Memoria Medio Ambiente 2019-2020

GAS

Unha xestión medioambiental efectiva é crucial para
o bo funcionamento de calquera compañía.
En Mercadona somos conscientes de que nos queda moito por mellorar,
pero os resultados conseguidos anímannos a continuar traballando.

Esta Memoria cobre a información ambiental correspondente á actividade de Mercadona en España durante os anos 2019 e 2020.
Indícanse aqueles casos onde a información tamén abarque as instalacións de Mercadona en Portugal.

Carteis da Estratexia 6.25 no supermercado de Avenida Rosas en Manises, Valencia.
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O SISTEMA DE
XESTIÓN AMBIENTAL
DE MERCADONA
Mercadona é unha empresa de supermercados físicos
e venda en liña que desenvolve a súa actividade en
España e Portugal. Dende hai anos, a compañía conta
cun sistema de xestión ambiental baseado en identificar,
previr e reducir os impactos ambientais xerados pola
súa actividade en tres áreas principais: a optimización
loxística, a eficiencia enerxética e a xestión responsable
de residuos.
Ao longo dos anos, este sistema foi ampliándose e adaptándose tanto ao crecemento da compañía como aos
diferentes retos que foron xurdindo como consecuencia
das demandas sociais e dos propios obxectivos que
Mercadona, como empresa, se propón para cumprir a
súa visión a longo prazo: ser unha empresa que a xente
queira que exista e sinta orgullo dela.

Mercadona comprometida cos ODS
Mercadona traballa activamente pola consecución dos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións
Unidas. Dentro do seu compromiso ambiental leva a cabo
accións concretas centradas nos seguintes obxectivos:
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Novos retos e novas estratexias
Nos últimos anos, a necesidade de mellorar o desempeño ambiental e de aumentar a sostibilidade
das nosas sociedades foi facéndose cada vez máis
patente. Dende o Pacto Verde da Unión Europea,
que persegue a descarbonización da economía
europea para 2050 sen renunciar ao progreso
económico, ata os movementos cidadáns para
conseguir unha economía máis sostible. Todos,
administracións, empresas e sociedade civil,
estamos vivindo unha época na que se fai necesario reavaliar os procesos produtivos e apostar
decididamente por unha Economía Circular, baixa
en residuos e en carbono.
Mercadona non é allea a esta transición e deu o
"si a seguir coidando o planeta" como parte da
súa estratexia de empresa. Para iso, reforzou o
seu sistema de xestión ambiental, incorporando,
ademais, a Estratexia 6.25 para abordar o reto de
mellorar o uso e a xestión do plástico nos seus
procesos. Esta Memoria detalla os cambios que
a empresa está acometendo na súa xestión, así
como os novos indicadores que Mercadona vai
publicar para dar a coñecer os resultados de
todos estes esforzos.

Mercadona é asinante do Pacto Mundial dende
2011, e traballa para impulsar un sector privado
sostible e responsable.

Papeleiras de recollida selectiva no supermercado de La Expo en Zaragoza.
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Camión propulsado a gas natural licuado no Bloque Loxístico de Riba-roja de Túria, Valencia.
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1.
OPTIMIZACIÓN
LOXÍSTICA
O proceso de distribución ten como piar fundamental unha loxística eficiente
que permita facer chegar produtos ás tendas coas máximas garantías de
seguridade alimentaria, calidade e frescura. Para cumprir, ademais, os requisitos de eficiencia necesarios, a xestión loxística debe realizarse a través
do mellor uso posible dos medios dispoñibles. Isto é o que en Mercadona
se coñece como “transportar máis con menos recursos”, e tradúcese nunha
serie de estratexias dirixidas a transportar a máxima cantidade de produtos
usando o menor número posible de traxectos, aproveitando todas as oportunidades que se presenten para reducir os impactos ambientais asociados
a este proceso.
A transformación da mobilidade urbana e a necesidade de encontrar novas
solucións loxísticas, que permitan o abastecemento mellorando a sostibilidade, require tamén un conxunto de solucións diferentes para adaptarse
ao ámbito urbano. Neste sentido, Mercadona está levando a cabo unha
revisión dos seus procesos loxísticos que inclúe solucións como o uso de
combustibles alternativos menos contaminantes, as melloras nos equipos de
frío dos camións e furgonetas, e a adhesión a iniciativas como Lean & Green
para certificar e comunicar a redución de emisións debidas ao transporte.

99 %

da frota cumpre o estándar de motor Euro VI

96

camións propulsados a gas natural licuado

777

tendas con loxística silenciosa en horas val
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Envases
reutilizables e
material reciclable

Produtos

Os envases
reutilizables volven
ao provedor

Produtos

Os materiais dun só uso
envíanse a reciclar

Estratexia do Oito
En Mercadona coñécese como “Estratexia do Oito” un
conxunto de medidas encamiñadas a conseguir que os
camións que transportan os produtos leven a cabo o
seu traballo da maneira máis eficiente posible, optimizando o uso de combustible e reducindo os impactos
ambientais da súa actividade. Isto conséguese a través
de diversas estratexias que, combinadas, conseguen
mellorar o comportamento ambiental da frota de transporte por estrada.
Compras sobre peirao
O proceso loxístico habitual dun distribuidor empeza
cando a mercadoría chega aos seus bloques loxísticos
e dende alí se reparte ás tendas. Mercadona, dende
hai anos e para optimizar as súas rutas de transporte,
recolle a mercadoría directamente nas instalacións dos
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seus provedores. Isto permítelle organizar mellor os
traxectos dos camións, mellorando a eficiencia en cada
viaxe e reducindo a pegada de carbono do proceso de
transporte de mercadorías..
Loxística inversa e envases reutilizables
Unha parte importante da estratexia loxística de Mercadona é o uso da loxística inversa, de forma que se aproveiten
as viaxes de retorno dende as tendas e as viaxes para
recoller mercadoría nos provedores, transportando así
envases reutilizables, materiais reciclables ou produtos
que necesiten ser devoltos ao bloque loxístico por algún
motivo (no caso das tendas). Isto permite que a frota
non realice viaxes sen carga, ademais de aumentar a
eficiencia da compañía ao incorporar aos seus procesos
a reutilización ou a reciclaxe de envases comerciais.

“Non transportar aire”
A máxima de Mercadona de “non transportar aire” ten
catro vertentes. Por un lado, o ecodeseño dos envases,
que procura mellorar a colocación e alixeirar a cantidade
de envase para transportar máis unidades de produto
no mesmo espazo. Por outro lado, a distribución da
carga dentro da caixa do camión para equilibrar en cada
traxecto produtos pesados con produtos voluminosos
e que a tenda reciba o xénero usando o menor número
posible de cargas. Outra das vertentes sería a busca
e análise do tipo de camión óptimo para dar o mellor
servizo a cada tenda, optimizando a capacidade de
cada camión. Por último, pero non menos importante, a
loxística inversa antes mencionada, grazas á cal a frota
sempre está facendo un traballo útil para a compañía
en calquera parte do traxecto que realice, evitando

usar innecesariamente recursos valiosos e reducindo
impactos no ámbito.
Con estas medidas de ecodeseño, loxística inversa e
optimización de rutas e camións, a porcentaxe de enchido da frota de Mercadona foi dun 88 % en 2019 e dun
85 % en 2020. Esta variación debeuse, por unha parte, á
crise sanitaria ocasionada pola pandemia da COVID-19,
durante a que se priorizou o servizo ás tendas fronte ao
enchido de camións, para que os clientes puidesen ter
rapidamente produtos nos lineais e, por outra parte, a un
cambio de criterio na colocación do palé, que permitiu
optimizar a ergonomía e seguridade para o cadro de
persoal e o tempo de reposición na tenda.

Furgonetas de repartición propulsadas por gas na Colmea de Madrid.
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Distribución urbana de mercadorías e última milla
Os episodios de alta contaminación en grandes cidades e as consecuencias para a saúde que se derivan
da contaminación atmosférica causada polo tráfico
rodado, entre outros factores, fan necesario repensar as
maneiras de abastecer os establecementos nos núcleos
urbanos. Neste sentido, Mercadona opta, como se explica máis adiante, por una frota composta por camións
coas normas de control de emisións máis restritivas do
mercado, e tamén pola chamada “loxística silenciosa en
horas val”. Esta modalidade de repartición consiste en
acudir ás tendas nas horas de menor tráfico e actividade
das cidades (horas val) cos camións de maior tonelaxe
autorizados para abastecer as tendas realizando, desta
maneira, menos traxectos de camión ao aumentar a
cantidade de mercadoría transportada por viaxe.
Ademais, a descarga realízase con medios adaptados
e persoal formado para non xerar contaminación acús-

Megatráiler á entrada do Bloque Loxístico de Riba-roja de Túria, Valencia.
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tica. Os beneficios desta medida foron amplamente
estudados e, actualmente, 777 tendas de Mercadona en
España e Portugal son abastecidas deste xeito, o que
reduce a conxestión de tráfico nas cidades así como a
contaminación atmosférica e acústica.

777 tendas
en España e Portugal son
abastecidas usando a loxística
silenciosa en horas val

Renovación da frota
O transporte por estrada segue sendo a única opción
dispoñible para abastecer a maior parte do territorio. Por
outra parte, as emisións debidas ao transporte contribúen tanto ao cambio climático como á contaminación
atmosférica e á calidade do aire nas cidades. É, polo tanto,
necesario que unha empresa de distribución integre nas
súas políticas e procedementos unha estratexia coherente encamiñada a reducir todo o posible as emisións
debidas ao transporte, adoptando todas as tecnoloxías
dispoñibles que melloren estes impactos e que, á vez,
garantan que o proceso loxístico poida realizarse de
maneira fiable, rápida e eficiente.
Estándares de motor
A frota de Mercadona está composta, practicamente
na súa totalidade (99 %), por camións cuxos motores
cumpren cos estándares Euro VI, Euro VI C e Euro VI D,

os máis eficientes do mercado. Estes estándares determinan a cantidade máxima de óxidos de nitróxeno e
partículas que emiten os motores, e que son os elementos que máis contribúen á contaminación atmosférica
e aos seus efectos nocivos sobre a saúde.

Renovación da frota por estándar de motor
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Comparativa de estándares de motor vs. NOx e partículas
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Comparativa das emisións de óxidos de nitróxeno (NOx) e partículas (PM 2,5), dous dos contaminantes máis prexudiciais para a saúde, segundo as
características de motores convencionais e motores de camión con estándares Euro. A frota de Mercadona está composta na súa totalidade por camións
con estándar Euro VI ou superior.

Combustibles alternativos

Última milla

Aínda que a tendencia para os vehículos privados está
derivando cara á electrificación como unha das principais estratexias, esta non é unha solución hoxe por
hoxe aplicable a frotas de transporte de mercadorías.
Aínda así, existen combustibles alternativos ao gasóleo que presentan mellor comportamento ambiental e
Mercadona está apostando decididamente por eles: a
frota de camións propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) pasou de 5 en 2019 a 7 en 2020, mentres
que a frota de vehículos a Gas Natural Licuado (GNL)
se sitúa en 96 camións, 21 máis que en 2019.

Actualmente, estase transformando a frota de furgonetas, de diésel a dual fuel (Diésel – GLP), contando
cun total de 387; isto supón 323 furgonetas máis que
en 2019 e un 16 % do total. Tamén se están levando a
cabo probas con furgonetas eléctricas tritemperatura
para a distribución da última milla do Servizo a Domicilio e Mercadona Online.

Megatráileres e alixeiramento de vehículos
Dentro da estratexia xeral de “Transportar máis con menos recursos”, Mercadona está usando megatráileres e
bitráileres, que permiten maior capacidade de carga por
cabeza tractora. Tamén alixeirou o peso dos camións (en
elementos como, por exemplo, o depósito de combustible) para poder transportar máis toneladas por traxecto
e reducir o consumo de combustible.
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Equipos de frío
O transporte de mercadorías refrixeradas implica tamén risco de fugas de gases refrixerantes e Mercadona
introduciu melloras neste aspecto.
Durante os últimos anos estase cambiando o gas
refrixerante utilizado nos equipos de refrixeración
dos camións, pasando do R-404A ao R-452A e reducindo desta maneira as emisións por fugas de gas
ata un 45 %.

Fachada do supermercado de Carretera de Llíria en Cheste, Valencia.

Transporte intermodal
En canto ao transporte nacional ferroviario, en
2019 realizáronse un total de 9.600 viaxes en
tren, o que supuxo un aforro de máis de 780
toneladas de emisións de gases de efecto invernadoiro. En 2020 realizáronse un total de 9.700
viaxes, cun aforro de máis de 920 toneladas en
emisións de gases de efecto invernadoiro. Para
o transporte de produtos de importación, Mercadona utiliza fundamentalmente o transporte
marítimo (63 % do volume), seguido do transporte terrestre (29 %) e do aéreo (8 %), que a
compañía emprega para transportar produtos
nos que o tempo é prioritario.
Concretamente, en 2020, Mercadona realizou as
seguintes viaxes: 4.039 en transporte marítimo,
1.855 en transporte terrestre e 537 en transporte
aéreo. No caso das cargas en Europa, o principal
volume foi no transporte por estrada (89,53 %),
seguido do transporte intermodal, é dicir, un
camión que realiza parte do traxecto a bordo
dun barco (7,74 %), autopista ferroviaria (camión
que fai parte do traxecto nunha plataforma
ferroviaria e que supón o 1,17 %), transporte
marítimo (0,84 %) e ferrocarril (0,19 %).
Ademais, no transporte marítimo, as navieiras
están empezando a incorporar grandes barcos
con maior capacidade de contedores e tamén
buques propulsados por GNL, menos contaminantes que os combustibles tradicionais.

Mercadona uniuse en 2020 á iniciativa Lean & Green, impulsada en España pola
AECOC. Tendo presentes os obxectivos definidos no Cumio do Clima de París
(COP21), a compañía está traballando nun Plan de Acción para a Redución de
Emisións, que será auditado externamente co obxectivo de certificar unha
redución inicial dun 20 % das emisións producidas nos procesos loxísticos da
compañía, incluíndo tanto transporte como eficiencia enerxética nos bloques
loxísticos, dende 2015 a 2019
13

Macarena, "Xefa" do supermercado de Avenida Doctor Pascual Parrilla en Murcia.

14

2.
EFICIENCIA
ENERXÉTICA
Mercadona iniciou a finais de 2016 a conversión das súas tendas a un novo
modelo, chamado Tenda 8, que ademais de melloras estéticas, ergonómicas
e de accesibilidade incorpora importantes avances en eficiencia enerxética.
Paralelamente, estase levando a cabo un proxecto para medir, de maneira
exhaustiva e en tempo real, os consumos enerxéticos da tenda, tanto para
poder cuantificar as melloras conseguidas como para poder axustar mellor
os equipos e adaptalos ás circunstancias climáticas de cada lugar. Para iso,
estase iniciando a instalación de placas fotovoltaicas nalgunhas tendas da
cadea (590 kWp a finais de 2020), comezando unha aposta decidida por
complementar a demanda enerxética con fontes renovables, reducindo as
emisións e mellorando o comportamento ambiental das tendas.
Por outra parte, os bloques loxísticos de Mercadona seguen implantando
medidas de aforro que conseguen mellorar a eficiencia sen perder capacidade de proceso, e incorporan novas tecnoloxías de robotización e dixitalización para poder monitorizar, corrixir e mellorar os seus consumos. Entre
estas medidas cabe destacar a instalación de máis de 600 kWp en placas
fotovoltaicas a finais de 2020, un proxecto que ten previsto ampliarse significativamente en próximos anos.
O resultado é unha rede de tendas e bloques que, sen sacrificar calidade
de servizo, extrae o máximo rendemento posible aos recursos enerxéticos
e aspira a seguir mellorando neste campo.

15.705.342

Consumo total de enerxía (en GJ) 2019-2020

39,7 millóns de kWh

Aforro en de consumo 2019-2020

1.433

Prazas con punto de recarga para vehículos
eléctricos en España e Portugal
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Tendas
Actualmente, Mercadona conta con 1.277 tendas ecoeficientes, das cales 1.020 son Tenda 8. As diferentes medidas
de aforro foron dando os seus froitos ao longo dos anos, e séguense monitorizando os consumos para axustalos ás
necesidades reais da tenda e garantir tanto o confort térmico como a cadea de frío.

Aforro en consumo

Consumo eléctrico

2019

14 millóns de kWh

2020

25,7 millóns de kWh

Os datos de aforro de consumo de 2020 non son comparables con 2019 debido
ás restricións de horario de apertura das tendas, medida adoptada a causa
da pandemia da COVID-19 para protexer a saúde do persoal e dos clientes.
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Unai, "Xefe" do supermercado de Zuazo en Galdakao, Bizkaia.
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ALGUNHAS MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO
SEGUNDO O MODELO DE TENDA
Tenda
convencional

Tenda por
ambientes

Tenda
eficiente (T8)

Recuperación de calor da central frigorífica
para climatización de ambientes
Vestíbulos para evitar correntes, eliminando
a necesidade de cortina de aire
Baixar altura do teito

Alarmas de apertura en cámaras frigoríficas

Fluorescentes de baixo consumo

Sensores de presenza e de luz natural

Programador para automatizar consumos na tenda
Xestión intelixente de consumos
por ambientes e horas
Iluminación LED
Melloras na envolvente para aumentar
illamento térmico e acústico
Automatización de acendido e apagado
de resistencias antibafo
Automatización dos termóstatos das cámaras
para parar ventiladores coa porta aberta
Placas fotovoltaicas para autoconsumo

Mobles cerrados en zona de conxelados
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Paneis solares

Mercadona instalou máis
de 1.100 kWp en placas
fotovoltaicas nas súas
tendas e bloques loxísticos,
o que supón máis de 3.000
paneis solares activos

Abraham, traballador do supermercado de Novenes en Burriana, Castelló.
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Detalle das placas solares instaladas no supermercado de Novenes en Borriana, Castellón.

Xeración renovable de orixe fotovoltaica en cubertas para autoconsumo.
A compañía aforra aproximadamente un 15 % de enerxía eléctrica en cada unha das tendas
que teñen paneis solares. En 2020 instaláronse 1.400 paneis solares distribuídos en 8 centros
entre España e Portugal
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Puntos de recarga para vehículos eléctricos
Os aparcadoiros das tendas de Mercadona contan con
puntos de recarga para vehículos eléctricos. Nos últimos anos, e consciente da necesidade de adaptar as
súas tendas a novos xeitos de mobilidade, a compañía
realizou un grande esforzo para aumentar este tipo de
prazas. No caso de Portugal, as 20 tendas que estaban
funcionando no momento do peche de 2020 xa contan
con prazas aptas para a recarga.
A finais de 2020, Mercadona instalara 1.433 puntos de
recarga nas súas instalacións (tendas, oficinas e bloques
loxísticos): 1.382 en España e 51 en Portugal.
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2000
1500
1000
500
0
2016

2017

2018

2019

N.º de tendas

Puntos de recarga en Portugal
50
40
30
20
10
0
2019

2020
N.º de tendas
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2020

1 de cada 6 puntos de recarga
para vehículos eléctricos en
España están en Mercadona

Movementos en gases refrixerantes
Unha das áreas nas que Mercadona estivo máis activa
nos últimos anos foi na prevención e no control das
fugas de gases refrixerantes, así como na renovación
dos equipos de refrixeración nas tendas e bloques
loxísticos para migrar a tecnoloxías con menor efecto
de quentamento atmosférico.
Implantáronse sistemas de vixilancia e control que
permiten detectar a fuga e solucionala canto antes, o
que reduce notablemente o impacto dos gases fugados. A substitución por gases refrixerantes de menor
potencial de quentamento atmosférico (PQA) tamén
contribuíu a que as fugas baixasen, tanto en termos
absolutos como na súa contribución ás emisións de
CO2 eq de Mercadona.

Evolución das fugas de gases refrixerantes
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Evolución das emisións ocasionadas polas fugas de gases
refrixerantes na cadea en quilos de CO2 por metro cúbico
de mercadoría servida á tenda. A redución dos últimos anos
débese á implantación de mellores sistemas de control de
fugas, ao cambio a gases refrixerantes de menor PQA e á
transición a tecnoloxías de refrixeración con CO2 subcrítico
e transcrítico.

Punto de recarga para vehículos eléctricos no supermercado de Polígono La Vila en Xàtiva, Valencia.
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Detalle dos carteis da Estratexia 6.25 no supermercado de El Alisal en Santander, Cantabria
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3.
XESTIÓN DE
RESIDUOS
A xestión de residuos é, agora mesmo, parte dun debate que abarca a sociedade enteira. O recoñecemento da necesidade de migrar a un modelo
produtivo máis sostible puxo de relevo tanto a problemática como as oportunidades que se derivan dunha boa xestión de residuos.
O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona céntrase na redución como
principal estratexia para os residuos que se xeran no seu proceso. Non obstante,
nos últimos anos quedou patente que existen moitas máis oportunidades de
mellora e que o avance en procesos innovadores, así como o aumento das
demandas da sociedade da que Mercadona forma parte, serviron para que
moitos dos procesos de xestión de residuos estean sendo estudados de novo.
Ademais dos seus xa consolidados sistemas de reutilización e reciclaxe de
envases comerciais, e das súas estratexias de prevención do desperdicio
alimentario e redistribución de excedentes, Mercadona iniciou en 2020 unha
estratexia específica para os envases das súas marcas: a chamada Estratexia
6.25, que ten como obxectivo reducir a cantidade de plástico virxe dos envases
de marca propia, facilitar a reciclabilidade dos envases existentes e colaborar
coa sociedade para conseguir un proceso de reciclaxe máis eficiente co que
poder avanzar, entre todos, cara á Economía Circular.

17.000

toneladas de alimentos doados en España e Portugal

25 %

obxectivo de redución de plástico en 2025

3.000

toneladas de plástico reciclado para elaborar bolsas reutilizables
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Reutilización: sistema de caixas
reutilizables Logifruit
Mercadona leva 25 anos apostando pola reutilización de
envases comerciais da man do seu provedor Logifruit:
este sistema está concibido para que palés e caixas
completen múltiples circuítos, dende o produtor primario
ata a tenda. Ao ser deseños modulares son fáciles de
limpar, reparables e reciclables, facendo do modelo de
Logifruit un exemplo de Economía Circular. Cada caixa
ou palé, tras cada ciclo de uso, volve ao almacén e entra
nun proceso automatizado de limpeza e desinfección que
garante a seguridade e hixiene. En poucos minutos están
listos para ser utilizados de novo e pódense reutilizar ata
120 veces por unidade antes de que necesiten repararse.

Aforro de máis de 180.000 t/ano
de materiais dun só uso
Reutilizable

Reciclada

Caixa
Logifruit
Reciclable

Daniel, traballador do Bloque Loxístico de Vitoria-Gasteiz en Araba/Álava.
Gitrei faucon dertatquis sesta nonsuam vessedi derta dertatquis tq sesta sesta uis porbis, dit inequi.
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Pregable

Reparable

Socialmente responsables co medio ambiente
ESTRATEXIA 6.25 PARA A REDUCIÓN
DE PLÁSTICO: TRES OBXECTIVOS, SEIS ACCIÓNS

ACCIÓNS PARA
REDUCIR O
PLÁSTICO
1

ELIMINAR A BOLSA DE PLÁSTICO DUN SÓ USO EN TODAS AS SECCIÓNS

2

ELIMINAR DESBOTABLES DE PLÁSTICO DUN SÓ USO

3

ELIMINAR
REDUCIR
SUBSTITUÍR
INCORPORAR
material reciclado

DIMINUÍR O PLÁSTICO NOS NOSOS ENVASES

REUTILIZAR

4

FAVORECER QUE OS NOSOS ENVASES SEXAN RECICLABLES

5

RECICLAR OS RESIDUOS DE PLÁSTICO NA TENDA, SERVIZO A DOMICILIO E EN LIÑA

6

FORMAR / INFORMAR COMO SEPARAR NA CASA PARA RECICLAR

OBXECTIVOS PARA 2025:

. Reducir un 25 % de plástico
. Que todos os envases de plástico sexan reciclables
. Reciclar todo o residuo plástico
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Exemplos dalgunhas accións da Estratexia 6.25 nas tendas

1

2

SUBSTITUCIÓN DE

26

BOLSAS DE PLÁSTICO

ELIMINACIÓN DE

DUN SÓ USO POR

DESBOTABLES

BOLSAS REUTILIZABLES

DE PLÁSTICO

OU COMPOSTABLES

DUN SÓ USO

3

4

MEDIDAS DE
REDUCIÓN E

MELLORA DO DESEÑO

SUBSTITUCIÓN

DOS ENVASES PARA

DE MATERIAL

AUMENTAR A SÚA

DE ENVASES

RECICLABILIDADE

5

FOMENTAR UNHA
CORRECTA
SEPARACIÓN DE
RESIDUOS NA TENDA

6

INFORMAR PARA
FACILITAR UNHA
MELLOR RECICLAXE
NA CASA
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Reciclaxe de envases comerciais
Ademais do sistema de envases reutilizables, Mercadona
utiliza materiais reciclables en parte dos seus envases
comerciais. Estes envases, unha vez que chegan ás tendas, compáctanse e prepáranse para o seu transporte
mediante loxística inversa. Nos bloques compáctanse de
novo para facilitar o seu transporte e envíanse a reciclar,
volven ao ciclo de materiais útiles.

3.000

0%
65-7

Toneladas/ano
Loxística
Inversa

Bolsas da caixa: un exemplo de Economía Circular
As bolsas de plástico reutilizables que Mercadona ten
á venda están elaboradas nun 65-70 % con plástico
reciclado que provén, en parte, do filme de flexar que
Mercadona envía a Saica Natur para que sexa reciclado
e co que o provedor Plasbel elabora as bolsas.

Grazas á loxística
inversa e ao seu
modelo de xestión de
envases comerciais,
Mercadona recupera
anualmente máis de
250.000 toneladas
de materiais
reciclables que
pasan a ser de novo
materias primas en
ciclos produtivos
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Proceso de circularización do plástico que entra en Mercadona como envase
comercial e volve a Mercadona como bolsa reutilizable.

Quilos de material de envases comerciais enviados a reciclar
por cada metro cúbico de mercadoría que chega á tenda
Papel e cartón: kg/m3

Plástico: kg/m3

0,40

6,20
6,10

5,99

6,00

5,86

5,90
5,80
5,70

6,10

0,37

0,38

0,39

0,37

2017

2018

2019

2020

0,30
0,20

5,73
0,10

5,60
5,50

0,00
2017

2018

2019

2020

Xesús, repartidor do supermercado de Carretera Torrequebradilla en Jaén.

Redistribución de alimentos
Mercadona conta cun robusto programa de
doazóns de excedentes de alimentos, que reforza a súa política de prevención do desperdicio
alimentario. Ademais, en 2020 e como resposta
á crise sanitaria e económica, Mercadona duplicou as doazóns de alimentos a entidades
sociais respecto ao ano anterior. Durante todo
o exercicio a compañía doou 17.000 toneladas
de produtos a través da colaboración con máis
de 290 comedores sociais, máis de 60 bancos
de alimentos e outras entidades sociais tanto
de España como das zonas de Portugal onde a
compañía está presente.

Poliexpan: kg/m3

Madeira: kg/m3
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Total reciclaxe envases comerciais: kg/m3
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2020

6,80
6,60
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6,40

2018
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2019
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Circularización de procesos: o caso Logifruit

Migrar á Economía Circular implica estudar as opcións de
mellora dos procesos para circularizalos na medida do posible.
Esta é a estratexia que Mercadona e Logifruit levan a cabo
dende hai 25 anos co seu sistema de envases reutilizables

Proceso circular dos envases reutilizables de Logifruit que usa Mercadona.
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Almacenaxe de caixas reutilizables de Logifruit.

As caixas Logifruit realizan un circuíto cerrado entre tendas, bloques loxísticos e provedores.
A súa resistencia e versatilidade fan que cada caixa permita máis de 120 usos, realizando todo
o proceso loxístico de transporte, almacenaxe e limpeza unhas 13 veces cada ano, nun proceso
circular que demostrou sobradamente a súa rendibilidade e sostibilidade
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Entrada do supermercado de Sagrada Familia, Barcelona.
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4.
COMPROMISOS
A necesidade de afrontar novos desafíos implica encontrar novas estruturas
de colaboración. Mercadona, como empresa de distribución, é parte dunha
cadea de valor complexa, diversa e cun enorme potencial para avanzar e
innovar cara a modelos de produción e consumo máis sostibles.
Para poder levar a cabo estas melloras faise imprescindible establecer
colaboracións e alianzas tanto augas arriba como augas abaixo da cadea,
coñecendo os procesos que afectan a Mercadona e dando a coñecer, á súa
vez, como funciona a distribución. Esta comunicación e colaboración constante é imprescindible para conseguir unha migración real e decidida cara a
unha Economía Circular, que se basea máis que nunca na interoperatividade
e interconexión de todos os elos da cadea de valor.
Deste xeito, Mercadona estableceu e segue establecendo relacións duradeiras
e colaboracións frutíferas con numerosas asociacións, iniciativas e institucións
que permitan xerar sinerxías para aumentar a sostibilidade da cadea de valor
a todos os niveis. O obxectivo é ter unha política de sostibilidade común
para todos os aspectos relevantes da cadea agroalimentaria de Mercadona.

Creación da Cátedra Mercadona de Economía Circular
coa UPF Barcelona School of Management

Adhesión dos provedores ao Plan Nacional
fronte á Resistencia aos Antibióticos

Nova sección na web de Mercadona:
"Coidemos o planeta"
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Sostibilidade na cadea de subministración

Benestar animal

O modelo de relación de Mercadona co seus provedores na cadea de subministración está orientado a unha
relación mutuamente beneficiosa que mellore o funcionamento de todo o sistema. Para iso, está traballando en
diferentes proxectos que teñen como obxectivo conseguir
unha cadea máis resiliente, eficiente e sostible.

Mercadona, no marco da súa responsabilidade social e
dentro do seu compromiso para mellorar a sostibilidade
da cadea de subministración, aposta firmemente polo
benestar dos animais. Por iso, dispón dende hai anos
dunha Política de Benestar Animal que representa o compromiso e o esforzo da compañía e dos seus provedores
para garantir, non só a máxima seguridade alimentaria e
calidade dos produtos, senón tamén unhas condicións
dignas durante toda a vida do animal.

POLÍTICA DE BENESTAR ANIMAL DE MERCADONA
1. Garantir que os animais que proporcionan carne,
leite e ovos sexan criados en condicións que aseguren o cumprimento das 5 liberdades:
•

Proporcionar acceso a auga potable e a unha
dieta adecuada para manter a saúde.

•

Proporcionar un ambiente apropiado que inclúa
refuxio e unha zona de descanso.

•

Evitar a dor, as lesións e as enfermidades, aplicando medidas preventivas, un diagnóstico rápido
e o tratamento adecuado.

•

Respectar o comportamento natural da especie,
proporcionando espazo suficiente, instalacións
adecuadas, e en compañía doutros animais da
súa mesma especie.

•

Evitar situacións de medo ou angustia, e todo
sufrimento innecesario.

2. Garantir que o persoal das explotacións gandeiras
e outras instalacións teñan a formación adecuada
en benestar animal para o seu cumprimento en
todas as fases da vida do animal.
3. Implantar certificados de benestar animal nos provedores de carne, ovos e leite antes da fin de 2021.
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Mercadona rexeita rotundamente
calquera mala práctica cos animais
e non traballará con ningún
provedor que non cumpra con esta
Política de Benestar Animal

Mediante a Política de Benestar Animal de Mercadona,
a compañía e os seus provedores de carne, ovos e leite
comprométense coa protección e co benestar dos animais
nas explotacións gandeiras e no resto de instalacións ou
procesos. Isto implica tamén que as súas prácticas, ademais de cumprir coa lexislación vixente, sexan auditadas
por organismos terceiros independentes.
Certificacións dos provedores
Actualmente encóntranse certificados o 100 % dos provedores de leite e polo fresco de Mercadona e prevese que
no ano 2021 todos os provedores de carne, ovos e leite
de Mercadona estean certificados en benestar animal.
Ademais, os provedores con centros de sacrificio adquiriron o compromiso de contar con sistemas de gravación

e almacenamento de imaxes nas súas instalacións antes
de que finalice 2021. No momento do peche de 2020, o
70 % dos provedores de Mercadona xa tiñan operativo
este sistema.
Plan Nacional fronte á Resistencia aos Antibióticos
O Plan Nacional fronte á Resistencia aos Antibióticos
(PRAN) é unha iniciativa conxunta do Ministerio de
Sanidade, Consumo e Benestar Social e a Axencia Española do Medicamento. O seu obxectivo é a redución
voluntaria do consumo de determinados antibióticos
en diferentes especies para reducir o risco de selección e diseminación da resistencia aos antibióticos.
Todos os provedores de produtos cárnicos e lácteos
de Mercadona están comprometidos e colaboran para
a adopción do PRAN.

Vaca do Provedor Totaler Naturleite na súa granxa de Meira, Lugo.
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Pesca sostible
Mercadona conta cunha Política de Compra de
Produtos da Pesca propia, asinada por todos os
provedores, que aposta por garantir a sostibilidade
dos produtos pesqueiros que pon á venda.

POLÍTICA DE PESCA SOSTIBLE DE MERCADONA
1. 	
Non ter produtos procedentes da pesca ilegal,
non declarada e non regulamentada.
2. 	
Garantir a trazabilidade dende o punto de captura ata a súa venda.
3. 	
Etiquetar os produtos cumprindo a lexislación
vixente, achegando unha información clara, veraz
e accesible para o consumidor.
4. 	
Garantir o cumprimento legal e as medidas de
ordenamento en vigor respecto a talles mínimos,
paros biolóxicos e vedas, entre outras.
5. 	
Apoiar a mellora continua e as mellores técnicas
dispoñibles en canto a métodos e artes de pesca.
6. 	
Apoiar a incorporación de novos produtos que
cumpran os criterios de sostibilidade.
7. 	
Eliminar da oferta especies ameazadas ou en
perigo de extinción, ou provenientes de ecosistemas seriamente ameazados.
8. 	
Fomentar produtos de acuicultura sostible a
través de estándares de boas prácticas recoñecidos internacionalmente.
9. 	
Apoiar a pesca local.
10. 	Respectar condicións de traballo dignas.
11. 	Todas as decisións no ámbito serán tomadas
baseándose na información científica dispoñible
procedente de organismos e institucións de
recoñecida solvencia.
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Mercadona e os seus provedores traballan para garantir a
trazabilidade de todos os produtos da pesca e fomentar
unha acuicultura sostible a través de estándares de boas
prácticas recoñecidos internacionalmente.
Estas certificacións cobren a produción primaria de produtos mariños destinados ao consumo humano, dende
que o peixe ou o ovo ingresan ao proceso produtivo ata
o produto final non procesado.
En concreto, estes estándares centran os criterios que
hai que avaliar respecto a:
-B
 oa saúde e cría de animais (ningún uso innecesario
de antibióticos e produtos químicos).
-P
 reservación do medio ambiente natural e da
biodiversidade.
-P
 reservación da diversidade de especies e poboacións
silvestres (por exemplo, evitando escapes que poderían
representar unha ameaza para os peixes silvestres).
- Trazabilidade de produtos e rexistros produtivos.
-U
 so responsable e abastecemento de pensos para
animais.
- Uso eficiente dos recursos.
- Conciencia ambiental.
- Cumprimento de leis locais e internacionais.

O 100 % dos provedores de
acuicultura de Mercadona
están certificados en boas
prácticas de sostibilidade

Troitas do Provedor Totaler Piscifactorías Andaluzas nas súas instalacións de Loja, Granada.

37

Iniciativas en sostibilidade

GLOBAL
GAP
ASC

SALMÓN FRESCO DE MERCADONA
O salmón fresco de Mercadona procede de piscifactorías certificadas en seguridade alimentaria, medio
ambiente e benestar animal, xestionadas de forma
responsable e sostible.
Isto é posible grazas ao traballo que realiza o provedor Leroy Seafood xunto con ASC e Global Good
Aquaculture Practice (Global Gap). O provedor é
auditado anualmente para contrastar que se cumpre
cos principios de conservación que promoven os
dous estándares que o apoian.

Saúde e
benestar animal:
monitorización
continua dos
parámetros das
piscifactorías
relacionados coa
alimentación,
minimización
do estrés,
comportamento
natural dos
salmóns,
manipulación
correcta das
pezas, etc.

Pesqueiras
sostibles:
dende 2019
o 100 % das
piscifactorías
conta co
certificado
Global Gap,
e o 71 %,
ademais, conta
tamén co
certificado ASC
para manter a
integridade dos
ecosistemas
e restablecer
a saúde das
poboacións de
especies coas
que se traballa.

Pegada
ambiental: o
obxectivo é
reducir a pegada
ambiental
a través da
correcta xestión
dos stocks e o
impacto da
acuicultura
nos fiordes.

Densidade:
para asegurar o
benestar animal,
a densidade é
un factor clave,
polo que se
traballa con
límites inferiores
aos marcados
pola lei para
poder garantir
un espazo
confortable
nas piscinas.
A taxa é do
97,5 % de auga
fronte a un 2,5 %
de salmóns.

Saúde e
benestar animal:
monitorización
continua dos
parámetros das
piscifactorías
relacionados coa
alimentación,
minimización
do estrés,
comportamento
natural
dos atúns,
manipulación
correcta das
pezas, etc.

Están
abandeirados
en países
membros/
cooperantes
das
Organizacións
Rexionais
de Xestión de
Pesqueiras
(RFMOs, polas
súas siglas en
inglés), polo
que o océano
onde pescan
está xestionado.

Teñen
observadores
a bordo: os
observadores
poden ser
humanos ou
electrónicos.

Todos os barcos
cumpren o
Regulamento
(CE) 1005/2008
que loita
contra a pesca
ilegal, non
declarada e non
regulamentada
(pesca IUU).

ATÚN EN LATA DE MERCADONA
O 100 % do atún en conserva Hacendado procede
de caladoiros xestionados de maneira responsable,
grazas ao traballo constante e á colaboración do
Provedor Totaler Escurís (Jealsa- Rianxeira) con ISSF
(International Seafood Sustainability Foundation).
Froito desta colaboración son os requisitos esixibles
ao atún en lata marca Hacendado.
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Especies
protexidas:
só traballan
con especies
correctamente
xestionadas e
que non afecten
os hábitats
protexidos.
Participan en
grupos de
traballo para
protexer o
salmón salvaxe,
que vive de
forma natural
nos fiordes
noruegueses.

Plástico: unha
das medidas
principais para
protexer os
océanos é reducir
a cantidade
de plástico.
O obxectivo
é reducir nun
50 % o plástico
non reciclable.
Ademais,
participan no
proxecto “Fishing
for litter” para
a limpeza dos
mares xunto
á Axencia
Noruega do
Medio Ambiente
e colaboran en
proxectos de
I+D para analizar
a cantidade de
microplásticos
en peixes.

Alimentación:
o salmón
aliméntase con
materia prima
alternativa
(microalgas,
insectos e aceite
de camelina).

Non se utiliza
ningún tipo de
antibiótico
durante todo o
proceso de cría.
Cero uso de
etoxiquina na
alimentación
e cero uso de
inhibidores
de quitina na
produción.

Trazabilidade
completa dende
as materias
primas ata
o produto
envasado.

100 %

Os patróns
dos barcos
reciben
formación sobre
boas prácticas
pesqueiras
segundo ISSF.

Prohibición do
shark finning:
o finning é
unha práctica
que consiste en
cortar a aleta
da quenlla e tirar
o corpo do
animal ao mar.

Todos os
barcos cumpren
a Política de
Pesca Sostible
de Mercadona.

Non realizan
transbordos
en mar aberto.

Non utilizan
redes
de deriva.

Contan cun
número que
permite dar
seguimento
aos barcos.

Reteñen o
100 % das
capturas,
non realizan
descartes.

Utilízanse
FADs (fish
aggregating
devices),
estas son
antienmallantes,
é dicir, que
a apertura
da rede non
permite que
outras especies
queden
enganchadas
nela.

Existe total
trazabilidade
dende o barco
de pesca ata
o consumidor
final.
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Agricultura e gandería sostibles
Mercadona está traballando cos provedores da súa cadea
de subministración e con outros actores relevantes para
conseguir unha cadea agroalimentaria sostible.

Global GAP é unha norma voluntaria para
asegurar a inocuidade alimentaria e a
sostibilidade en explotacións agrícolas

Como parte deste proxecto, todos os seus provedores
de froita e hortalizas están certificados en Global GAP,
a norma máis estendida e recoñecida actualmente en
termos de boas prácticas de sostibilidade para o sector
agrícola.

Recollida de allos do Provedor Totaler José Perucho e Hijos en Xàtiva, Valencia.
Gitrei faucon dertatquis sesta nonsuam vessedi derta dertatquis tq sesta sesta uis porbis, dit inequi.

40

Nova sección na web

Alianza pola Economía Circular

A web de Mercadona incorporou a nova sección “Coidemos o planeta” para dar a coñecer contidos relacionados
coa sostibilidade e o medio ambiente.

En 2020 Mercadona formou,
xunto a outras grandes empresas e organizacións, o proxecto
Economía Circular en Acción,
unha alianza empresarial para
demostrar con feitos a aposta de distintos sectores pola
Economía Circular. Este compromiso demóstrase mediante proxectos innovadores
que avanzan cara a unha maior sostibilidade.

Nesta web pódense encontrar noticias de actualidade
relacionadas con temas ambientais ou de sostibilidade, contidos interesantes sobre reciclaxe, novidades
medioambientais, falsos mitos e moito máis, e unha
sección onde se poden consultar en liña as memorias
ambientais da compañía.

Sección "Coidemos o planeta" na web de Mercadona
https://info.mercadona.es/gl/coidemos-o-planeta

Cátedra Mercadona de Economía Circular
En 2020 Mercadona e a UPF – Barcelona School of Management crearon a Cátedra Mercadona de Economía Circular
que ten como obxectivos encontrar fórmulas para favorecer o aforro de recursos e a redución de residuos, achegar
argumentos sólidos para fomentar o debate responsable
e extraer aprendizaxes para a
toma de decisións estratéxicas no ámbito da Economía
Circular. Durante este tempo
levaranse a cabo estudos e
análises centrados en analizar e comunicar a diferentes
públicos qué é a Economía
Circular, así como as oportunidades e os posibles freos
que se presentan ante a súa
implantación como modelo
económico.

Oriol Amat, decano da UPF-BSM e actual reitor da UPF; Carolina Luis, directora da Cátedra Mercadona de Economía
Circular; e Bernat Morales, director de Relacións Externas de Mercadona en Catalunya, durante a sinatura do
convenio de creación da Cátedra.
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Fachada do supermercado de Garrucha en Garrucha, Almería.

Mercadona realiza un inventario de emisións de elaboración propia baseado no protocolo GHG.
A partir de 2021 poñerá en marcha a transición cara a unha pegada de carbono estandarizada.
Esta iniciativa forma parte dun programa máis ambicioso de revisión e estandarización dos seus
indicadores ambientais, que implica tamén a comprobación da periodicidade destes datos. Todas as
novidades serán transmitidas a través das canles de comunicación da compañía
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5.
DATOS
RELEVANTES

2019

2020

Tendas con loxística silenciosa en horas val

760

777

Tendas ecoeficientes (inclúen Tendas 8)

1.165

1.277

14

25,7

7.847.064

7.858.278

3,7

3,7

223.090

233.185

Aforro en consumo enerxético (millóns de kWh)
Total consumo enerxético (GJ)
Consumo auga tendas + bloques loxísticos (hm3)
Materiais de envase comercial recuperados
•

Papel e cartón (t)

•

Plástico e poliexpan (t)

17.079

16.701

•

Madeira (t)

3.663

3.899

Total de toneladas de materiais de
envase comercial recuperadas

243.832

253.785

Total de toneladas de residuos xerados

360.000

365.000

Taxa de reciclaxe
•

% residuos reciclados / valorizados

76 %

78 %

•

% residuos destruídos

24 %

22 %

173

209

Toneladas de pilas recuperadas
kg CO2 eq/m3 emitido por:
•

Fugas de gases refrixerantes (emisións directas)

6,93

5,61

•

Consumo de enerxía

14,79

10,75

•

Transporte de mercadorías e desprazamentos

17,16

16,99

Total de emisións de CO2 eq por m3 de mercadoría
que chega ás tendas (quilogramos)

38,88

33,35

Emisións totais de CO2 eq (miles de toneladas)

1.448

1.265

200.000

209.000

43,7
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Redución anual de emisións de CO2 eq
respecto ao ano anterior (toneladas)
Investimento en protección do medio
ambiente (millóns de euros)
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Mercadona continúa dando o "si a seguir coidando o planeta"

Loxística
sostible

Redución de
plásticos

Eficiencia
enerxética

Produción
sostible

Xestión de
residuos

Mercadona segue aprendendo e avanzando para conseguir ser unha
empresa que a xente queira que exista e sinta orgullo dela.
A compañía reforzou o seu compromiso cunha xestión
ambiental robusta e transparente, seguirá traballando para
mellorar e informará dos progresos conseguidos.
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Teléfono: (+34) 963 883 333
IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.
Avenida Padre Jorge Duarte, 123
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)
Teléfono: (+351) 221 201 000

CANLES DE ATENCIÓN AO CLIENTE

ESPAÑA
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL
www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal
www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

