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Mercadonan badugu Berdintasun Plan bat 2009az geroztik.

2021eko abenduan sinatu genuen enpresak eta langileen

ordezkariek –UGT eta CCOO– gure 4. edizioa.

Planak bi urteko indarraldia du, eta Hitzarmen Kolektiboen,

Lan Akordio Kolektiboen eta Berdintasun Planen Erregistro eta

Gordailuan erregistratua eta inskribatua dago,

90112452112022 kodearekin.

DOKUMENTU HONETAN, PLANAREN INFORMAZIO

GARRANTZITSUENA JASOTZEN DA, ETA ENPRESAK PLANAREKIN

DUEN KONPROMISOA NABARMENTZEN DA. JARDUERA-ILDOAK,

HELBURUAK ETA NEURRIAK ERE JASOTZEN DIRA.



GURE KONPROMISOA



Berdintasun Plan honen abiapuntua enpresako Zuzendaritzak

hartutako konpromiso bat da, LAN-HARREMANAK BERDINTASUNEAN,

KALITATEAN ETA ANIZTASUNAREKIKO ERRESPETUAN OINARRITZEKO

konpromisoa.

Enpresako Zuzendaritza eta langileen ordezkariek (UGT eta CCOO)

Berdintasun Plana negoziatu eta adostu dute, legezko esparruaren arabera

baina baita konpromisoan oinarrituta ere. Hala, zuzendaritza eta plantilla

batera inplikatzeari esker, tresna eraginkorra izango da lan-giro ona

sustatzeko eta langile guztien –gizon eta emakumeen– bizi-kalitatea

hobetzeko.

Alderdi sinatzaileek tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa esparru

guztietan eta ondorio guztietarako lortzeko konpromisoa sinatu nahi dute. Ez

dute onartuko sexuan, sexu-orientazioan, egoera zibilean, desgaitasunean,

adinean, arrazan, politika- eta erlijio-usteetan, sindikatu-afiliazioan edo

beste edozertan oinarritutako diskriminaziorik. Beraz, konpromisoa hartzen

dute konpainiako eremu guztietan aniztasuna errespetatuko duten lan-

baldintzak sustatzeko.

Berdintasun Plana MERCADONAREN BALIOETAN ETA KULTURAN

integratuta dago, eta FUNTSEZKO PRINTZIPIOTZAT HARTZEN DA GIZA

BALIABIDEEN KUDEAKETAN.



JARDUERA-EREMUAK



Gure JARDUERA-
EREMUAK 10 dira 
Eremu-gaietako bakoitzean, genero-
berdintasuna sustatzen laguntzen duten 
helburuak jartzen eta neurriak ezartzen 
dira.

ENPRESARA 

SARTZEA
KONTRATAZIOA SUSTAPENA TREBAKUNTZA

ORDAINSARIA KONTZILIAZIOA LAN-OSASUNA
GENERO-

INDARKERIA

KOMUNIKAZIOA 

SENTSIBILIZAZIOA
PARTE-HARTZEA



HELBURUAK ETA 
NEURRIAK



Berdintasun  
Planak 
4 HELBURU OROKOR 
DITU
Helburu horiek helburu espezifikotan 
islatzen dira, eta helburu horiek 
betetzeko neurriak hartzen dira.

Emakumeen eta gizonen arteko 
tratu- eta aukera-berdintasunean

aurrera egitea enpresan

Enpresaren kudeaketan genero-
ikuspegia txertatzen jarraitzea

Enpresako plantilla osatzen duten 
pertsonen bizitza pertsonala, 
familia eta lana uztartzeko 
eskubideak bermatzea eta 

emakumeen eta gizonen arteko 
erantzunkidetasuna sustatzea.

Ordainsari-berdintasuna
bermatzea



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: ENPRESARA SARTZEA

Enpresan sartzeko hautaketan berdintasunezko tratua eman

eta erakustea, prebentzio-neurriak hartuz eta bereizketa

horizontal eta bertikalik gerta dadin eragotziz

Hautaketa-prozesuetan proba objektiboak egitea; probak berrikusten jarraituko da,

bereizkeria eragin dezakeen aldaketarik baden ebaluatzeko.

Irekitzen diren zentro berrietan, plantilla dibertsifikatu egingo da jardueraren

hasieratik bertatik, eta lanpostu bakoitzerako, hautagairik baldin badago, bi sexuetako

langileak hautatuko dira, proportzio orekatuan eta baldintza- eta gaitasun-

berdintasunean.

Tradizioz genero bati eta besteari esleitzen zaizkien lanak emakumeek eta gizonek

berdintasunez egin ditzaten sustatzea. Giza Baliabideen Sailak, estereotipatutzat

jotzen diren lanpostuak eskaintzean, genero bati eta besteari tradizioz esleitu ohi

zaizkien zereginak trukatzeko bide emango du, betiere hautagaiak profil egokia

betetzen badu.



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: ENPRESARA SARTZEA

Enplegu-eskaintzetan eta eta enplegu-eskaeren ereduetan

hizkera eta irudi ez-sexistak erabiltzen jarraitzea, esplizituki

emakumeei edo gizonei zuzenduak izan ez daitezen.

Dauden komunikazio-jardunbideak aldizka berrikustea (webgunea, iragarki-taulak,

komunikabideetako deialdiak, etab.), emakumeei eta gizonei informazioa berdin iristen

zaiela ziurtatzeko.

Hautaketa-elkarrizketetan erabilitako irizpideen jarraipena

egitea

Lanpostuetarako behar diren irizpide edo profilak berrikustea eta genero-ikuspegitik

aztertzea, gerta litezkeen bereizkeria-kasuak saihesteko.

Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua lortzea

lanbide-taldeetan eta enpresaren zuzendaritza-egituran

Erantzukizuneko postuetarako kanpoko hautapen-prozesuetan, neurri positibo hau

ezarriko da: baldintza- eta gaitasun-berdintasuna dagoenean, lanpostu horietan

ordezkaritza gutxien duen sexuko pertsonak eskuratuko du postua.

Planaren Jarraipen Batzordeari plantillaren osaeraren berri ematea, lanbide-taldeen

eta sexuaren arabera.



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: ENPRESARA SARTZEA

Ordezkaritza txikia duten lanpostuetan emakumeak

hautatzeko prozesuen jarraipena egitea

Egindako hautapen-prozesuen berri ematea Planaren Jarraipen Batzordeari, sexuaren

arabera bereizitako datuekin, eta adieraztea zer eragozpen izan diren sexu jakin

bateko pertsonak bilatzean ordezkaritza gutxien duten lanpostuetarako.

Lanbide-heziketako ikastetxeekin eta irekiera berriak egingo diren herrietako udalekin

lankidetzak edo hitzarmenak eginez jarraitzea, enpresan ordezkaritza txikia duten

lanbideetan emakumeak sar daitezen.

JARDUERA-EREMUA: KONTRATAZIOA

Enpresan sartzean, emakumeen eta gizonen ordezkaritza

orekatua lortzea lanbide-taldeetan Lanaldi partzialeko kontratuetatik lanaldi osoko kontratu batera aldatu ahal izango da,

lanpostu hutsak edo lanpostu berriak daudenean.Lanaldi partzialeko kontratu batetik lanaldi osoko kontratu

batera igarotzea ahalbidetzea



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: TREBAKUNTZA

Aukera-berdintasunean hezten jarraitzea, batez ere

enpresaren antolakuntzarekin zerikusia duten langileak, giza

baliabideetakoak, arduradunak eta zuzendaritzakoak,

langileak hautatzean, sailkatzean, sustatzean,

prestakuntzarako sarbidean eta abarretan objektibotasuna eta

bereizkeriarik eza bermatzeko.

Urteko Prestakuntza Planaren jarraipena egitea generoaren ikuspegitik, sexuagatiko

bereizkeriarik egon ez dadin.

Generoari eta berdintasunari buruzko berariazko prestakuntza egiten jarraitzea,

hautaketa-, ordainsari- eta prestakuntza-politiken ardura duten Giza Baliabideen

Saileko pertsonentzat.

JARDUERA-EREMUA: ORDAINSARIA

Balio bereko lanetan soldata-berdintasuna bermatzeko

ordainsari-politika aplikatzen dela ziurtatzea
Ordainsarien berdintasunaren jarraipena egitea.

Bermatuko da ez dela bereizkeriarik egingo haurra izateagatik

edo haurdunaldiko eta edoskitzaroko arriskuagatik emandako

baimenetan ordainsariari dagokionez (finkoa eta aldakorra)

Planaren Jarraipen Batzordeari ordainsari-berdintasunaren bilakaeraren berri ematea.



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: KONTZILIAZIOA

Lana eta familia bateratzeko eskubideak bermatzea, haien

berri emanez eta langile guztien eskura jarriz

Enpresak liburuxka bat finantzatzea, hauen gainean informazioa emateko: ohiko

baimenak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzeko 3/2007 Legeko eskubideak

eta legeak hobetzen dituzten enpresaren beraren baimenak. Langileen artean

informazio-liburuxka banatzea.

Enpresaren barneko komunikazio-bideak erabiltzea (iragarki-taulak, informazio-orriak,

etab.) langileei familia eta lana bateratzeko eskubideen berri emateko.

Batzordeari baimen, kontratu-etete eta eszedentzien berri ematea.

Langileen bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen

laguntzeko legeetako neurriak hobetzea

Legez ezarritako eskubideak eta langileen legezko ordezkariekin negoziatutako

eskubideak (enpresaren Hitzarmen Kolektiboaren 13., 22., 24., 26. eta 28. artikuluetan

ezarritakoak, legea hobetzen dutenak) aintzatesten direla bermatzea.



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: LAN-OSASUNA

Genero-ikuspegitik egindako arriskuen ebaluazioaren

jarraipena egitea

Jarraipen Batzordeari ezbeharren eta eritasun profesionalen berri ematea, sexuaren

arabera banatuta.

Segurtasun eta Osasunerako Zentro arteko Batzordeak, bere eskumenen barruan,

laneko arriskuen aldizkako ebaluazioen jarraipena egingo du, emakumeek lanpostu

jakin batzuetarako sarbidea izatea baldintzatu dezaketen egungo eta etorkizuneko

faktoreak balora daitezen.

Haurdunaldi eta edoskitze osasungarriak bermatzea, horretarako lan-baldintzak

egokituz, enpresako zerbitzu medikoak gainbegiratuta.

Sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena saihesten dituzten

lan-baldintzak sustatzea

Inork sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena salatuz gero, horretarako dagoen

protokoloa abian jarriko dela bermatzea, eta Instrukzio Batzordearen bizkortasuna eta

isiltasuna bermatzea.

Sindikatuetako ordezkariekin adostea liberatutako ordezkari sindikalei prestakuntza

ematea, sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena prebenitu, detektatu eta

tratatzearen inguruan.



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: GENERO-INDARKERIA

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako legez

ezarritako eskubideak hobetzea, haiek hobeto babesteko.

Udalekin, elkarte espezializatuekin eta abarrekin lankidetza-hitzarmenak egitea,

genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak kontratatzeko.

Emakumezko biktimei legez aitortutako eskubideen berri ematea langile guztiei,

barne-komunikazioko bideetatik.
Genero-indarkeriaren protokoloa ahalik eta azkarren aktibatzea, eta emakume

biktimei zentroa edo herria aldatzeko eskubidea eta gainerako eskubideak bermatzea,

besteak beste:

 Laneko denbora murrizteko edo berrantolatzeko eskubidea, mugikortasun

geografikoa, lantokiz aldatzea, lan-harremana etetea eta lanpostua gordetzea,

eta lan-kontratua amaitzea. Azken kasu horretan, langabeziako legezko

egoeratzat hartuko da.

 Genero-indarkeriaren biktimentzako 18 hilabete arteko eszedentzia, lanpostua

gordetzen zaielarik. Hasierako epe hori bete ondoren eta judizialki egiaztatutako

arrazoiak irauten duen bitartean, luzatu egin ahal izango da, gehienez ere 36

hilabetera arte.

 Laguntza psikologikoa, eskatzen duten emakume biktimentzat (zerbitzu

medikoak kanpoko psikologoak ditu, laguntza behar duten pertsonentzat).



HELBURUAK NEURRIAK

JARDUERA-EREMUA: KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

Barneko nahiz kanpoko komunikazioetan erabiltzen diren

hizkera eta irudiak berrikusi eta, hala badagokio, zuzentzea,

sexismoa desagerrarazteko

Barneko eta kanpoko komunikazioetan erabiltzen diren hizkera eta irudiak berrikusten

eta, hala badagokio, zuzentzen jarraitzea, sexistak izan ez daitezen.

Enpresako komunikabideez (web-orria, prentsarekiko harremanak, etab.) arduratzen

diren langileak prestatzen jarraitzea berdintasunaren eta hizkuntzaren erabilera ez-

sexistaren arloan.

Enpresan aukera-berdintasuna txertatzeari buruzko

informazio-bide iraunkorrak ezartzea

Langileak etengabe sentsibilizatzea berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren

arloan, eta lana eta familia bateragarri egiteko neurrien berri ematea.

JARDUERA-EREMUA: PARTE-HARTZEA

Hitzarmeneko eta Berdintasun Planeko batzordeetan

emakumeen parte-hartzea sustatzea

Hitzarmenean dauden batzordeetan eta plan honen Jarraipen Batzordean

emakumeak sartzeko konpromisoari eustea, bai enpresaren aldetik bai langileen

aldetik.


