaintzen jarraitzeari bai"
esaten jarraitzen du
Logistika
jasangarria

Plastikoak
murriztea

Energiaeraginkortasuna

Ekoizpen
jasangarria

Hondakinen
kudeaketa

Mercadonak ikasten eta aurrera egiten jarraitzen du,
jendeak existitzea nahi duen eta hartaz harro egoteko
moduko enpresa bat izatea lortzeko bidean.
Ingurumen-kudeaketa sendo eta garden batekiko konpromisoa
indartu du konpainiak, lanean jarraituko du hobetzeko,
eta lortutako aurrerapausoen berri emango du.
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