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Mercadona é unha compañía de supermer-
cados de capital español e familiar cuxo 
obxectivo dende a súa fundación é satisfacer 
plenamente todas as necesidades de alimen-
tación, limpeza do fogar e hixiene persoal 
dos seus clientes, así como as necesidades 
relacionadas co coidado das súas masco-
tas. Esta misión lévase a cabo dentro do 
modelo de xestión de Mercadona, baseado 
na satisfacción dos cinco compoñentes que 
conforman a empresa: “O Xefe” (como a 
compañía denomina internamente os seus 
clientes), o Traballador, o Provedor, a So-
ciedade e o Capital. 

Traballando sempre dentro do Modelo de 
Mercadona, o sistema de xestión ambiental 
da compañía está enfocado cara á eficiencia 
no uso dos recursos, para conseguir “facer 
máis con menos” e ser máis produtivos. 

Dentro deste obxectivo xeral, Mercadona 
traballa para reducir o seu impacto ambiental 
en tres áreas principais:  

• Optimización loxística
• Aforro enerxético
• Xestión de residuos

Así mesmo, queremos destacar o impor-
tante labor dos provedores e interprovedo-
res para aumentar a eficiencia non só dos 
seus procesos, senón de toda a cadea de 
subministración.

XESTIÓN 
AMBIENTAL 
EN MERCADONA
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A estrada segue sendo na actualidade a 
opción máis utilizada en España para a distri-
bución de mercadorías. Mentres traballamos 
para transportar cada vez máis mercadorías 
por tren e barco (sempre e cando as infraes-
truturas o permitan) en Mercadona lévanse a 
cabo grandes esforzos para conseguir facer 
a loxística cada vez máis sostible.

Mercadona persegue continuamente o seu 
obxectivo de “transportar máis con menos 
recursos” mediante a incorporación das 
últimas tecnoloxías para aproveitar ao máxi-
mo a carga dos camións, e unha coidadosa 
planificación das rutas para evitar percorrer 
quilómetros innecesarios. Tamén é impres-
cindible o labor dos interprovedores, que 
melloran o ecodeseño dos envases para que 
os produtos ocupen menos volume e sexan 
máis lixeiros, aumentando así a eficiencia 
da loxística sen comprometer a calidade 
dos produtos.

Así mesmo queremos destacar a importancia 
que a descarga silenciosa realizada en horas 
val ten nos procesos de Mercadona. Esta 
modalidade loxística contribúe a desconxes-
tionar o tráfico, reduce as emisións e o ruído 
e permite un maior aforro de combustible, o 
que aumenta considerablemente a eficiencia 
da “última milla” no transporte urbano de 
mercadorías.

O Departamento de Loxística de Mercadona 
traballa conxuntamente cos provedores de 
transporte nestas e noutras estratexias para 
conseguir que os produtos cheguen diaria-
mente ao seu destino en perfecto estado, 
aproveitando ao máximo a capacidade do 
camión e os traxectos percorridos. Todo 
iso axuda a reducir o impacto ambiental que 
xera a nosa actividade.

1. LOXÍSTICA



Supermercado da Avda. Alcalde Rovira Roure, Lleida



6 MEMORIA AMBIENTE 2013-2014

1.1 Melloras na frota
A práctica totalidade dos camións que transportan mercadoría dende o provedor 
ao almacén e dende este á tenda cumpren os estándares Euro 5 e Euro 6, cuxos 
esixentes requirimentos garanten un transporte por estrada menos contaminante.

Un dos camións Euro 6 do interprovedor de transporte Acotral

Límites de emisión dos estándares de motores Euro segundo a Directiva 70/220/CE
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1.2 Compras sobre peirao
Unha das estratexias máis usadas por Mercadona é a chamada “Compras sobre 
peirao” que consiste en recoller os produtos na fábrica do provedor utilizando a 
nosa propia loxística. Esta estratexia permite un mellor aproveitamento da frota 
ao facilitar que os traxectos en camión nunca se realicen en baleiro, ademais de 
desconxestionar as estradas e abaratar custos.

Durante o ano 2014, á parte de aumentar o número de tendas, incorporáronse 
á compra sobre peirao 113 provedores máis como consecuencia dos novos 
modelos de compra. Isto mellorou a eficiencia da frota xa que se percorreron 
menos quilómetros en baleiro.  km percorridos 

por tonelada 
transportada

COMPRAS SOBRE 
PEIRAO:

Os camións da frota re-
collen os produtos do 
provedor, transportan 
mercadorías ao bloque 
loxístico e a tendas e 
devólvenlles os enva-
ses baleiros e limpos ao 
provedor
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1.3 Melloras na capacidade de carga e optimización de rutas
Outra das claves para optimizar o transporte por estrada consiste en encher 
ao máximo a caixa do camión, respectando sempre os límites permitidos. A 
menor capacidade de carga dos camións Euro 6 fai necesario traballar outros 
aspectos como a planificación de rutas ou o ecodeseño dos produtos para non 
perder eficiencia.

Ademais das medidas de ecodeseño que perseguen este fin (ver páxinas 28, 
38 e 39), as rutas dos camións planifícanse para que haxa o menor número 
posible de viaxes en baleiro e a carga lévase a cabo optimizando a relación entre 
produtos pesados e produtos voluminosos, equilibrando así o límite de carga 
coa ocupación do espazo dispoñible.

Innovouse tamén no deseño da frota de camións. Os provedores loxísticos de 
Mercadona contan agora con caixas e cabezais máis lixeiros (homologados 
e igualmente seguros) que permiten cargar máis mercadoría garantindo os 
requirimentos de seguridade. Este alixeiramento de caixas e cabezais permitiu 
aumentar a capacidade de carga un 1,6%.

O estándar 
Euro 6 diminúe 
a capacidade de 

carga pero reduce 
sensiblemente 

as emisións

Carga de camións no bloque loxístico de Riba-Roja de Túria, Valencia
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1.4 Transporte intermodal
Diversificar o transporte de mercadorías incorporando o tren e o barco ten 
vantaxes ambientais significativas. Por iso, Mercadona planifica o transporte 
de produtos por tren atendendo a criterios de peso e/ou volume, e sempre en 
función das rutas de ferrocarril dispoñibles. Así mesmo, para o transporte de 
produtos non perecedoiros aprovéitanse as rutas marítimas cando é posible, 
pois o barco presenta maior eficiencia por litro de combustible que calquera 
outro tipo de transporte. 

600
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1.5 Última milla
No transporte de mercadorías é clave a denominada “última milla”: é o último 
tramo que percorren os produtos ata a tenda. Transcorre xeralmente en zonas 
urbanas e realízase en camión.

Para minimizar os impactos do transporte de mercadoría nas cidades, Mercadona 
aposta firmemente pola descarga silenciosa en horas val: usando os camións 
máis grandes permitidos pola normativa (adaptados para reducir o ruído), os 
produtos lévanse á tenda nas horas de menor tráfico (“horas val”). Deste xeito 
diminúe a conxestión nas cidades e redúcense o número de viaxes necesarias 
para transportar os produtos, as emisións asociadas e a contaminación acústica. 
Un recente estudo de AECOC realizado en colaboración co Institut Cerdà (Estudo 
do transporte urbano de mercadorías, maio de 2014) analiza os aspectos do 
transporte urbano de mercadorías dende perspectivas sociais e ambientais e 
examina as múltiples vantaxes da, entre outras medidas, descarga silenciosa 
en horas val. 

En zonas urbanas de difícil acceso estanse realizando probas cos chamados 
camións transxiro que, grazas á súa maior manobrabilidade e capacidade, subs-
titúen a 3 camións pequenos para aprovisionar as tendas situadas nestas áreas. 

Mercadona realiza a descarga silenciosa en horas val alí onde os accesos e a 
normativa o permiten. Con esta práctica conséguese unha redución do consumo 
de combustible por tonelada transportada de ata un 70%.

523 tendas de 
Mercadona en 

41 provincias realizan 
descarga silenciosa 

en horas val

Mercadona participou nun recente estudo de AECOC sobre transporte urbano de 
mercadorías. Nel póñense de relevo as vantaxes da descarga en horas val:

•  Aforro de 10 viaxes á semana para cada punto de venda

• Aforro de custos: 9,4% por tonelada e 6,9% por quilómetro

•  Redución da distancia percorrida nun 30%

•  O tempo de descarga redúcese entre o 14% e o 25%
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O esforzo continuo en loxística sostible durante 2013 e 2014 permitiu:
DATOS RELEVANTES

Bloque loxístico en Abrera, Barcelona



As tendas e os bloques loxísticos de Mer-
cadona foron incorporando ao seu deseño 
numerosas medidas co obxectivo de reducir 
o consumo eléctrico. As tendas ecoeficientes 
supoñen unha notable mellora  respecto 
ás tendas convencionais pero, aínda así, 
trabállase día a día para introducir peque-
nas melloras que, ao aplicarse a todas as 
tendas da cadea, dan como resultado un 
aforro significativo. Monitorizouse todo o 
proceso coidadosamente e lévase a cabo 
un seguimento para identificar as medidas 
máis eficientes, os aforros conseguidos e 
as novas oportunidades de mellora.

Aínda así, a medida máis importante e que 
dá mellores resultados é a formación en boas 
prácticas de aforro enerxético que recibe todo 
o cadro de persoal para evitar o dispendio 
nos procesos rutineiros dos centros.

2. EFICIENCIA 
ENERXÉTICA



Supermercado da Avda. Ntra. Señora de la Victoria, Jaca, Huesca
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2.1 Medidas de eficiencia enerxética nas tendas
Todas as medidas instaladas nas tendas ecoeficientes de Mercadona teñen como 
obxectivo o mellor aproveitamento da enerxía. Para iso instaláronse lámpadas 
de baixo consumo, detectores de presenza, sistemas para o apagado e acendido 
automático dos equipos eléctricos, melloras no illamento e outras moitas me-
didas. Ademais, en todas as tendas de Mercadona se recupera a calor da sala 
de máquinas e se canaliza para climatizar os corredores de carne e chacinaría, 
e implantáranse métodos de aforro para concienciar o persoal da importancia 
de utilizar unicamente a enerxía que se necesita.

O resultado obtido pon de manifesto que é posible seguir mellorando en eficiencia 
enerxética, polo que os esforzos van dirixidos a conseguir un aforro cada vez maior.

 

Unha tenda 
ecoeficiente 

consome un 20% 
menos de enerxía 

eléctrica que unha 
tenda convencional

Segundo medra o número de tendas e entran en funcionamento novos almacéns 
o consumo total aumenta. Non obstante, o consumo medio por tenda mantense 
e incluso diminúe levemente, o que pon de relevo o bo comportamento das me-
didas implantadas e o esforzo e a implicación de todo o cadro de persoal para 
conseguir unha maior eficiencia.
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Francisco, traballador de mantemento do supermercado da Avda. Unión Europea, Meco, Madrid

Algunhas das últimas medidas incorporadas:

MEDIDA TENDAS IMPLANTADAS EN 2013 TENDAS IMPLANTADAS EN 2014

Condensación flotante na central frigorífica 398 798

798

72

489

Todas as tendas

82

398

AFORRO TOTAL 24 millóns de kWh 34 millóns de kWh

Temporizadores en resistencias antibafo

Murais frigoríficos máis eficientes

Substitución de gases refrixerantes

Formación ao persoal de mantemento 
de tenda en aforro enerxético 

e contraste de resultados 
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2.2 Gases refrixerantes nas tendas
Mercadona iniciou un programa de substitución de gases refrixerantes, cun 
investimento de 4 millóns de euros en 2014, para adaptarse ás novas norma-
tivas que afectarán os gases fluorados e reducir as súas emisións. Tamén se 
reforzou o plan de control de fugas que se puxo en marcha en 2011; esta última 
medida en concreto deu como resultado a diminución das fugas de gases de 
efecto invernadoiro, o que se traduce en menores impactos ambientais e mellor 
aproveitamento da enerxía.

En 2014, Mercadona substituíu o gas R-404A por R-407A, de menor efecto 
invernadoiro, na central positiva de 489 tendas existentes. 

O programa de 
prevención e 
detección temperá 
de fugas deu o seus 
froitos ao longo 
do último ano

Consumo de gases 
refrixerantes (g/m3 
servido a tendas)

14
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1

12

8,
1

11

10
,5

O consumo total de 
gases refrixerantes 

nas tendas de 
Mercadona 

baixou un 17% 
no último ano

Ademais, e tras as correspondentes probas, a partir de 2015 as tendas novas 
funcionarán con R-134a + CO2 subcrítico en torrente, o sistema de refrixeración 
alternativo máis eficiente enerxética e ambientalmente que existe hoxe en día 
para países de clima cálido como o noso.

Tanto o programa de control de fugas como a substitución de gases están 
permitindo alcanzar maior eficiencia enerxética nas tendas diminuíndo o seu 
impacto ambiental.

GAS
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2.3 Medidas de eficiencia enerxética en bloques loxísticos
Tamén nos bloques loxísticos se aplican medidas de aforro e eficiencia enerxé-
tica, especialmente importantes nos almacéns automatizados. Estes almacéns 
son máis eficientes e evítanlle sobreesforzos ao cadro de persoal. Entre outras 
medidas, o novo bloque loxístico de Abrera incorpora un sistema que permite 
manter e reparar os equipos de refrixeración con total comodidade e seguridade, 
e sen perdas de frío.

Resortes inchables
Nos edificios refrixerados dos bloques loxísticos de Guadix e Abrera instalouse 
un novo sistema de resorte inchable. Estes resortes, que supuxeron un investi-
mento de 285.000 euros, crean un selo na zona de encontro entre o camión e o 
almacén que evita as perdas de frío e consegue unha maior eficiencia enerxética 
que beneficia tanto a maquinaria de frío dos camións como os sistemas de 
refrixeración do bloque.

O sistema de 
resortes inchables 
evita perdas de 
frío e optimiza os 
tempos de descarga

Resortes inchables no bloque loxístico de Abrera, Barcelona
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Sistema de camerinos  
Os evaporadores que manteñen a temperatura nos almacéns refrixerados 
adoitan encontrarse nun espazo común. Durante o mantemento habitual das 
instalacións, cada evaporador debe parar cada certo tempo para eliminar o xeo 
con aire quente; isto obriga ao resto dos evaporadores da sala a traballar máis 
para compensar a perda de frío.

No bloque loxístico de Abrera instalouse un novo sistema que permite illar 
cada evaporador do resto, co que o desxeo se realiza sen afectar en absoluto a 
temperatura da sala nin obrigar a traballar máis ao resto de equipos. Ademais, 
o acceso a estes camerinos realízase a través dun corredor practicable na parte 
superior da sala, garantindo non só un aforro enerxético moi significativo senón 
tamén a seguridade do persoal durante os labores de mantemento, pois evitan os 
traballos en altura. Este sistema requiriu un investimento de 1,5 millóns de euros.

Os camerinos 
aforran ata 

5 millóns de kWh 
ao ano nas zonas 
refrixeradas dos 

bloques loxísticos

Zona de refrixerados do bloque loxístico de Abrera, Barcelona

Sistema de camerinos
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Aproveitamento de calor residual
Igual que as tendas, os bloques loxísticos de Mercadona contan con sistemas 
para aproveitar a calor residual producida pola refrixeración e destinala a outros 
usos, xa sexa climatizar ambientes ou canalizala baixo o piso do almacén de 
conxelados (lousa radiante). Estes almacéns traballan a  22 grados baixo cero; 
ao elevar levemente a temperatura do piso a custo enerxético cero conséguese 
maior comodidade e seguridade para os traballadores, sen afectar a calidade 
dos produtos, e facilítase o mantemento e a limpeza do almacén.

Interior dun dos camerinos do bloque loxístico de Abrera, Barcelona

a condensadores impulsión lousa radiante

retorno lousa radiantede compresores
INTERCAMBIADOR

DEPÓSITO

líquido/gas

gas quente
auga

quente

Esquema simplificado da recuperación de calor para lousa radiante no bloque loxístico de Abrera
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Repelentes visuais
As aves, especialmente as gaivotas, poden provocar danos e sucidade nas 
cubertas practicables do bloque. Estes impactos poden ser severos e para evi-
talos instaláronse repelentes no perímetro da cuberta, que ademais protexen os 
condensadores evaporadores. Os repelentes con forma de rapaz evitan ter que 
usar produtos químicos ou repelentes sónicos, de modo que se consegue un 
resultado óptimo co mínimo impacto ambiental.

O ollos reflectantes e a cabeza sempre en movemento aumentan a eficacia dos repelentes

Os repelentes 
visuais permiten 

un mellor 
mantemento 
das cubertas

Os repelentes protexen as cubertas e reducen o consumo de auga e enerxía para a súa limpeza
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24
MILLÓNS de kWh

AFORRADOS

en

2013

687
TENDAS

ECOEFICIENTES

34
MILLÓNS de kWh 

AFORRADOS

en

2014

759
TENDAS

ECOEFICIENTES

20% de aforro 
enerxético 
nas tendas 
ecoeficientes

Supermercado da Av. Narangel, Tudela, Navarra

O esforzo continuo en aforro enerxético durante 2013 e 2014 permitiu:
DATOS RELEVANTES



Os residuos son un recurso que merece 
a pena aproveitar como materia prima en 
procesos produtivos. Este concepto, cada 
vez máis arraigado na sociedade, é o que se 
coñece como “Economía Circular” e é moi 
beneficioso para o ambiente e tamén para 
a economía. Mercadona aplica gran número 
de estratexias para reducir os residuos e 
para xestionar adecuadamente os que xera. 
Gran parte do éxito destas estratexias dé-
bese á estreita colaboración cos fabricantes 
provedores e interprovedores, que traballan 
intensamente para minimizar os residuos 
ao longo de toda a cadea agroalimentaria.

3. XESTIÓN 
DE RESIDUOS



Supermercado de Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu, Eivissa
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3.1 Prevención 
Cada un dos procesos de Mercadona, dende a loxística ata o traballo na tenda, 
lévase a cabo buscando a maior eficiencia posible. Isto quere dicir que se pon 
atención para evitar no posible a produción de residuos e, para iso, a compañía 
desenvolveu diversas ferramentas. Destacamos algunhas delas.

Pedido diario
Para previr os residuos é crucial que as tendas reciban exactamente o xénero que 
van vender. Con este obxectivo desenvolveuse unha ferramenta informática que 
conecta en tempo real a tenda co almacén, utilizando a información de históricos 
de venda e stocks para poder axustar o pedido o máximo posible. Todo o sistema 
informático se adaptou aos novos modelos de venda de produtos frescos, que 
requiren un especial coidado para evitar o desperdicio.

Árbore completa
A calidade prímase por enriba da estética e aprovéitase toda a produción, ben 
directamente ou ben usándoa noutros procesos, evitando desperdicio na casa 
do produtor.

Vídeo coas 
estratexias de 

Mercadona 
para previr o 
desperdicio 
alimentario

Paula, traballadora do supermercado de Camí Vell de Ciutat, en Campos, Mallorca
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Sinerxías entre interprovedores
Cando algúns produtos non son aptos para a súa venda directa simplemente por 
cuestións estéticas  pódense derivar a outros procesos produtivos tales como a 
elaboración de zumes, salsas, conservas, etc. Algunhas destas iniciativas están 
recollidas no apartado dedicado á cadea agroalimentaria nesta mesma memoria.

Redistribución a comedores sociais
Mercadona iniciou en 2012 un programa de colaboración con comedores sociais 
aos que lles entrega a diario produtos aptos para o consumo pero non para a 
venda, o que evita que estes produtos sexan desbotados. En 2014 a colaboración 
ampliouse a 73 comedores sociais en toda España e prevese que este número 
aumente. Máis información na web de Mercadona (www.canalmercadona.es).

Alimento para mascotas 
elaborado con salmón 
fresco procedente do 
subproduto do fabricante 
interprovedor Caladero

O repuntamento 
observado en 2014 
débese á adaptación 
aos novos modelos 
de venda para 
produtos frescos

% Residuos/kg 
servido a tendas 
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Luís Cutillas, director da finca Campo Verde en Campo Blanca, Murcia

Comedor social “Bunyoleres sense fronteres” en Gandía, Valencia
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Redución de materiais  A redución de 3 
micras no grosor do 

plástico flexador 
aforra 455 

toneladas/ano 
de plástico sen 

comprometer 
a seguridade 
dos produtos

Preparación de produtos frescos, non bloque loxístico de Guadix, Granada

Á parte de medidas de redución do desperdicio nas tendas, Mercadona aplica 
tamén medidas para reducir os recursos que consome durante o seu proceso. 
Así, o uso das caixas reutilizables evita o consumo de cartón (ver páxina 29), e 
en 2014 conseguiuse reducir aínda máis o grosor do plástico flexador que se usa 
para estabilizar os palés, co que se evitou consumir 455 toneladas de plástico 
sen comprometer a seguridade dos produtos durante o transporte. 

Mercadona tamén substituíu as bandexas de poliexpan da sección de forno por 
bandexas de PET, material con mellor reciclabilidade e comportamento ambiental. 
Esta medida supuxo eliminar 260 toneladas de poliexpan en 2014.
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3.2 Reutilización  
Ao longo de todo o seu proceso loxístico Mercadona sérvese das caixas e palés 
reutilizables de Logifruit. Estes elementos permiten un transporte máis seguro 
para que os produtos cheguen en perfecto estado ás tendas; ademais, as cai-
xas e palés son lavables, reutilizables e reciclables, o que redunda nun proceso 
ambientalmente menos custoso que ten lugar en naves ad hoc nas plataformas 
loxísticas da compañía (onde se realiza a clasificación e o lavado das caixas). 
Desta forma evítase o consumo de máis de 2.900 toneladas de cartón ao ano. 

O uso da loxística inversa (que consiste en aproveitar as viaxes de retorno ao 
almacén) e caixas pregables no circuíto de envases permite grandes aforros 
de espazo, materiais, combustible e emisións e facilita a planificación loxística 
dende o provedor ata a tenda.

3.3 Reciclaxe
Os materiais de envases comerciais que se xeran na tenda durante a reposición 
son enviados ás plataformas mediante loxística inversa. Alí son compactados 
para facilitar o transporte e envíanse ao recuperador Saica. 

TONELADAS DE MATERIAIS RECICLADOS
2013

164.000

2014

174.000

MATERIAL DE 
ENVASES

PRODUTOS

kg de materiais 
reciclados por m3 
servido a tenda
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“O Xefe” reduciu 
o consumo de 

bolsas de plástico 
dun só uso en 

Mercadona nun 
93% dende 2007

Punto Limpo do bloque loxístico de Abrera, Barcelona

Bolsas de plástico 
dun só uso por 
tícket de compra
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21
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90

Grazas ás iniciativas en ecodeseño dos interprovedores (eliminando, reducindo 
ou substituíndo materiais) e, sobre todo, á boa evolución do proceso estable-
cido en Mercadona para conseguir unha mellor separación e maior calidade do 
material, hoxe por hoxe podemos garantir a recuperación do 100% do material 
de envases comerciais.

3.4 Bolsas
Dende que Mercadona comezou a cobrar pola bolsa tradicional e introduciu na 
súa oferta bolsas e cestas reutilizables, produciuse unha drástica diminución no 
consumo de bolsas de plástico dun só uso. A redución estimada é de 11.900 
toneladas de plástico dende 2011. Actualmente o consumo é de 0,17 bolsas por 
tícket de compra, e mantívose estable durante os últimos anos.

3.5 Xestión de residuos perigosos
Os residuos perigosos derivados do mantemento preventivo das instalacións 
son almacenados temporalmente ata que os retira un xestor autorizado. Este 
proceso lévase a cabo nun recinto cerrado, con piso estanco e convenientemente 
sinalizado que conta tamén con cubetos antiderramamentos e todas as medidas 
de prevención necesarias para evitar accidentes.

TONELADAS DE RESIDUOS DE MANTEMENTO
2013

306

2014

586
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3.6 Economía circular 
A economía circular é unha excelente estratexia para converter residuos en 
recursos, incorporándoos de novo ao ciclo da economía produtiva e reducindo, 
á vez, o impacto ambiental dos procesos. Mediante este principio, produtos 
antes considerados residuos convértense en materia prima doutros procesos, 
xerando un círculo virtuoso.

Grazas á estreita colaboración de Mercadona cos fabricantes interprovedores é 
posible redirixir o fluxo de residuos para convertelos en recursos.

Tratamento

Novos produtos

Residuos
de proceso

Recuperación de 
materias primas

2

3

4

1Produtos 0

Paso 0. Produtos 
Paso 1. Residuos de proceso: identifícanse os residuos que poidan ser reutilizados 
noutros procesos  e ponse en contacto a ambos os dous fabricantes interprovedores

Paso 2. Tratamento: os residuos son tratados (mediante a súa limpeza, purificación 
ou refinamento) para poder ser utilizados como materia prima. Este paso adoita 
levar asociado un importante investimento por parte do fabricante interprovedor, 
froito do seu compromiso.

Paso 3. Recuperación de materias primas: do proceso anterior obtense unha 
materia prima apta para entrar a formar parte dun proceso produtivo e converter, 
polo tanto, o residuo nun recurso valioso.

Paso 4. Novos produtos: os produtos elaborados a partir destas materias primas 
volven aos lineais das tendas, e cerran así o ciclo da economía circular.
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Algúns exemplos de economía circular dos fabricantes interprovedores
Estas e outras moitas medidas axudan a que toda a cadea agroalimentaria de 
Mercadona sexa máis sostible e, polo tanto, máis eficiente, o que permite baixar 
o prezo do Carro Menú aos nosos “Xefes”.

•  Utilización de subprodutos para alimentación animal, ben directamente 
ou para elaboración de penso

• Utilización de material de envase reciclado na elaboración de novos 
envases, e de liñas de produto completas (como a liña de útiles de limpeza 
de Bosque Verde)

•  Aproveitamento dos subprodutos procedentes do proceso de xamón de 
Trévelez en liscos para elaborar embutidos  

• Aproveitamento de excedentes de froita para elaboración de zumes, néctares 
e concentrados

• Utilización do 100% de residuos da poda como fertilizante

• Utilización do 100% de terras procedentes do lavado de froitas e hortalizas 
para recuperar parcelas agrícolas
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338.000
toneladas de
MATERIAIS
RECICLADOS
 entre 2013 

e 2014

toneladas de
260

PLÁSTICO
AFORRADAS

as BANDEXAS 
de POLIEXPAN

ao ELIMINAR

do FORNO

11.900 
toneladas 
de plástico 
aforradas 
pola redución 
de  bolsas 
de plástico 
dun só uso

Natalia, traballadora do supermercado de Camí de Torrelles, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona

O esforzo continuo en xestión de residuos durante 2013 e 2014 permitiu:
DATOS RELEVANTES



Unha boa xestión ambiental non beneficia 
exclusivamente a quen a realiza; ten re-
percusións positivas en toda a cadea de 
subministración.

Por esta razón, para Mercadona son moi 
importantes as melloras ambientais que os 
interprovedores están levando a cabo. Estas 
medidas non só permiten aforrar custos e 
ser máis eficientes, senón que tamén se 
traducen en melloras loxísticas e en redución 
de residuos, o que acaba beneficiando a toda 
a Sociedade.

Pese a que é difícil cuantificar todas as 
medidas levadas a cabo, queremos desta-
car algunhas delas para dar unha idea da 
cantidade e calidade dos esforzos que se 
están realizando.

4. CADEA 
AGROALIMENTARIA
SOSTIBLE



Supermercado da Urbanización Sierra Mar, Nerja, Málaga
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4.1  Responsabilidade ambiental
Os interprovedores de Mercadona contan con certificacións ambientais interna-
cionalmente recoñecidas que avalan a súa boa xestión neste campo. Actualmente 
o 87% das instalacións dos interprovedores posúen unha certificación ambiental 
tipo ISO 14001 ou EMAS. As novas plantas e instalacións encóntranse en proceso 
de certificación.

Medidas de ecodeseño de interprovedores  
Os produtos dos lineais de Mercadona levan detrás o traballo e esforzo en I+D dos 
provedores e interprovedores, tanto para conseguir a maior calidade ao mellor 
prezo como para aplicar diferentes estratexias de ecodeseño e así optimizar o 
consumo de recursos naturais.

Estas medidas supuxeron un aforro de 22.700 toneladas de materiais de envase 
dos produtos Hacendado, Deliplus, Compy e Bosque Verde nos últimos 5 anos 
(fonte: Ecoembes).

Outras medidas con relevancia ambiental 
Os interprovedores de Mercadona acometeron máis de 500 medidas ambientais 
en 2014. Como se aprecia no gráfico, a maioría destas medidas están centradas na 
redución de residuos, eficiencia enerxética e aforro de auga, aínda que o número 
de interprovedores que aplica medidas de economía circular vai aumentando.

Certificación 
ambiental
das 
instalacións

14131211

21
6

44 32

27 37

23
6 24

4

24
3

Instalacións en proceso 
de certificación

Instalacións certificadas

As medidas de 
ecodeseño dos 

interprovedores  
aforraron 22.700 

toneladas de 
materiais nos 

últimos 5 anos

48%

5%8%
8%

10%

20% Outros

Aforro de auga

Optimización loxística

Economía circular

Eficiencia enerxética

Redución de residuos
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Unión Martín

BUQUE PESQUERO 
ELVIMAR, S.L.

RELACIÓN DE FABRICANTES INTERPROVEDORES:
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Destacamos polo seu interese algunhas medidas de fabricantes interprovedores:

Interal S.A

MascatoBynsa Mascotas

Fabricante de comida 
para mascotas, apro-
veita os subprodutos 
doutros fabricantes in-
terprovedores (como 

Arrocerías Pons, Casa Tarradellas, Mar-
tínez Loriente ou Caladero) no seu proceso 
produtivo, evitando así que se convertan en 
residuos. No último ano conseguiu reapro-
veitar máis de 14.800 t de subprodutos. 
Ademais, Bynsa Mascotas realizou un 
grande esforzo en ecodeseño para mellorar 
o almacenamento, e outras medidas que 
implican a redución de materiais de envase 
e a optimización da loxística.

Innovación 
para 

reaproveitar

Laboratorios Maverick
Este interprovedor de 
produtos de hixiene 
persoal construíu unha 
planta de soprado de 
botellas de PET na súa 

fábrica de Ulldecona, Tarragona. A planta, 
cun investimento de 8 millóns de euros, 
permitiu aforrar 135 t de cartón, evitar 
1.050 traxectos de camións cargados 
con botellas baleiras, e deixar de emitir 
100 t de CO2 ao ano. Ademais  reduciuse 
a cantidade de plástico dos envases en 
78 t/ano.

Eficiencia 
loxística e 
ecodeseño

Mascato, interprovedor de 
peixe conxelado, acometeu 
medidas de aforro enerxético 
que supuxeron unha redu-
ción de 180.000 kWh/ano. 

Ademais implantou un programa de aforro 
de auga que permitiu reducir o consumo 
en 11.000 m3.

Aforro 
de 

recursos

Interal, fabricante de caldos e sopas, 
reduciu os seus residuos en máis de 
100 t/ano e instalou unha caldeira de 
biomasa que evita a emisión de 1.300 t CO2. 
A modernización da iluminación permitiu- 
lle tamén aforrar 
máis de 150.000 
kWh.

Aforro enerxético 
e sostibilidade

Tana S.A.

Produtor de limóns 
e aguacates, Tana 
implantou un siste-
ma de reutilización 
de auga de lavado de 
froitas con microfil-
tración previa que 
aforra máis de 8.500 m3 ao ano. Ademais, 
os excedentes de produción aprovéitanse 
para fabricar zumes, concentrados e acei-
tes esenciais. Os limóns que sobrepasan o 
calibre comercial envíanse aos fabricantes 
interprovedores Helados Alacant e Helados 
Estiu para elaborar xeado de limón.

Xestión 
eficiente 
para previr o 
desperdicio
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Cortijo Cuevas, S.L.Saplex

Sovena España SAU

Perichán

SPB
Este interprovedor de 
aceite deseñou a súa Es-
tratexia de Sostiblidade 
coa colaboración dos 
seus clientes e dos seus 
provedores. A devandita 

estratexia supuxo importantes avances en 
economía circular. Aproveitáronse  99.000 
t de subprodutos, das cales case 30.000 
son utilizadas por outros fabricantes in-
terprovedores. Tamén conseguiron reducir 
10 g o peso da botella de 3 litros de aceite, 
aforrando 160 t de PET ao ano.

Aposta 
pola 

Economía 
Circular

Este interprovedor 
de froitas destina a 
alimentación animal 
as 1.100 t/ano do 
subproduto que xera 
na preparación da piña 

pelada natural. Ademais, aforrou 33.000 
kWh con medidas de eficiencia enerxética 
como a instalación de LEDs e melloras 
no illamento.

Redución de 
desperdicio 
e eficiencia 
enerxética

Caladero, interprovedor de peixe, intro-
duciu envases industriais reutilizables no 
seu proceso e mellorou o ecodeseño de 
14 referencias que lle permitiron aforrar 
28 t de material de envase. Ademais, as 

súas diferentes medidas 
de eficiencia enerxética 
permitiron un aforro anual 
de máis de 600.000 kWh.

Caladero

Mellora 
da 

eficiencia

Saplex, que fabrica, entre outros produtos, 
as bolsas de lixo Bosque Verde, reduciu 
o grosor de moitos dos seus produtos e 
mellorou o almacenamento para incre-
mentar o número de unidades por caixa. 

Isto permitiu aforrar máis 
de 160 t de polietileno ao 
ano e transportar a mesma 

cantidade de produto usando 95 palés 
menos.

Aforro de 
plásticos

O interprovedor de hortalizas implantou 
medidas de economía circular que per-
miten que produtos non aptos para o seu 
proceso como 
cabaciñas e co-
gombros poidan 
ser usados por Dafsa, outro fabricante in-
terprovedor que elabora  zume e gazpachos 
para Mercadona, conseguindo un gran 
aproveitamento da produción agrícola. 
Tamén incorporou medidas de aforro 
de auga nas súas plantas, canalizando a 
auga da chuvia para a rega e aforrando 
polo tanto máis de 220.000 m3 ao ano.

Aproveitamento 
da produción

O interprovedor de produtos de limpeza 
SPB  fixo unha aposta ambiciosa polo 
ecodeseño cambiando as botellas de HDPE 
a PET e reducindo o 
seu peso. Así conse-
guiu reducir 32 t de 
plástico, ao que se 
une o aforro de  máis 
de 2.000 m3 de auga, grazas á reutilización 
das súas augas de proceso.

Ecodeseño 
para mellorar a 
sostibilidade

Seprolesa
Seprolesa, interpro-
vedor de legumes 
envasados, alixei-
rou 25 gramos os  
envases de vidro 
(un 9%), e logrou 
un aforro de máis de 1.300 toneladas. 
Ademais, implantou melloras de proceso 
que aforraron 117 t de cartón e máis de 
100.000 m3 de auga ao ano.

Redución 
de peso 
do envase 
de vidro
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4.2 Benestar animal
Tanto en Mercadona como nos fabricantes interprovedores existe un compromiso 
decidido co benestar animal que se engloba perfectamente nos principios do 
Modelo de Mercadona xa que beneficia os cinco compoñentes que forman o 
seu núcleo.

Razóns para estar comprometidos co benestar animal

Este compromiso ponse de manifesto en plantas como a que construíu o fabricante 
interprovedor Martínez Loriente, que incorpora os máis altos estándares de 
benestar animal para tenreiras e numerosas medidas para conseguir un proceso 
produtivo máis sostible e respectuoso co medio. Tamén na produción de leite se 
coida ao máximo o benestar das vacas, como demostra a explotación gandeira do 
interprovedor Covap en Córdoba na que os animais pacen en completa liberdade.

O compromiso co 
benestar animal 

é consecuencia de 
aplicar  o Modelo 

de Mercadona

CapitalSociedadeProvedorTraballador“Xefe”

Imperativo ético

Mellora a saúde 
dos animais

Mellora a seguridade e 
calidade dos produtos

Mellora a produtividade 
e a eficiencia

Requirimento legal

Achega valor a toda a 
cadea agroalimentaria
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Explotación gandeira para a produción de leite de José Antonio Jurado González e Hijo S.C.P. para o interprovedor Covap en Dos Torres, Córdoba

Gandaría do interprovedor Martínez Loriente, Vilamarxant, Valencia

Instalacións dos fabricantes interprovedores
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4.3 Pesca Sostible  
Mercadona publicou en 2012 a súa Política de Compra de Produtos da Pesca, 
que define as estratexias da empresa para garantir a sostibilidade dos produtos 
pesqueiros que pon á venda. Dende entón a política difundiuse entre todos os 
provedores de pesca de Mercadona e foi asinada e ratificada por todos eles. 

Estas estratexias van seguir desenvolvéndose nos próximos anos co obxectivo 
de mellorar a sostibilidade dos produtos da pesca, sempre dentro do marco 
dunha Cadea Agroalimentaria Sostible.

Irene, traballadora prescribindo a Julio, “Xefe” do supermercado da r/Santa Ana, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

111 provedores 
de Mercadona 

asinaron a Política 
de Compra de 

Produtos da Pesca
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A Política de Compra de Produtos da Pesca compromete a Mercadona e aos seus provedores a traballar conxuntamente 
sobre a base dos seguintes criterios:

Política de Compra de Produtos da Pesca

• Non ter produtos procedentes da pesca ilegal, non 
declarada e non regulamentada.

• Garantir a trazabilidade dende o punto de captura ata 
a súa venda. 

• Etiquetar os produtos cumprindo a lexislación vixente, 
procurando unha información clara, veraz e accesible 
para o consumidor.

• Garantir o cumprimento legal e as medidas de 
ordenamento en vigor respecto aos tamaños mínimos, 
paros biolóxicos e vedas, entre outras.

• Apoiar a mellora continua e as mellores técnicas 
dispoñibles en canto a métodos e artes de pesca.

• Apoiar a incorporación de novos produtos que cumpran 
os criterios de sostibilidade.

• Eliminar da oferta especies ameazadas ou en perigo de 
extinción, ou provenientes de ecosistemas seriamente 
ameazados.

• Fomentar produtos de acuicultura sostible a 
través de estándares de boas prácticas recoñecidos 
internacionalmente.

• Apoiar a pesca local.

• Respectar condicións de traballo dignas.

Porto de Roses, Girona

Todas as decisións serán tomadas baseándose na información científica dispoñible 
procedente de organismos e institucións de recoñecida solvencia.
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Marta, “Xefa” do supermercado da r/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Ramón, traballador, xunto a Alicia e Samuel, “Xefes” do supermercado da Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga

Tamén se realizaron campañas de comunicación nas tendas en forma de carteis 
cun código QR para os “Xefes”, que informa tanto sobre a Política de Compra de 
Produtos da Pesca como sobre o traballo do fabricante interprovedor Escurís (atún 
en lata Hacendado) con ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) 
para mellorar a sostibilidade dos stocks de atún. 

A publicación na 
web de Mercadona 

informando da 
Política de Compra 

de Produtos da 
Pesca recibiu 7.200 

visitas en 2014
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22.700
TONELADAS  
de materiais 
de envase 

AFORRADOS

500
medidas

AMBIENTAIS  
dos fabricantes  

INTERPROVEDORES

Máis de

Aposta polo 
produto de 
proximidade: 
acordos 
estables con 
máis de 12.000 
pescadores 
españois

Confraría de peixe de Roses, Girona

O compromiso cunha Cadea Agroalimentaria Sostible permitiu:
DATOS RELEVANTES



Mercadona participa activamente en nume-
rosos foros nacionais e internacionais para 
intercambiar boas prácticas e colaborar para 
que os procesos do sector da distribución 
sexan mellor coñecidos en todos os ámbitos.

Queremos destacar algúns dos foros con 
relevancia ambiental nos que Mercadona 
participa.

5. COMPROMISOS



Supermercado da Estr. de França, Vielha, Lleida
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5.1  Foro europeo da distribución para a sostibilidade
 
O Retail Environment Action Plan (REAP) é unha plataforma 
europea que se creou en 2009 coa colaboración da Comisión 
Europea e que ten como obxectivo poñer de relevo as boas 
prácticas da distribución en materia ambiental e facilitar a 
comunicación entre os diversos grupos de interese para 

seguir mellorando neste aspecto. O REAP réxese por un código de conduta que 
persegue:

Mercadona participa 
en  numerosos 

foros nacionais 
e internacionais 

relacionados coa 
sostibilidade

Participación de Adela Torres (xerente de ambiente de Mercadona) no evento anual do REAP 2013

1. Fomentar a produción e o uso de produtos sostibles

2. Reducir o impacto ambiental das tendas

3. Optimizar o transporte de mercadorías

4. Reducir a embalaxe e minimizar os residuos

5. Mellorar o acceso aos establecementos

6. Mellorar a comunicación cos clientes

Mercadona é membro do REAP dende a súa fundación en 2009 e participa 
activamente nos seus compromisos e eventos.



47MEMORIA AMBIENTE 2013-2014

5.2 Pacto Mundial
Mercadona é asinante e socio do Pacto 
Mundial pola defensa dos valores 
fundamentais en materia de Dereitos 
Humanos, Normas Laborais, Ambiente 
e Loita contra a Corrupción. O traballo 

da compañía para seguir apoiando e reforzando os dez principios e valores que 
sustenta o devandito pacto queda reflectido no informe de progreso que valida 
o cumprimento destes principios.

5.3 AECOC: “A alimentación non ten desperdicio, aprovéitaa”
A prevención do desperdicio alimentario é unha 
das áreas nas que máis está traballando a com-
pañía. Conscientes de que se trata dun problema 
que afecta toda a cadea alimentaria, Mercadona 
uniuse á iniciativa de AECOC “A alimentación non 
ten desperdicio, aprovéitaa”, que pon en contacto 
todos os actores da cadea de subministración para crear sinerxías e previr o 
desperdicio alimentario a todos os niveis. 

5.4 Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente: 
campaña “Máis alimento, menos desperdicio”

Tamén dentro dos esforzos para mellorar 
o desperdicio alimentario na cadea de 
subministración  Mercadona participa na 
estratexia do MAGRAMA “Máis alimento, 
menos desperdicio” para previr e reducir o 
desperdicio alimentario. Como tal, Mercadona 
participou como relator comunicando as súas 
estratexias no ciclo de relatorios #Anticipa2 
en novembro de 2013 e seguiu traballando e 
mellorando as súas estratexias dende entón. 

Ficha do informe de 
progreso de Mercadona 

(2014) na web do 
Pacto Mundial

Mercadona participou na 
xornada de  #Anticipa2 

sobre o desperdicio 
alimentario organizada  

polo Ministerio de 
Agricultura, Alimentación 

e Medio Ambiente
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193.000 TONELADAS MENOS DE EMISIÓNS DE CO2 GRAZAS 
AOS ESFORZOS EN XESTIÓN AMBIENTAL

1.467NÚMERO DE TENDAS 1.521

2013 2014

LOXÍSTICA

495 523Tendas con Descarga Nocturna Silenciosa

249.500 242.000Toneladas transportadas por tren

557.000 686.500Toneladas transportadas por barco

284.370 318.700Miles de km percorridos por estrada

Millóns de euros 24,1 25INVESTIMENTO EN  
PROTECCIÓN DO AMBIENTE

21.233 24.307Miles de toneladas transportadas por estrada

160 152

XESTIÓN DE RESIDUOS

150.700 159.300

11.210 12.860

1.870 1.650

Toneladas de cartón recuperadas

Toneladas de plástico e poliexpan recuperadas

Toneladas de madeira recuperadas

Toneladas de pilas recuperadas

AFORRO ENERXÉTICO

687 759

24

6.418.000

34

6.618.000

Tendas ecoeficientes

Millóns de kWh aforrados

Consumo eléctrico total (GJ)

6. DATOS RELEVANTES 2013-2014



Unha xestión ambiental efectiva é crucial para a boa 
marcha de calquera compañía. Somos conscientes de 
que nos queda moito por mellorar, pero os resultados 

conseguidos anímannos a continuar traballando.



www.twitter.com/mercadona www.youtube.com/mercadona 

www.facebook.com/mercadonawww.mercadona.es 

Teléfono gratuíto de Atención ao Cliente:  900 500 103
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