MERCADONA

Memòria Medi Ambient 2013-2014

MEMÒRIA MEDI AMBIENT 2013-2014

Índex

Gestió Mediambiental en Mercadona
1. Logística
1.1 Millores en la flota ............................................................. 6
1.2 Compres sobre moll............................................................ 7
1.3 Millores en la capacitat de càrrega i optimització de rutes.... 8
1.4 Transport intermodal.......................................................... 9
1.5 Última milla....................................................................... 10

2. Eficiència energètica
2.1 Mesures d’eficiència energètica en botigues....................... 14
2.2 Gasos refrigerants en botigues........................................... 16
2.3 Mesures d’eficiència energètica en blocs logístics................ 17

3. Gestió de residus
3.1 Prevenció .........................................................................24
3.2 Reutilització....................................................................... 27
3.3 Reciclatge......................................................................... 27
3.4 Bosses............................................................................. 28
3.5 Gestió de residus perillosos.............................................. 28
3.6 Economia circular............................................................. 29

4. Cadena Agroalimentària Sostenible
4.1 Responsibilitat ambiental.................................................. 34
4.2 Benestar animal................................................................ 38
4.3 Pesca sostenible............................................................... 40

5. Compromisos
5.1 Fòrum europeu de la distribució per a la sostenibilitat........ 46
5.2 Pacte Mundial................................................................... 47
5.3 AECOC: “L’alimentació no té desaprofitament, aprofita-la”... 47
5.4 Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient: campanya
“Més aliment, menys residus”................................................. 47

6. Dades rellevants 2013-2014

GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL
EN MERCADONA

Mercadona és una companyia de supermercats de capital espanyol i familiar l’objectiu de
la qual des de la seua fundació és satisfer plenament totes les necessitats d’alimentació,
neteja de la llar i higiene personal dels seus
clients, així com les necessitats relacionades
amb l’atenció de les seues mascotes. Esta
missió es du a terme dins del model de gestió
de Mercadona, basat en la satisfacció dels
cinc components que conformen l’empresa: “El Cap” (com la companyia denomina
internament els seus clients), Treballador,
Proveïdor, Societat i Capital.
Treballant sempre dins del Model de Mercadona, el sistema de gestió mediambiental de
la companyia està enfocat cap a l’eficiència
en l’ús dels recursos, per a aconseguir “fer
més amb menys” i ser més productius.
Dins d’este objectiu general, Mercadona
treballa per a reduir el seu impacte mediambiental en tres àrees principals:
• Optimització logística
• Estalvi energètic
• Gestió de residus
Així mateix, volem destacar la important
labor dels proveïdors i interproveïdors
per a augmentar l’eficiència no sols dels
seus processos, sinó de tota la cadena de
subministrament.
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Supermercat d’Esmaltaciones, Vitòria-Gasteiz, Araba/Alaba

1. LOGÍSTICA

La carretera continua sent en l’actualitat
l’opció més utilitzada a Espanya per a la
distribució de mercaderies. Mentres treballem per a transportar cada vegada més
mercaderies per tren i vaixell (sempre que
les infraestructures ho permeten), en Mercadona es duen a terme grans esforços per
a aconseguir fer la logística cada vegada
més sostenible.
Mercadona perseguix contínuament el seu
objectiu de “transportar més amb menys
recursos” per mitjà de la incorporació de
les últimes tecnologies per a aprofitar al
màxim la càrrega dels camions, i una acurada
planificació de les rutes per a evitar recórrer
quilòmetres innecessaris. També és imprescindible la labor dels interproveïdors, que
milloren l’ecodisseny dels envasos perquè
els productes ocupen menys volum i siguen
més lleugers, i augmentar així l’eficiència de
la logística sense comprometre la qualitat
dels productes.
Així mateix, volem destacar la importància
que la descàrrega silenciosa realitzada en
hores vall té en els processos de Mercadona. Esta modalitat logística contribuïx a
descongestionar el trànsit, reduïx les emissions i el soroll i permet un major estalvi de
combustible, i d’esta manera s’augmenta
considerablement l’eficiència de “l’última
milla” en el transport urbà de mercaderies.
El Departament de Logística de Mercadona
treballa conjuntament amb els proveïdors
de transport en estes i altres estratègies
per a aconseguir que els productes arriben
diàriament a la seua destinació en perfecte
estat, aprofitant al màxim la capacitat del
camió i els trajectes recorreguts. Tot això
ajuda a reduir l’impacte ambiental que genera
la nostra activitat.

Supermercat d’Av. Alcalde Rovira Roure, Lleida

99%
dels

CAMIONS són
EURO 5 o EURO 6

1.1 Millores en la flota
La pràctica totalitat dels camions que transporten mercaderia des del proveïdor
al magatzem i des d’este a la botiga complixen els estàndards Euro 5 i Euro
6, els exigents requeriments dels quals garantixen un transport per carretera
menys contaminant.
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Un dels camions Euro 6 de l’interproveïdor de transport Acotral
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Durant l’any 2014, a més d’augmentar el nombre de botigues, s’han incorporat
a la compra sobre moll 113 proveïdors més com a conseqüència dels nous models de compra. Això ha millorat l’eficiència de la flota, ja que s’han recorregut
menys quilòmetres en buit.

Abans

13,1

13,4

13,4

Una de les estratègies més usades per Mercadona és l’anomenada “Compres
sobre moll”, que consistix a arreplegar els productes en la fàbrica del proveïdor
utilitzant la nostra pròpia logística. Esta estratègia permet un millor aprofitament
de la flota, ja que facilita que els trajectes en camió no es facen mai en buit, a
més de descongestionar les carreteres i abaratir costos.

14,1

1.2 Compres sobre moll
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Els camions de
flota arrepleguen
els productes del
proveïdor, transporten
mercaderies al bloc
logístic i a botigues
i tornen els envasos
buits i nets al proveïdor

MEMÒRIA MEDI AMBIENT 2013-2014 7

L’estàndard
Euro 6 disminuïx
la capacitat de
càrrega, però reduïx
sensiblement
les emissions

1.3 Millores en la capacitat de càrrega i optimització de rutes
Una altra de les claus per a optimitzar el transport per carretera consistix a omplir
al màxim la caixa del camió, respectant sempre els límits permesos. La menor
capacitat de càrrega dels camions Euro 6 fa necessari treballar altres aspectes
com la planificació de rutes o el disseny ecològic dels productes per a no perdre
eficiència.
A més de les mesures de disseny ecològic que perseguixen este fi (vegeu les
pàgines 28, 38 i 39), les rutes dels camions es planifiquen perquè hi haja el menor nombre possible de viatges en buit, i la càrrega es du a terme optimitzant la
relació entre productes pesats i productes voluminosos, equilibrant així el límit
de càrrega amb l’ocupació de l’espai disponible.
S’ha innovat també en el disseny de la flota de camions. Els proveïdors logístics
de Mercadona disposen ara de caixes i capçals més lleugers (homologats i igualment segurs) que permeten carregar més mercaderia garantint els requeriments
de seguretat. Este alleugeriment de caixes i capçals ha permés augmentar la
capacitat de càrrega un 1,6%.

Càrrega de camions en el bloc logístic de Riba-Roja de Túria, València
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1.4 Transport intermodal

600
TRAJECTES

Diversificar el transport de mercaderies incorporant el tren i el vaixell té avantatges mediambientals significatius. Per això, Mercadona planifica el transport
de productes per tren tenint en compte criteris de pes i/o volum, i sempre en
funció de les rutes de ferrocarril disponibles. Així mateix, per al transport de
productes no peribles s’aprofiten les rutes marítimes quan és possible, perquè
el vaixell presenta major eficiència per litre de combustible que qualsevol altre
tipus de transport.

amb TREN A L’ANY

Araba/Àlaba
León
Lleó
Zaragoza
Saragossa
Valladolid

Barcelona
Tarragona

Madrid

A

Valencia
València

Palma de Mallorca
Alicante
Sevilla

La Roda

Granada

Málaga
Màlaga

BLOC LOGÍSTIC en funcionament
A

Tenerife

A

Gran Canària
Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

A

Magatzem satèl·lit
BLOC LOGÍSTIC en projecte/construcció
Rutes de transport de mercaderia per tren
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523 botigues de
Mercadona en
41 províncies realitzen
descàrrega silenciosa
en hores vall

1.5 Última milla
En el transport de mercaderies és clau la denominada “última milla”: és l’últim
tram que recorren els productes fins a la botiga. Transcorre generalment en
zones urbanes i es fa en camió.
Per a minimitzar els impactes del transport de mercaderia a les ciutats, Mercadona aposta fermament per la descàrrega silenciosa en hores vall: usant els
camions més grans permesos per la normativa (adaptats per a reduir el soroll),
els productes es porten a la botiga en les hores amb menys trànsit (“hores vall”).
D’esta manera disminuïx la congestió a les ciutats i es reduïxen el nombre de
viatges necessaris per a transportar els productes, les emissions associades i la
contaminació acústica. Un estudi recent d’AECOC realitzat en col·laboració amb
l’Institut Cerdà (Estudi del transport urbà de mercaderies, maig 2014) analitza
els aspectes del transport urbà de mercaderies des de perspectives socials i
mediambientals i examina els múltiples avantatges, entre altres mesures, de la
descàrrega silenciosa en hores vall.
En zones urbanes de difícil accés s’estan fent proves amb els anomenats camions
transgir, que gràcies a la seua major maniobrabilitat i capacitat substituïxen 3
camions xicotets per a aprovisionar les botigues ubicades en estes àrees.
Mercadona du a terme la descàrrega silenciosa en hores vall allí on els accessos
i la normativa ho permeten. Amb esta pràctica s’aconseguix una reducció del
consum de combustible per tona transportada de fins a un 70%.

Mercadona ha participat en un estudi recent d’AECOC sobre transport urbà de
mercaderies, en el qual es posen en relleu els avantatges de la descàrrega en
hores vall:
• Estalvi de 10 viatges per setmana per a cada punt de venda
• Estalvi de costos: 9,4% per tona i 6,9% per quilòmetre
• Reducció de la distància recorreguda en un 30%
• El temps de descàrrega es reduïx entre el 14% i el 25%
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DADES RELLEVANTS

L’esforç continu en logística sostenible durant 2013 i 2014 ha permés:

99%

de la flota
complix els
estàndards
EURO 5 i EURO 6

17,6

milions d’euros
invertits en
RENOVACIÓ
de la FLOTA

928.500
TONES

transportades amb
TREN i VAIXELL

113
PROVEÏDORS
incorporats
a l’estratègia

“COMPRES
SOBRE MOLL”
Bloc logístic a Abrera, Barcelona

1. EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

Les botigues i els blocs logístics de Mercadona han anat incorporant al seu disseny
nombroses mesures amb l’objectiu de reduir
el consum elèctric. Les botigues ecoeficients
suposen una millora notable respecte a les
botigues convencionals, però així i tot es
treballa dia a dia per a introduir xicotetes
millores que, a l’aplicar-se a totes les botigues de la cadena, donen com a resultat
un estalvi significatiu. Tot el procés s’ha
monitoritzat amb cura, i es du a terme un
seguiment per a identificar les mesures més
eficients, els estalvis aconseguits i les noves
oportunitats de millora.
Així i tot, la mesura més important i que dóna
millors resultats és la formació en bones
pràctiques d’estalvi energètic que rep tota
la plantilla per a evitar el malbaratament en
els processos rutinaris dels centres.

Supermercat a Jaca, Osca

Una botiga
ecoeficient
consumix un 20%
menys d’energia
elèctrica que una
botiga convencional

2.1 Mesures d’eficiència energètica en botigues
Totes les mesures instal·lades en les botigues ecoeficients de Mercadona tenen
com a objectiu el millor aprofitament de l’energia. Per a això s’han instal·lat
lluminàries de baix consum, detectors de presència, sistemes per a l’apagada i
encesa automàtica dels equips elèctrics, millores en l’aïllament i moltes altres
mesures. A més, en totes les botigues de Mercadona es recupera la calor de
la sala de màquines i es canalitza per a climatitzar els corredors de carn i xarcuteria, i s’han implantat mètodes d’estalvi per a conscienciar el personal de la
importància d’utilitzar únicament l’energia que es necessita.
El resultat obtingut posa de manifest que és possible continuar millorant en
eficiència energètica, per la qual cosa els esforços van dirigits a aconseguir un
estalvi cada vegada més gran.

1,3

1600
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1200
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11 12 13 14
kWh/m3 mercaderia
servida a botigues
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Nre. de botigues
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1000

Nombre de botigues

A mesura que creix el nombre de botigues i entren en funcionament nous magatzems, el consum total augmenta. No obstant això, el consum mitjà per botiga
es manté i fins i tot disminuïx lleument, amb la qual cosa es posa en relleu el
bon comportament de les mesures implantades i l’esforç i implicació de tota la
plantilla per a aconseguir una major eficiència.

Francisco, treballador de manteniment del supermercat d’Av. Unió Europea, Meco, Madrid

Algunes de les últimes mesures incorporades:
MESURA

BOTIGUES IMPLANTADES EN 2013

BOTIGUES IMPLANTADES EN 2014

Condensació flotant en la central frigorífica

398

798

Temporitzadors en resistències antibaf

398

798

Murals frigorífics més eficients

82

72
489

Substitució de gasos refrigerants
Formació al personal de manteniment
de botiga en estalvi energètic
i contrastació de resultats

ESTALVI TOTAL

Totes les botigues

24 milions de kWh

34 millones de kWh
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5,8

9,1

8,1

10,5

2.2 Gasos refrigerants en botigues

11 12 13 14

Consum de gasos
refrigerants (g/m3
servit a botigues)

El programa de
prevenció i detecció
primerenca de
fugues ha donat
els seus fruits al
llarg de l’últim any

El consum total de
gasos refrigerants
en les botigues
de Mercadona ha
baixat un 17%
l’últim any
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Mercadona ha iniciat un programa de substitució de gasos refrigerants, amb una
inversió de 4 milions d’euros en 2014, per a adaptar-se a les noves normatives
que afectaran els gasos fluorats i reduir les seues emissions. També s’ha reforçat
el pla de control de fugues que es va posar en marxa l’any 2011; esta última
mesura en concret ha donat com a resultat la disminució de les fugues de gasos
d’efecte d’hivernacle, la qual cosa es traduïx en menors impactes ambientals i
millor aprofitament de l’energia.
L’any 2014, Mercadona ha substituït el gas R-404A per R-407A, de menor efecte
d’hivernacle, en la central positiva de 489 botigues existents.

NOMBRE DE BOTIGUES
GAS

2013

2014

R-404A

1.463

959

R-134a+R404A

4

70

R-134a+CO2

0

3

R407A+R-404A

0

489

TOTAL

1.467
687

1.521

A més, i després de les proves corresponents, a partir de 2015 les botigues noves
funcionaran amb R-134a + CO2 subcrític en cascada, el sistema de refrigeració
alternatiu més eficient energèticament i mediambientalment que existix hui en
dia per a països de clima càlid com el nostre.
Tant el programa de control de fugues com la substitució de gasos permeten
aconseguir millor eficiència energètica en les botigues i disminuïxen el seu
impacte mediambiental.

2.3 Mesures d’eficiència energètica en blocs logístics
També en els blocs logístics s’apliquen mesures d’estalvi i eficiència energètica,
especialment importants en els magatzems automatitzats. Estos magatzems són
més eficients i eviten sobreesforços a la plantilla. Entre altres mesures, el nou
bloc logístic d’Abrera incorpora un sistema que permet mantindre i reparar els
equips de refrigeració amb total comoditat i seguretat, i sense pèrdues de fred.

El sistema de molls
unflables evita pèrdues
de fred i optimitza els
temps de descàrrega

Molls unflables
En els edificis refrigerats dels blocs logístics de Guadix i Abrera s’ha instal·lat
un nou sistema de moll unflable. Estos molls, que han suposat una inversió de
285.000 euros, creen un segell en la zona d’encontre entre el camió i el magatzem que evita les pèrdues de fred i aconseguix una major eficiència energètica
que beneficia tant la maquinària de fred dels camions com els sistemes de
refrigeració del bloc.

Molls unflables en el bloc logístic d’Abrera, Barcelona
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Els camerinos
estalvien fins a
5 milions de kWh
a l’any en les zones
refrigerades dels
blocs logístics

Sistema de camerinos
Els evaporadors que mantenen la temperatura en els magatzems refrigerats solen
trobar-se en un espai comú. Durant el manteniment habitual de les instal·lacions,
cada evaporador ha de parar cada cert temps per a eliminar el gebre amb aire
calent; això obliga que la resta dels evaporadors de la sala treballen més per a
compensar la pèrdua de fred.
En el bloc logístic d’Abrera s’ha instal·lat un nou sistema que permet aïllar cada
evaporador de la resta, amb la qual cosa el desgebrament es fa sense que quede
afectada en absolut la temperatura de la sala ni s’haja d’obligar a treballar més la
resta d’equips. A més, a estos camerinos s’accedix a través d’un corredor practicable en la part superior de la sala, amb la qual cosa es garantix no solament
un estalvi energètic molt significatiu, sinó també la seguretat del personal durant
les labors de manteniment, perquè eviten els treballs en altura. Este sistema ha
requerit una inversió d’1,5 milions d’euros.

Sistema de camerinos

Zona de refrigerats del bloc logístic d’Abrera, Barcelona
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Interior d’un dels camerinos del bloc logístic d’Abrera, Barcelona

Aprofitament de calor residual
Igual que les botigues, els blocs logístics de Mercadona disposen de sistemes
per a aprofitar la calor residual produïda per la refrigeració i destinar-la a altres
usos, ja siga per a climatitzar ambients o canalitzar-la davall del sòl del magatzem
de congelats (sòl radiant). Estos magatzems treballen a 22 graus sota zero; si
s’eleva lleument la temperatura del sòl a cost energètic zero s’aconseguix major
comoditat i seguretat per als treballadors, sense afectar la qualitat dels productes,
i d’eixa manera es facilita el manteniment i la neteja del magatzem.

a condensadors
de compressors

líquid/gas
gas calent

impulsió sòl radiant
aigua calenta

DEPÒSIT

retorn sòl radiant

INTERCANVIADOR

Esquema simplificat de la recuperació de calor per a sòl radiant en el bloc logístic d’Abrera
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Espantalls visuals
Les aus, especialment les gavines, poden provocar danys i brutícia en les cobertes practicables del bloc. Estos impactes poden ser severs. Per a evitar-los
s’han instal·lat espantalls en el perímetre de la coberta, que, a més, protegixen
els condensadors evaporadors. Els espantalls amb forma de rapaç eviten haver
d’usar productes químics o espantadors sònics, de manera que s’aconseguix
un resultat òptim amb el mínim impacte ambiental.

Els ulls reflectors i el cap sempre en moviment augmenten l’eficàcia dels espantalls

Els espantalls
visuals permeten un
millor manteniment
de les cobertes
Els espantalls protegixen les cobertes i reduïxen el consum d’aigua i energia per a netejar-les
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DADES RELLEVANTS

L’esforç continu en estalvi energètic durant 2013 i 2014 ha permés:
en

2013

24
MILIONS de kWh
ESTALVIATS

687
BOTIGUES

ECOEFICIENTS
en

2014

34
MILIONS de kWh
ESTALVIATS

759
BOTIGUES

ECOEFICIENTS

Supermercat d’Av. Narangel, Tudela, Navarra

20% d’estalvi
energètic en
les botigues
ecoeficients
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3. GESTIÓ DE
RESIDUS

Els residus són un recurs que val la pena
aprofitar com a matèria primera en processos
productius. Este concepte, cada vegada més
arrelat en la societat, és el que es coneix com
a Economia circular i és molt beneficiós per
al medi ambient i també per a l’economia.
Mercadona aplica un gran nombre d’estratègies per a reduir els residus i per a gestionar
adequadament els que genera. Gran part de
l’èxit d’estes estratègies es deu a l’estreta
col·laboració amb els fabricants proveïdors
i interproveïdors, que treballen intensament
per a minimitzar els residus al llarg de tota
la cadena agroalimentària.

Supermercat de Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu, Eivissa

3.1 Prevenció
Cada un dels processos de Mercadona, des de la logística fins al treball en
botiga, es du a terme buscant la màxima eficiència possible. Això vol dir que
es posa atenció per a evitar en la mesura que es puga la producció de residus;
i, per a aconseguir-ho, la companyia ha desenvolupat diverses ferramentes. En
destaquem algunes.

Comanda diària
Per a previndre els residus és crucial que les botigues reben exactament el
gènere que han de vendre. Amb este objectiu s’ha desenvolupat una ferramenta
informàtica que connecta en temps real la botiga amb el magatzem, utilitzant la
informació d’històrics de venda i estocs per a poder ajustar la comanda tan com
siga possible. Tot el sistema informàtic s’ha adaptat als nous models de venda de
productes frescos, que requerixen una especial atenció per a evitar els rebutjos.

Paula, treballadora del supermercat de Camí Vell de Ciutat, a Campos, Mallorca

Arbre complet
Vídeo amb les
estratègies de
Mercadona per
a previndre
els rebutjos
alimentari

24 MEMÒRIA MEDI AMBIENT 2013-2014

La qualitat es prima per damunt de l’estètica i s’aprofita tota la producció, ja
siga directament o usant-la en altres processos, i així s’evita els residus a casa
del productor.

Sinergies entre interproveïdors
Quan alguns productes no són aptes per a la venda directa simplement per
qüestions estètiques, es poden derivar a altres processos productius com ara
l’elaboració de sucs, salses, conserves, etc. Algunes d’estes iniciatives estan
arreplegades en l’apartat dedicat a la cadena agroalimentària en esta mateixa
memòria.

Aliment per a mascotes
elaborat amb salmó
fresc procedent del
subproducte del fabricant
interproveïdor Caladero

Luis Cutillas, director de la finca Campo Verde a Campo Blanca, Múrcia

0,8%

0,7%

0,7%

Mercadona va iniciar en 2012 un programa de col·laboració amb menjadors socials
als quals entrega diàriament productes aptes per al consum però no per a la
venda, i així evita que estos productes siguen rebutjats. En 2014 la col·laboració
s’ha ampliat a 73 menjadors socials en tota Espanya i es preveu que este nombre
augmente. Més informació en la web de Mercadona (www.canalmercadona.es)

0,7%

Redistribució a menjadors socials

11 12 13 14
% Residus/kg
servit a botigues
El repunt observat
en 2014 es deu a
l’adaptació als nous
models de venda per
a productes frescos
Menjador social “Bunyoleres sense fronteres” a Gandia, València
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La reducció de
3 microns en
el grossor del
film fleixador
estalvia 455
tones/any de plàstic
sense comprometre
la seguretat dels
productes

Reducció de materials
A part de mesures de reducció de les deixalles a les botigues, Mercadona aplica
també mesures per a reduir els recursos que consumix durant el seu procés. Així,
l’ús de les caixes reutilitzables evita el consum de cartó (vegeu la pàgina 29), i
l’any 2014 s’ha aconseguit reduir encara més la grossària del film fleixador que
s’usa per a estabilitzar els palets, amb la qual cosa s’ha evitat consumir 455 tones
de plàstic sense comprometre la seguretat dels productes durant el transport.

Preparació de productes frescos, en el bloc logístic de Guadix, Granada

Mercadona també ha substituït les safates de porexpan de la secció de forn per
safates de PET, material amb millor reciclabilitat i comportament mediambiental.
Esta mesura ha suposat eliminar 260 tones de porexpan en 2014.
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0,36

0,34

Cartó

0,31

L’ús de la logística inversa (que consistix a aprofitar els viatges de retorn al
magatzem) i caixes plegables en el circuit d’envasos permet grans estalvis
d’espai, materials, combustible i emissions i facilita la planificació logística des
del proveïdor fins a la botiga.

11 12 13 14

0,29

Al llarg de tot el seu procés logístic, Mercadona fa servir les caixes i els palets
reutilitzables de Logifruit. Estos elements permeten un transport més segur
perquè els productes arriben en perfecte estat a les botigues; a més, les caixes i
palets són llavables, reutilitzables i reciclables, la qual cosa redunda en un procés
mediambientalment menys costós que té lloc en naus ad hoc en les plataformes
logístiques de la companyia (on es du a terme la classificació i la llavada de les
caixes). D’esta manera s’evita el consum de més de 2.900 tones de cartó a l’any.

5,17

5,08

5,28

5,41

3.2 Reutilització

11 12 13 14
0,07

0,05

0,04

0,04

Plàstic
PRODUCTES

11 12 13 14

3.3 Reciclatge
Els materials d’envasos comercials que es generen en botiga durant la reposició
s’envien a les plataformes per mitjà de logística inversa. Allí són compactats per
a facilitar el transport i s’envien al recuperador Saica.

TONES DE MATERIALS RECICLATS

2013

2014

164.000

174.000

0,05

0,06

0,06

MATERIAL DE
ENVASOS

0,09

Porexpan

11 12 13 14

Fusta

kg de materials reciclats
per m3 servit a botiga
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0,90

“El Cap” ha
reduït el consum
de bosses de
plàstic d’un sol
ús en Mercadona
un 93% des
de 2007

Gràcies a les iniciatives en ecodisseny dels interproveïdors (eliminant, reduint o
substituint materials) i sobretot a la bona evolució del procés establit en Mercadona per a aconseguir una millor separació i major qualitat del material, ara com
ara podem garantir la recuperació del 100% del material d’envasos comercials.

3.4 Bosses
Des que Mercadona va començar a cobrar per la bossa tradicional i va introduir
en el seu assortiment bosses i cistelles reutilitzables, s’ha produït una dràstica
disminució en el consum de bosses de plàstic d’un sol ús. La reducció estimada
és d’11.900 tones de plàstic des de 2011. Actualment el consum és de 0,17
bosses per tiquet de compra, i s’ha mantingut estable durant els últims anys.

0,17

0,18

0,21

3.5 Gestió de residus perillosos

11 12 13 14
Bosses de plàstic
d’un sol ús per
tiquet de compra

Els residus perillosos derivats del manteniment preventiu de les instal·lacions
són emmagatzemats temporalment fins que són retirats per un gestor autoritzat.
Este procés es du a terme en un recinte tancat, amb sòl estanc i convenientment
senyalitzat que tinga cubetes antivessaments i totes les mesures de prevenció
necessàries per a evitar accidents

TONES DE RESIDUS DE MANTENIMENT

2013

2014

306

586

Punt Net del bloc logístic d’Abrera, Barcelona
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3.6 Economia circular
L’economia circular és una excel·lent estratègia per a convertir residus en recursos,
incorporant-los novament al cicle de l’economia productiva i reduint, al mateix
temps, l’impacte ambiental dels processos. Per mitjà d’este principi, productes
abans considerats residus es convertixen en matèria primera d’altres processos,
i d’esta manera es genera un cercle virtuós.
Gràcies a l’estreta col·laboració de Mercadona amb els fabricants interproveïdors
és possible redirigir el flux de residus per a convertir-los en recursos.

2
Tractament
Productes

0

1

Residus
de procés

Recuperació de
matèries primeres

3

Nous productes

4

Pas 0. Productes
Pas 1. Residus de procés: s’identifiquen els residus que puguen ser reutilitzats en

altres processos i es posa en contacte els dos fabricants interproveïdors.

Pas 2. Tractament: els residus són tractats (per mitjà de la seua neteja, purificació
o refinament) per a poder ser utilitzats com a matèria primera. Este pas sol portar
associada una important inversió per part del fabricant interproveïdor, fruit del
seu compromís.

Pas 3. Recuperació de matèries primeres: del procés anterior s’obté una matèria

primera apta per a entrar a formar part d’un procés productiu i es convertix, per
tant, el residu en un recurs valuós.

Pas 4. Nous productes: els productes elaborats a partir d’estes matèries primeres

tornen als lineals de les botigues, i així es tanca el cicle de l’economia circular.
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Alguns exemples d’economia circular dels fabricants interproveïdors
Estes mesures i moltes altres ajuden a fer que tota la cadena agroalimentària
de Mercadona siga més sostenible i, per tant, més eficient, i d’esta manera es
permet baixar el preu del Carro Menú als nostres “Caps”.
• Utilització del 100% de terres procedents de la llavada de fruites i hortalisses
per a recuperar parcel·les agrícoles

• Utilització de subproductes per a alimentació animal, ja siga directament
o per a elaboració de pinso
• Aprofitament dels subproductes procedents del procés de pernil de Trévelez
tallat per a elaborar embotits
• Aprofitament d’excedents de fruita per a elaboració de sucs, nèctars i
concentrats

• Utilització del 100% de residus de poda com a fertilitzant

• Utilització de material d’envàs reciclatge en l’elaboració de nous envasos,
i de línies de producte completes (com la línia de parament de neteja de
Bosque Verde)
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DADES RELLEVANTS

L’esforç continu en gestió de residus durant 2013 i 2014 ha permés:

338.000
tones de
MATERIALS
RECICLATS
entre 2013
i 2014

260
tones de

PLÀSTIC
ESTALVIADES
a l’ELIMINAR
les SAFATES
de POREXPAN
del FORN

11.900 tones
de plàstic
estalviades
per la reducció
de bosses
de plàstic
d’un sol ús
Natalia, treballadora del supermercat de Camí de Torrelles, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
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4. CADENA
AGROALIMENTÀRIA
SOSTENIBLE

Una bona gestió ambiental no beneficia exclusivament qui la realitza, té repercussions positives en tota la cadena de subministrament.
Per esta raó, per a Mercadona són molt
importants les millores mediambientals
que els interproveïdors duen a terme. Estes
mesures no solament permeten estalviar
costos i ser més eficients, sinó que també
es traduïxen en millores logístiques i en
reducció de residus, la qual cosa beneficia
finalment tota la Societat.
A pesar que és difícil quantificar totes les
mesures dutes a terme, volem destacar-ne
algunes per a donar una idea de la quantitat
i qualitat dels esforços que s’estan realitzant.

Supermercat d’Urbanització Sierra Mar, Nerja, Màlaga

37

27

243

244

32
236

44
216

11 12 13 14
Certificació
ambiental
de les
instal·lacions
Instal·lacions certificades
Instal·lacions en
procés de certificació

4.1 Responsabilitat ambiental
Els interproveïdors de Mercadona disposen de certificacions mediambientals
reconegudes internacionalment que avalen la seua bona gestió en este camp.
Actualment, el 87% de les instal·lacions dels interproveïdors posseïxen una
certificació ambiental tipus ISO 14001 o EMAS. Les noves plantes i instal·lacions
es troben en procés de certificació.

Mesures d’ecodisseny d’interproveïdors
Els productes dels lineals de Mercadona porten darrere el treball i l’esforç en
I+D dels proveïdors i interproveïdors, tant per a aconseguir la major qualitat al
millor preu com per a aplicar diferents estratègies d’ecodisseny i així optimitzar
el consum de recursos naturals.
Estes mesures han suposat un estalvi de 22.700 tones de materials d’envàs dels
productes Hacendado, Deliplus, Compy i Bosque Verde en els últims 5 anys
(font: Ecoembes).

Altres mesures amb rellevància ambiental
Els interproveïdors de Mercadona han dut a terme més de 500 mesures
mediambientals en 2014. Com s’aprecia en el gràfic, la majoria d’estes mesures
estan centrades en reducció de residus, eficiència energètica i estalvi d’aigua,
encara que el nombre d’interproveïdors que aplica mesures d’economia circular
va augmentant.

Les mesures
d’ecodisseny dels
interproveïdors
han estalviat
22.700 tones
de materials els
últims 5 anys
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8%
10%
20%

8% 5%

Reducció de residus
Eficiència energètica

48%

Estalvi d’aigua
Economia circular
Altres
Optimització logística

RELACIÓ DE FABRICANTS INTERPROVEÏDORS:

Unión Martín

BUQUE PESQUERO

ELVIMAR, S.L.
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Destaquem pel seu interés algunes mesures de fabricants interproveïdors:
Bynsa Mascotas

Mascato
Estalvi
de
recursos

Innovació
per a
reaprofitar

Fabricant de menjar per
a mascotes, aprofita els
subproductes d’altres
fabricants interproveïdors (com Arrocerías
Pons, Casa Tarradellas, Martínez Loriente
o Caladero) en el procés productiu, i així
evita que es convertisquen en residus. En
l’últim any ha aconseguit reaprofitar més
de 14.800 tm de subproductes. A més,
Bynsa Mascotas ha fet un gran esforç en
ecodisseny per a millorar l’apilament i
altres mesures que impliquen la reducció
de materials d’envàs i l’optimització de la
logística.

Laboratorios Maverick
Eficiència
logística i
ecodisseny

Este interproveïdor de
productes d’higiene
personal ha construït
una planta de bufament
de botelles de PET en
la seua fàbrica d’Ulldecona, Tarragona.
La planta, amb una inversió de 8 milions
d’euros, ha permés estalviar 135 tm de
cartó, evitar 1.050 trajectes de camions
carregats amb botelles buides, i deixar
d’emetre 100 tm de CO2 a l’any. A més,
s’ha reduït la quantitat de plàstic dels
envasos en 78 tm/any.

Interal S.A
Interal, fabricant de caldos i sopes, ha
reduït els seus residus en més de 100
tm/any i ha instal·lat una caldera de biomassa que evita l’emissió de 1.300 tm
CO2. La modernització de l’enllumenat li
ha permés també
estalviar més de
150.000 kWh.

Estalvi energètic
i sostenibilitat
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Mascato, interproveïdor de
peix congelat, ha pres mesures d’estalvi energètic que
han suposat una reducció de
180.000 kWh/any. A més,
ha implantat un programa d’estalvi d’aigua que ha permés reduir el consum en
11.000 m3.

Tana S.A.
Productor de llimes i
alvocat, Tana ha implantat un sistema de
reutilització d’aigua
de la llavada de fruites prèvia microfiltració que estalvia més
de 8.500 m3 a l’any. A més els excedents
de producció s’aprofiten per a fabricar
sucs, concentrats i olis essencials. Les
llimes que sobrepassen el calibre comercial
s’envien als fabricants interproveïdors
Helados Alacant i Helados Estiu per a
elaborar gelat de llima.

Gestió
eficient per
a previndre
les deixalles

Sovena España SAU

SPB

Aposta
per
l’economia
circular

Este interproveïdor d’oli
ha dissenyat la seua Estratègia de Sostenibilitat
amb la col·laboració dels
seus clients i dels seus
proveïdors. Esta estratègia ha suposat importants avanços en
economia circular. S’han aprofitat 99.000
tm de subproductes, de les quals quasi
30.000 són utilitzades per altres fabricants
interproveïdors. També han aconseguit
reduir 10 g el pes de la botella de 3 litres
d’oli, i d’esta manera estalvien 160 tm de
PET a l’any.

Seprolesa

L’interproveïdor de productes de neteja SPB
ha fet una aposta ambiciosa per l’ecodisseny canviant les botelles de HDPE a PET, i
reduint-ne el pes. Així
ha aconseguit reduir
32 tm de plàstic, a
la qual cosa s’unix
l’estalvi de més de
2.000 m3 d’aigua, gràcies a la reutilització
de les seues aigües de processament.

Ecodisseny per
a millorar la
sostenibilitat

Perichán
L’interproveïdor d’hortalisses ha implantat
mesures d’economia circular que permeten
que productes no aptes per a ser processades, com ara
carabassetes i
cogombres, puguen ser usats per Dafsa, un altre fabricant
interproveïdor que elabora suc i gaspatxos
per a Mercadona, i així s’aconseguix un
gran aprofitament de la producció agrícola.
També ha incorporat mesures d’estalvi
d’aigua en les seues plantes, canalitzant
l’aigua de pluja per al reg i estalviant per
tant més de 220.000 m3 a l’any.

Aprofitament de
la producció

Saplex
Reducció
de pes de
l’envàs de
vidre

Seprolesa, interproveïdor de llegums envasades,
ha alleugerit 25
grams els envasos
de vidre (un 9%), i
d’esta manera ha aconseguit un estalvi de
més de 1.300 tones. A més, ha implantat
millores de procés que han estalviat
117 tm de cartó i més de 100.000 m3
d’aigua a l’any.

Saplex, que fabrica, entre altres productes,
les bosses de fem Bosque Verde, ha reduït
la grossària de molts dels seus productes i
ha millorat l’apilament per a incrementar el
nombre d’unitats per caixa. Això ha permés
estalviar més de 160 tm de
polietilé a l’any i transportar la mateixa quantitat de
producte usant 95 palets menys.

Estalvi de
plàstics

Caladero
Caladero, interproveïdor de peix, ha introduït envasos industrials reutilitzables en
el seu procés i ha millorat l’ecodisseny de
14 referències que li han permés estalviar
28 tm de material d’envàs. A més, han
adoptat diferents mesures d’eficiència energètica
que han permés un estalvi
anual de més de 600.000
kWh.

Millora de
l’eficiència

Cortijo Cuevas, S.L.
Este interproveïdor
de fruites destina a
alimentació animal
les 1.100 tm/any del
subproducte que genera en la preparació de
la pinya pelada natural. A més, ha estalviat
33.000 kWh amb mesures d’eficiència
energètica com la instal·lació de LED i
millores en l’aïllament.

Reducció de
deixalles i
eficiència
energètica
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4.2 Benestar animal
Tant en Mercadona com en els fabricants interproveïdors hi ha un compromís
decidit amb el benestar animal que s’engloba perfectament en els principis del
Model de Mercadona, ja que beneficia els cinc components que formen el seu nucli.

Raons per a estar compromesos amb el benestar animal
“Cap”

Treballador Proveïdor Societat

Capital

Imperatiu ètic
Millora la salut
dels animals
Millora la seguretat i
qualitat dels productes
Millora la productivitat
i l’eficiència
Requeriment legal
Aporta valor a tota la
cadena agroalimentària

El compromís
amb el benestar
animal és
conseqüència
d’aplicar el Model
de Mercadona
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Este compromís es posa de manifest en plantes com la que ha construït el
fabricant interproveïdor Martínez Loriente, que incorpora els més alts estàndards
de benestar animal per a vedelles i nombroses mesures per a aconseguir un
procés productiu més sostenible i respectuós amb el medi ambient. També en
la producció de llet es cuida al màxim el benestar de les vaques, com demostra
l’explotació ramadera de l’interproveïdor Covap a Còrdova, en la qual els animals
pasturen en completa llibertat.

Instal·lacions dels fabricants interproveïdors

Ramaderia de l’interproveïdor Martínez Loriente, Vilamarxant, València

Explotació ramadera per a la producció de llet de José Antonio Jurado González e Hijo, SCP per a l’interproveïdor Covap a Dos Torres, Còrdova

MEMÒRIA MEDI AMBIENT 2013-2014 39

4.3 Pesca sostenible
Mercadona va publicar en 2012 la seua Política de Compra de Productes de la
Pesca, que definix les estratègies de l’empresa per a garantir la sostenibilitat dels
productes pesquers que posa a la venda. Des de llavors la política s’ha difós entre
tots els proveïdors de pesca de Mercadona i ha sigut firmada i ratificada per tots.
Estes estratègies continuaran desenvolupant-se en els pròxims anys amb l’objectiu
de millorar la sostenibilitat dels productes de la pesca, sempre dins del marc
d’una Cadena Agroalimentària Sostenible.

111 proveïdors de
Mercadona han
firmat la Política de
Compra de Productes
de la Pesca
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Irene, treballadora prescrivint a Julio “Cap” del supermercat de c/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Política de Compra de Productes de la Pesca
La Política de Compra de Productes de la Pesca compromet Mercadona i els seus proveïdors a treballar conjuntament
sobre la base dels criteris següents:

Puerto de Roses, Girona

• No tindre productes procedents de la pesca il·legal, no
declarada i no reglamentada.

• Recolzar la incorporació de nous productes que
complisquen els criteris de sostenibilitat.

• Garantir la traçabilitat des del punt de captura fins a la
seua venda.

• Eliminar de l’assortiment espècies amenaçades o en
perill d’extinció, o provinents d’ecosistemes seriosament
amenaçats.

• Etiquetar els productes complint la legislació vigent,
procurant una informació clara, veraç i assequible per
al consumidor.
• Garantir el compliment legal i les mesures d’ordenament
en vigor respecte a talles mínimes, parades biològiques
i vedes, entre altres.

• Fomentar productes d’aqüicultura sostenible a
través d’estàndards de bones pràctiques reconeguts
internacionalment.
• Donar suport a la pesca local.
• Respectar condicions de treball dignes.

• Recolzar la millora contínua i les millors tècniques
disponibles quant a mètodes i arts de pesca.
Totes les decisions seran preses basant-se en la informació científica disponible
procedent d’organismes i institucions de reconeguda solvència.
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La publicació en la
web de Mercadona
informant de la
Política de Compra
de Productes de la
Pesca ha rebut 7.200
visites en 2014

També s’han fet campanyes de comunicació en les botigues en forma de cartells
amb un codi QR per als “Caps”, que informa tant sobre la Política de Compra de
Productes de la Pesca com sobre el treball del fabricant interproveïdor Escurís
(tonyina en llanda Hacendado) amb ISSF (International Seafood Sustainability
Foundation) per a millorar la sostenibilitat dels estocs de tonyina.

Marta, “Cap” del supermercat de c/ Santa Anna, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Ramón, treballador, amb Alicia i Samuel, “Caps” del supermercat d’Urb. Sierra Mar, Nerja, Málaga
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El compromís amb una Cadena Agroalimentària Sostenible ha permés:

Més de

500
MEDIAMBIENTALS

dels fabricants
INTERPROVEÏDORS

22.700
TONES
de materials
d’envàs
ESTALVIATS

Confraria de peix de Roses, Girona

Aposta pel
producte de
proximitat:
acords estables
amb més
de 12.000
pescadors
espanyols
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5. COMPROMISOS

Mercadona participa activament en nombrosos fòrums nacionals i internacionals per a
intercanviar bones pràctiques i col·laborar
perquè els processos del sector de la distribució siguen millor coneguts en tots els
àmbits.
Volem destacar alguns dels fòrums amb
rellevància mediambiental en què Mercadona
participa.

Supermercat de Ctra. de França, Vielha, Lleida

5.1 Fòrum europeu de la distribució per a la sostenibilitat
El Retail Environment Action Plan (REAP) és una plataforma
europea que es va crear l’any 2009 amb la col·laboració
de la Comissió Europea i que té com a objectiu posar en
relleu les bones pràctiques de la distribució en matèria
mediambiental i facilitar la comunicació entre els diversos
grups d’interés per a continuar millorant en este aspecte. El REAP es regix per
un codi de conducta que perseguix:
1. Fomentar la producció i l’ús de productes sostenibles
2. Reduir l’impacte ambiental de les botigues
3. Optimitzar el transport de mercaderies
4. Reducció d’embalatge i minimització de residus
5. Millorar l’accés als establiments
6. Millorar la comunicació amb els clients
Mercadona és membre del REAP des de la seua fundació en 2009 i participa
activament en els seus compromisos i esdeveniments.

Mercadona participa
en nombrosos
fòrums nacionals
i internacionals
relacionats amb
la sostenibilitat
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Participació d’Adela Torres (gerent de medi ambient de Mercadona) en l’esdeveniment anual del REAP 2013

5.2 Pacte Mundial
Mercadona és firmant i soci del Pacte
Mundial per la defensa dels valors
fonamentals en matèria de Drets
Humans, Normes Laborals, Medi
Ambient i Lluita contra la Corrupció.
El treball de la companyia per a continuar recolzant i reforçant els deu principis i
valors que sustenta el dit pacte queda reflectit en l’informe de progrés que valida
el compliment d’estos principis.

Fitxa de l’informe de
progrés de Mercadona
(2014) en la web
del Pacte Mundial

5.3 AECOC: “L’alimentació no té desaprofitament, aprofita-la”
La prevenció dels residus alimentaris és una de
les àrees en què més està treballant la companyia. Conscients que es tracta d’un problema que
afecta tota la cadena alimentària, Mercadona s’ha
unit a la iniciativa d’AECOC “L’alimentació no té
desaprofitament, aprofita-la”, que posa en contacte
tots els actors de la cadena de subministrament per a crear sinergies i previndre
els residus alimentaris a tots els nivells.

5.4 Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient: campanya
“Més aliment, menys residus”
També dins dels esforços per a millorar
les deixalles alimentaris en la cadena de
subministrament Mercadona participa en
l’estratègia del MAGRAMA “Més aliment,
menys residus” per a previndre i reduir les
deixalles alimentàries. Com a tal, Mercadona va
participar com a ponent comunicant les seues
estratègies en el cicle de ponències #Anticipa2
al novembre de 2013 i ha continuat treballant i
millorant les seues estratègies des de llavors.

Mercadona va
participar en la jornada
d’Anticipa2 sobre els
residus alimentaris
organitzada pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient
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6. DADES RELLEVANTS 2013-2014
INVERSIÓ EN PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT

LOGÍSTICA

ESTALVI ENERGÈTIC

2013

2014

Milions d’euros

24,1

25

Milers de km recorreguts per carretera

284.370

318.700

Milers de tones transportades per carretera

21.233

24.307

Tones transportades per tren

249.500

242.000

Tones transportades per vaixell

557.000

686.500

Botigues amb Descàrrega Nocturna Silenciosa

495

523

Botigues ecoeficients

687

759

Milions de kWh estalviats

24

34

Consum elèctric total (GJ)

6.418.000

6.618.000

Tones de cartó recuperade

150.700

159.300

Tones de plàstic i porexpan recuperades

11.210

12.860

Tones de fusta recuperades

1.870

1.650

Tones de piles recuperades

160

152

1.467

1.521

GESTIÓ DE RESIDUS

NOMBRE DE BOTIGUES

193.000 TONES MENYS D’EMISSIONS DE CO2 GRÀCIES
ALS ESFORÇOS EN GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
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Una gestió mediambiental efectiva és crucial per a la
bona marxa de qualsevol companyia. Som conscients
que ens queda molt per millorar, però els resultats
aconseguits ens animen a continuar treballant.
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