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Gure ekintza garrantzitsuenak 2013 urtean

“Nagusia” Langilea Hornitzailea

257
Milioi euro sari aldagarrian 2013an, 
eraginkortasun eta produktibitate 
hobetze helburuetara heltzeagatik 
langileen artean banatuak

% 6 + 
Langile bakoitzeko 
produktibitatearen hazkundea

FRESKOEN SAIL BERRIAK

Lonjako arrain freskoa

Gertuko fruta eta barazkiak

Labea granel-era

haragi eta urdaitegia mozketan

%14,1
Espainian antolatutako 
banaketaren salmentako 
erabateko azaleko 
merkatu kuota

4,8
Milioi etxeek erosten 
dute Mercadonan

20.000+
Lehengai ekoizle 
eta ETE

2011

1.356
2012

1.411
2013

1.467
61 denda irekiera eta 5 ixte 2013an

AUZO SUPERMERKATUAK

74.000 
Langile kalitatezko enplegu 
egonkorrarekin

EMPLEGU EGONKORRA

14.500
Milioi euro,
Erosketa kopuru osoaren 
%85a adierazten dute

ESPAINIAKO EROSKETA 
KOPURUA

37
milioi euro

HEZIKETAN INBERTSIOA

1.400
Euro garbi/hilabetean 4 urte baino 
gehiagoko aintzintasuna duten 
oinarrizko langileentzat, %80ª

ORDAINSARI POLITIKA

110
Bitarteko hornitzaile

2.000+
Merkataritza eta 
zerbitzu hornitzaile
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Ctra. de Françako supermerkatua,Vielha, Lleida.

Gizartea Kapitala

20
Lantegi berri eta 
berezko marken 
produkzio lerro

5.600 
nekazari

3.600 
abeltzain

450
Milioi euro

BITARTEKO HORNITZAILEEN 
INBERTSIOA

1.465
Milioi euro,  
2012an baino %12 gehiago

BPG nazionalari 

egindako ekarpena

3.700
Milioi euro, 
2012an baino %4 gehiago

ESPAINIAN EGINDAKO 
ZERGA EKARPENA

19.812
Milioi euro (%4+) 

9.845
Milioi kilo-litro (kilitroak) 
salduak (%2+)

FAKTURAZIOA

8.000 
Arrantzale,  
80 lonjetakoak

LANTEGI BERRI ETA BEREZKO 
MARKEN PRODUKZIO LERRO

1.900+
Elikagai tona ongintzako
antolaketa ezberdinei emanak

MERCADONA SOZIALA

400.000
Zuzeneko eta  
zeharkako lanpostu

MERCADONAREN INPAKTUA
650
Milioi euro, 2.410 milioi 
azken 4 urteetan

INBERTSIOA

515
Milioi euro (%1+)

ETEKIN GARBIA

HORNITZAILEEI BATAZ-BESTEKO  
ORDAIN-EPEA

53
egun, 2012an baino 7 gutxiago
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Presidentearen mezua

2013an zehar gure proiektuaren garapenean aurrera egiten 
jarraitu dugu. Lortu dugun guztitik bi ekintza nabarmengarri 
daude: konpainiak lortutako eraginkortasun eta produktibitatearen 
hazkundea osatzen dugun guztion ahaleginari esker, eta 
burutzen ari garen barne eta kanpo aldaketa garrantzitsuak, 
gure asmoa den bezala, Mercadonaren Nekazaritza Elikagaien 
Kate Jasangarri bat lortzeko beharrean aurrera egiteko erronkari 
aurre egin ahal izateko, gure partekatutako hazkunde ereduak 
eragiten duen sendotasunetik.

Horri esker, 2013a inflexio urtea izan da Mercadonarentzat: 
hurrengo urteetan zehar konpainia bezala izan nahi dugunaren 
oinarriak finkatu ditugun urtea; eta birsortzeko mugimenduak 
egin ditugun urtea ere. Halaber, hamabi hilabete hauetan zehar 
aldaketa ugari sartu dira. Egoera guztietan, gure “Nagusiak”, 
barnetik gure bezeroak izendatzen ditugun moduan, hartutako 
erabakiak itsasargia izan dira, mugimendu bakoitzak beren 
Erosketa Osoa kalitate maximoarekin eta ahalik eta prezio 
baxuenean ekoiz dezaten konponbide hoberena agintzeko 
gure konpromisoa bete baitu.

Hiru dira aurkitu ditugun mugimendu handiak eta geroaldian 
aurrera egiten lagundu behar gaituztenak. Lehenik eta behin, 
espezialistengatik ekoiztutako produktu handiak edukitzearen 
garrantzia nabarmendu dugu. Horrek, kategoria kudeaketatik 
beharren kudeaketara pasa behar dugula dakar, “Nagusiaren” 
behar errealak asetzeko ekoizle hoberenaren produktu hoberena 
beti bilatuz eta eskainiz, prezio garaiezin batean.

Bigarrenik, dendariagoak izatera itzultzeko beharrarekiko are 
kontzienteagoak gara. Aspaldi sustatu genuen konpainia osoan 
mentalitate aldaketa bat, produktu freskoak konpainiarentzat 
duten garrantzia balioan jartzen duen salmenta eredu berri 
bat ezartzera eramaten ari gaituen moldaketa bat, bermatuz, 
kudeaketa bikain batekin, bere kalitatea eta freskura.

Horretarako eta hirugarrenik, funtsezkoa iruditzen zaigun 
zerbaitetan lan egiten jarraitu dugu: gure lehen mailako 
sektorearekin estuagoki nahasi eta elkarlanean aritzearen 

beharra. Ezagutu behar dugu eta baterako eran lan egin beraiek 
direlako beren ahalegin eta inplikazioarekin gure “Nagusiak” 
konkistatzeko zerbitzu eta kalitatea bermatzen lagunduko 
gaituztenak. Hilabete hauetan zehar eremu honetan aurrera 
eraman dugun lana nekazari elikagaien kate jasangarri bat 
edukitzea aukera bat ez dela baieztatzeko aukera eman digu: 
behar bat da, non guztiz zentratuak gauden, gure proiektuaren 
hurrengo bilakaera honen mende dagoela kontziente izanik.

Mugarri honen hasieran da, gure proiektuaren geroaldirako 
garrantzi handikoa, hamabi hilabete hauetan zehar konpainiak 
lortutako emaitzak kokatu behar diren lekua. Izandako 515 milioi 
euroko etekin garbitik, aurreko urtean baino %1 gehiago; edo 
fakturazio zifraren %4ko hazkundea, 19.812 milioi eurotara 
heldu dena; Inbertitutako 650 milioi eurotaraino. Inbertsio kopuru 
hau gure supermerkatuen eraberritze eta irekieretara bideratu 
da bereziki, baita martxan ditugun logistikako bloke berrien 
eraikuntzarako ere eta ezartzen ari garen produktu freskoen 
kudeaketa berrira gure prozesuak moldatzeko.

Nabarmengarria da ere konpainiaren 110 bitarteko hornitzaileek 
egindako inbertsio ahalegina: espainiar gizartearentzat hain 
garrantzitsua den industria sortzeko 450 milio euro baino gehiago 
bideratuta. Enplegua, berrikuntza eta garapena sortzen duen 
industria, denboran jasangarria eta hazkunde produktiboaren 
oinarriak finkatzen dituena. Azken finean Mercadonaren parte 
garen guztioi oso harro sentiarazten gaituen industria bat, 
gizarte baten ongizatea bere produktibitatearen hazkundearen 
mendean dagoela ezin nahasizko eran konbentzituak gaudelako

Mercadonaren eta bere ingurunearen babesa garrantzitsua 
bada ingurunearen produktibitaterako, estatuan egiten duen 
ekarpena ez da txikiagoa. Horren adibide dira Espainian zerbitzu 
eta produktutan egindako 14.500 milioi euro baino gehiagoko 
erosketak, gure erosketa guztien %85 a irudikatzen duen 
kopurua; edo konpainiak egiten duen zuzeneko zerga ekarpena 
eta 2013an 1.465 milioi eurokoa izan dena, aurreko ekitaldian 
baino %12 gehiago. Garrantzitsua da, baita ere, konpainiak 
egin duen ahalegina urtean zehar  2013an lehengai eta 
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kostu energetikoek eduki dituzten precio igoera garrantzitsuak 
kontrolatzeko, neurrizko inflazioa mantentzen laguntzeko eta 
erosketa saski egonkorra eskeintzen jarraitu ahal izateko.

2013 urtean zehar, pertsonala osatzen dugun 74.000 langileok 
egin dugun ahalegina bikaina izan da. Baita bere jarrera ere, 
gardentasun eta konfidantza erlazio bat sendotzen ahalbidetu 
duena eta horren adibide garbiena hurrengo bost urteetarako 
Mercadonaren Hitzarmen Kolektibo berriaren sinadura izan da, 
langileen ordezkariekin.

Halaber, lortutako emaitza eta zifrak dudarik gabe langile 
guztien ahaleginaren ondorio dira. 2012an baino %6 handiagoa 
izan den ahalegina eta egunez egun dendariagoak izatearen 
konpromezu argia. 1,4 milioi heziketa ordutan bihurtu den 
ahalegina eta 37 milioi eurotara gerturatu zaion inbertsioan 
2006an guk geuk egin genuen akats bat konpontzen lagundu 
behar gaituen transformazioa sortzeko, erabaki baikenuen, 
horretan konbentzituak geundelako, txarkutero, harakin edo 
arrain saltzaile izatea, hau da, dendariak izatea, ez zela 
garrantzitsua. Gaur pixka bat dendariagoak gara. Eta niretzat 
harrotasuna da giza-talde haundi honekin lan egitea, eta baita 
ere esatea, edozein kutxazain edo eta berrerrulek konpainian 
4 urteko aintzintasuna baino gehiagorekin, %80-a, 1.400 euro 
garbiko hilabeteko soldata duela, bere kasuan helburuengatiko 
sarietan, 2 hileroko gehiago gehitu behar zaiona.

Mercadonan jasangarria eta produktiboa den ekonomia sozial 
bat edukitzearen beharraz konbentzituta gaude. Horretarako 
geroaldi batean lanean jarraituko dugu, hemendik urte batzuetara 
2013ak konpainiarentzat irudikatzen duena perspektibarekin 
begiratzen dugunean gure amankomunezko proiektuarentzat 
erabakigarria izan zela konbentzituak egongo gara eta aitortuko 
dugu konpainiaren parte garen guztiok.

Orain arte, hurrengo urteetan eta bereziki 2014 urtean egingo 
ditugun ahalegin guztiak, adibidearen bitartez, ekintzekin 
birsortzera eraman behar gaituzte; gauzak gerta daitezen 
eta gure bezero, langile, hornitzaile, lehen mailako sektore 

eta gizartea existitzea nahi duten empresa eredua edukitzea 
eta erreferentzi moduan balio izatea. Bere osagai bakoitzaren 
produktibitatearen bidez jasangarria den eta partekatutako 
hazkundean oinarritutako kate eredu bat, gizabanako bat 
produktiboago den heinean, empresa edo herrialde bat bere 
erabakien jabeagoa delako ere.

Juan Roig

“Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bat edukitzea ez da aukera bat, behar bat baizik; eta 
gure proiektuaren bilakaera honen mendean dago.”
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Zer da Mercadona?

“‘Nagusiak’ bere Eroske-
ta Osoa (Freskoak + Leho-
rrak) ekoiztu dezan Agindu 
emaileak”

IKUSPEGIA

“ G i z a r t e a k  e x i s t i t z e a 
nahi duen Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarri 
bat lor tzea eta berataz 
harrotasuna senti dezan, 
‘Nagusia’ itsasargi bezala 
edukiz eta lidergoaren bidez”

Partekatutako hazkunde jasangarri 
baten proiektua eraiki Mercadonaren 
Nekazaritzako Elikagaien Kate 
Jasangarri guztia bost osagaiak 
asetzeko: “Nagusia”, Langilea, 
Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala

>>
>>

MISIOA



Mercadona: Gure Eredua

13

Bodegas Ontañón bitarteko hornitzailearen mahastiak, Corellako Finkan, Corella, Nafarroa.

38.000
MAHATS TONA
ESPAINIAN EROSIAK
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Mercadona kapital espainiarreko supermerkatu konpainia 
familiarra da, bere bezeroen elikadura, garbiketa eta higiene 
pertsonal guztiak asetzeko helburua duena sortu zenetik, 
eta baita etxeko animalien zaintzarekin erlazioan dauden 
beharrak ere. Horretarako auzoko 1.467 dendekin kontatzen du 
salmenta aretoetan bataz besteko 1.500 metro karratu dituztenak 
espainiako elikadura azalera osoaren %14,1eko merkatu kuota 
irudikatzen duena eta kokatuta dauden merkataritza eremuen 
dinamismoari laguntzen diotenak. Supermerkatu guztiak aukera 
zabal eta eraginkorra daukate, 8.000 erreferentziagatik osatua 
gutxi gorabehera, konpainian urtero beren konfidantza jartzen 
duten 4,8 milioi etxe baino gehiagoren eskuetara daudenak.

Mercadonak zuzenean 2.000 merkataritza eta zerbitzu 
hornitzaileak izanik, Hacendado, Bosque Verde, Deliplus 
eta Compy markak besteen artean ekoizten dituenak. Haiek 
guztiekin elkarrekiko kolaborazioan eta baterako konpromezuan 
oinarritzen den eredua mantentzen du konpainiak, epe luzeko 
harremanekin Merkataritza Praktika Onetako Hitzarmen Marko-
aren bidez arautzen direnak, “bizitza osorako kontratuak” 
eraginez. Horri esker, bitarteko hornitzaile ekoizleak konpainia 
bereizten duen bezeroen asetasun osoaren filosofian nahasiak 
eta kalitatearekin obsesionatuak daude, bai produktuarena 
bai zerbitzuarena.

Bere eguneroko jarduera egiteko, Mercadona eta bere 
hornitzaileak espainiako lehengaien 20.000 ekoizle eta ETE-ren 

SPB-en 20 urte
Mercadonak bere merkataritza modeloa 

Beti Prezio Baxuetan oinarritzen du, 
“Nagusiak”, konpainiak bere bezeroak 

izendatzen dituen modua, bere Erosketa 
Osoa kalitate maximoko eta ahalik eta 
prezio baxuenean egitea ahalbidetzen 

duena, “kalitatea ez da zergatik 
garestiagoa izan behar” konpainiaren 

leloari fidel duela 20 urte baino gehiago

Esther, Mutiloako supermerkatuko bezeroa, Valle de Aranguren, Nafarroa.
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laguntza daukate, partekatutako ondasunean eta enpleguaren 
sorreran bihurtzen dena Mercadona supermerkatuak eta 
hornitzaile eta bitarteko hornitzaile ekoizleen enpresen 
instalazioak kokatuta dauden herrietan.

Konpainiak langileen hazkunde profesionala sustatzen du 
etengabe, bere aktibo baliotsuenetariko bat ezik eta jarraituaren 
bidez eta bere 74.000 langile baino gehiagoren asetasun 
pertsonala eta errealizazio profesionalari guztiz bideratua 
dagoen Giza Baliabide politika bat garatzen du.

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy dira, besteen 
artean, Mercadonak 1996-tik garatzen dituen markak. Marka 
hauetako erreferentzia guztiak kalitatezko produktuak dira 
bitarteko hornitzaile ekoizleengatik garatuak eta duela 15 urte 
baino gehiago “Nagusiaren” behar errealak asetzeko berme 
guztiekin eta ahalik eta prezio baxuenean Mercadonarekin 
lan egiten dute.

Bere kalitateari esker, eta baita konpainiaren berezko markei 
ere, “Nagusiaren” konfidantza dute duela urte asko. Marka 
guzti hauek bere bitarteko hornitzaile ekoizleen bermea dute, 
produktuen ontzietan argi eta garbi identifikatuta dagoena 
eta berrikuntzaren bidez bere produktu guztien Elikadura 
Segurtasuna bermatzen dute.

Kalitateko hainbat berezko marka

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy dira bes-
teen artean Mercadonak 1996tik garatzen dituen markak, 
hauen bitarteko hornitzaile ekoizleak etiketetan argi eta 
garbi identifikatuak daudelarik

Quesería Lafuente bitarteko hornitzaile ekoizlearen mozzarela 
perlak, Kantabria.
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Mercadona Eredua
Mercadonaren kudeaketa eredua Erabateko Kalitatean oinarritua 
dago 1993-tik. Metodo honen bitartez Mercadona empresa 
osatzen duten bost osagaiak intentsitate berarekin asetzen 
ditu: “Nagusia”, Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.

Erabateko Kalitate Ereduak konpainiaren kudeaketan sartzen 
du “asetuta egon ahal izateko, lehenengo aldamenekoak asetu 
behar dira” egi unibertsala. Konpromezu honek Mercadona 
banaketa-sektorearen erreferentziako konpainien arteko 
batean bihurtu du, argi eta garbi definitutako Misio batekin: 
“`Nagusiak´bere Erosketa Osoa ekoiztu dezan, beharrezko 
konponbideen agindu emailea izatea”, produktu fresko eta 
lehorren arteko kudeaketa desberdin eta diferentzial baten 
bidez.

Mercadonak bere aktibo baliotsuenetariko bat bezala kontutan 
hartzen dituen langileen asetasun osoaren bilaketa etengabekoa 
da. Horregatik eta bere langileak hoberen tratatzen dituen 
empresa bilakatu nahiean, Mercadonaren Giza Baliabideen 
kudeaketa eredua lidergo eta ahaleginean oinarritzen da 
eta asetasun pertsonalarengatik apustu egiten du, eta baita 
enplegu mugagabe, heziketa jarraitua, barne igoeran, baldintza 
berdintasunean eta konpainiaren pertsona guztien bizitza 
familiar eta profesionalaren kontziliazioan, “Nagusia” asetu 
behar duenak aldi berean asetuta egotea egiten duena.

Erabateko Kalitate Eredua, enpresaren hirugarren osagaia 
den hornitzailearekin, helburu amankomuna duen baterako 
lan harremana: “Nagusiaren” asetzea. Helburu hau lortzeko, 
Mercadonak bere hornitzaileekin lotura estuak ezartzen 

Erabateko Kalitate Eredua
Balio unibertsaletan oinarritutako 

empresa eredua

Erabateko 
Kalitate
Eredua

“Nagusia”

Langilea

GizarteaHornitzailea

Kapitala

ditu, sinergien sorrera eta iraunaldi mugagabeko akordioen 
sinadurara egoera askotan heltzen da erlazio egonkor 
baten bidez, azken finean beti egunero konpainiaren 
supermerkatuetan beren erosketak egiten dituzten “Nagusien” 
onuretan bilakatzen direnak.
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Alejandra, Cala Millor supermerkatuko bezeroa, Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca.
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Gainera, konpainiak, lehen sektoreak duen garrantzia kontziente 
izanik, bere hornitzaileekin batera Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarria bultzatzeko bidea hasi du. 
Ekimen aintzindari honek barne mentalitate aldaketa eragin 
du, proiektuaren bilakaera berria inplikatzen duena eta gure 
ekonomian tradizionalki lehen mailako sektoreak izan duen 
protagonismoa errekuperatzen lagunduko du.

Mercadonarentzat laugarren osagaiaren asetasuna ere garrantzi 
handikoa da, Gizartearena. Horregatik, kokatuta dagoen auzoen 
hiri-merkataritza modernizatzen laguntzen du bere dendekin, 
bere dendetan Mercadonan bere konfidantza ipintzen duten 4,8 
milioi etxeen merkataritza dinamismoa bere supermerkatuetan 
aurkitzen dutelarik. Elikadura, edari, etxearen garbiketa, higiene 
pertsonala eta etxeko animalientzako janarian oinarritzen 
direnez, konpainiak hurbileko merkataritzarekin sinergiak 
sustatzen ditu bere garapenean inplikazio handiagoaren 
bitartez.

Mercadonak enpresaren bostgarren osagaia asetzen du ere: 
Kapitala.“Nagusia”, Langilea, Hornitzailea eta Gizartearen 
asetzearen bidez egiten du eta hau Erabateko Kalitate Ereduaren 
garapenaren bitartez aurrera eramaten du. Kudeaketa eredu 
partikular honen ezarpena da 1993-tik Mercadonaren bilakaera 
onaren arduradun; baita ere bere partekatutako hazkunde 
jarraituarena, Proiektu honen parte garen guztion banakako eta 
elkarrekin eginiko egindako ahaleginarengatik eta enpresaren 
bost osagaiei balio ematen dioten estrategia eta helburuen 
ezarpenarengatik, epe motz eta luzean islatzen direlarik 
hauen emaitzak.

Aurrera egiten jarraitzeko aldatu behar diren alderdi asko eta 
hobetzeko ahalmen handia daukan Eredu honek konpainian 
parte hartzen duten pertsona guztiek egunero bere lanean 
erabakiak hartzen laguntzen diena da bere bost osagaiak 
asetzeko: “Eredu bat duenak, altxor bat dauka”.

Laura eta Toñi, bezeroa eta ur eta edari freskagarrien aginduaren koberrikuntza zentroan monitorea, Santa Perpètua de Mogoda, Bartzelona.
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Trabeskako Berrikuntza
 
Mercadonak konpainiaren metodo eta prozesu guztiak trabeska 
zeharkatzen dituen berrikuntza eredu bat dauka, haietako 
bakoitzari eraginkortasun eta produktibitate hobekuntzak emanez. 
Faktore hauen gehitzearekin, konpainiak ez ditu prozesuak 
bakarrik optimizatzen,  “Nagusiaren” behar errealetara biskortasun 
eta asmatze gehiagorekin moldatzea lortzen duela baizik.

Konpainiarentzat berrikuntza desberdintze tresna bat da eta 
lehiakortasunarentzako gakoa. Horregatik, noizbaitetan eta 
modu jarraituan barnetik I+G+B+I izendatzen dugunari baliabide 
garrantzitsuak bideratzen dizkio, proiektuaren lorpena beraren 
mendean baitago. Produktu, prozesu, teknologia eta kontzeptuen 
berrikuntzaren bidez eratzen dituen ekimen guztiak iritzi honi ere 
erantzuten diote beti: bezeroei konponbideak ematen dizkioten 
hobekuntzak sartzea eta haiek hauengatik ordaintzeko prest 
egongo direnak gehitutako balioa eskaintzen dietelako.

Mercadonaren konpromezua I+G+B+I hazkunde eta 
lehiakortasun motore bezala eta konponbide hoberenak 
eskaintzeko tresna bezala konpainiak bitarteko hornitzaile 
diren enpresekin partekatzen duen ardura da, berrikuntzan 
inbertsioa geroaldian inbertsioa dela konbentzituak eta berritzeko 
lehenengo behar beharrezkoa dela bezeroek adierazten dituzten 
behar errealak zeintzuk diren jakitea ere konbentzituak.

Mercadonak sortutako I+G+B+I
Mercadonaren bitarteko hornitzaile ekoizleek I+G+B+I 
espainiar bataz bestekoa baino baliabide gehiago bideratzen 
dituzte: bere langileen %2,36-ak ekintza honetan parte 
hartzen du, %1,21aren aurrean.

Iturria: INE 2012

Produktuaren 
Berrikuntza

Prozesuen 
Berrikuntza

Kontzeptuaren
Berrikuntza

Berrikuntza 
Teknologikoa

Mercadona Berrikuntza 
Eredua
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  Agindua: “Nagusia”  erabakien erdian 
une bakoitzean bere beharretara 
moldatzen d i ren produktuak 
eskaintzeko, kalitate maximoarekin 
eta ahalik eta prezio baxuenean.

  “Nagusiekin” komunikazio zuzena 
eta elkarrizketa sustatu.

  Bet i  P rez io  Baxuak  (SPB) : 
egonkortasuna prezioetan, merkatuko 
saski hoberena eskaintzeko.

  Freskoak≠Lehorrak. Produktu lehor 
eta freskoen kudeaketa desberdin 
eta diferentziala.

  Kal i tate maximoa gutxieneko 
prezioan: Gomendatutako Produktua.

  Erreztasunera itzuli, kalitatezko 
aukera eraginkor batek prezioak 
jeisteko gakoa.

  Gertutasuna eta hurbiltasuna.

  Bere  behar re i  b idera tu tako 
trabeskako berrikuntza (produktu, 
teknologia, kontzeptu eta prozesuak).

  Kalitatezko enplegu egonkorra, 
sektorearen bataz bestekoaren 
gaineko soldatei garapen profesionala 
eta barne igoera eta aukeren 
berdintasuna.

  Fami l ia- lanaren kontz i l iaz ioa: 
supe r merka tuak  igandee tan 
ez irekitzea bezalako ekimen 
aintzindariak, printzipio orokor bezala 
hainbat jai-egun jarraitua egon ezean.

  Lan eta ahalegineko kulturan 
eta lidergoan oinarritutako Giza 
Baliabideen kudeaketa eredua.

  Konpainiaren etekinetan gardentasuna 
eta parte hartzea.

  Lanpostuaren eginbeharrak egiteko 
beharrezko heziketa jarraitua.

Trabeskako arduraren  
eredu bat

Erabateko  
Kalitate Eredua

“Nagusia” Langilea
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  Iraupen mugagabeko akordioak eta 
egonkortasuna.

  Harremanean gardentasuna eta 
komunikazioa.

  Jarduera produktiboaren bertebrazioa 
ondasuna eta garapena sortzeko.

  I+G+B+I (Ikerketa + Garapen + 
Berrikuntza + Inbertsioa).

  B e r r i k u n t z a  e t a  p ro z e s u e n 
optimizazioa bultzatu kal i tate 
maximoko produktua eskaintzeko 
eta ahalik eta prezio baxuenean.

  Mercadonaren Nekazar i tzako 
E l i kaga ien  Ka te  Jasangar r i 
baten garapenari ekintzen bidez 
laguntzea maila desberdin guztien 
bost osagaiak asetzen dituena, 
gure herrialdearen lehen mailako 
sektorearen hazkundearen oinarri.

  Partekatutako hazkundea.

  Produktibitate soziala: 

 - Gehiago ekoiztu baliabide natural 
gutxiagorekin.

 - Garraio jasangarria.

  Ingurunea mindu gabe bere ekintza 
garatzeko “ikustezina” izatearen 
helburua.

  Elkarrizketa iraunkorra, parte hartze 
aktiboa eta hurbiltasuna.

  Empresa Ereduari buruz hezitu eta 
informatu eta baita bere erabaki eta 
ekintzen planifikazioari buruz ere.

  Munduko Itunari Giza Eskubide 
kontuetan funtsezko balioen, Arau 
Laboralen, Ingurumenaren eta 
Ustelkeriaren kontrako Borrokaren 
alde atxikita.

  Mercadona kokatuta dagoen herrien 
beharrei berehalako erantzuna 
emateko kompromezu soziala.

  Epe luzeko ikuspegiaren adibide 
beza la  enpresaren e tek inen 
gehiengoaren berrinbertsioa.

  Emaitzen ikuspegi ez “epe motzekoa”: 
etengabeko hazkunde jasangarria.

  Lehiakor tasun faktore bezala 
berrikuntza.

  Prozesuen estandarizazio eta 
hobekuntzari esker produktibitatearen 
hazkundea.

La Pobla de Vallbonako supermerkatuan urdaitegi eta haragi salmenta eredu berria (laborategian), Valentzia.

Hornitzailea Gizartea Kapitala



Can Burgos-eko supermerkatuko fruta eta barazki saila, Sant Josep de sa Talaia, Ibiza.



1 “Nagusia”
1.1                    
Dendariagoak
izateko birsortu

1.2            
Aukera 
eraginkorra

1.3
Dendetako 
berrikuntzak

1.4
Elikadura
segurtasuna
eta kalitatea

1.5  
“Nagusiarekin” 
komunikazioa
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LABORATEGIAK

Bere supermerkatuen eremu 
zehatzetan kokatuak dauden 
konpainiaren “proba-bankuak” 
dira. Bertan langile eta bezeroen 
bizipenetan oinarrituta dauden 
ekimenak definitu eta ikertzen dira. 
Lortutako emaitzak ebaluatzen dira 
eta bai arrakastak  bai akatsak 
aztertzen dira gainontzeko katean 
ekimena ezarriko den hala ez 
erabakitzeko.

  AUKERA ERAGINKORRA

Aukeraren definizioa da Mercadona 
gehien desberdintzen duen 
elementuetako bat. Bere lerroen 
parte den edozein produktuk ez ditu 
bakarrik bezeroen behar errealak 
asetu behar, balioa gehitu behar du, 
bikoizketak ez sortu, txandakatzea 
eduki eta eraginkorrak diren barne 
prozesu kostuak mantendu behar 
ditu ere.

Gainera, Mercadonak lan egiten 
du bere aukeraren parte diren 
produktu guztien epeltasun, kalitate, 
kontsumitzeko puntu ezin hobea, 
zerbitzu eta elikadura segurtasuna 
bermearekin alegia eskeintzeko, 
eta guzti hori ahalik eta prezio 
baxuenean.

6
laborategi 

konpainiaren hobekuntzak
martxan jartzeko

2013-an

“Nagusia”, gure erabaki  
guztien erdian
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ELIKADURA SEGURTASUNA

Konpainiaren erabaki eta prozesu 
guztietan dagoen balioa da. Bere 
aukerako edozein produktuk 
Mercadonaren urrezko arauaren 
baldintzekin zorrozki bete behar 
du orden honetan; lehenengo 
elikadura segurtasuna bermatu 
behar du; ondoren kalitatea; gero 
epeltasuna; laugarrenik zerbitzua 
eskeini; bostgarren lekuan prezioa 
lehiakorra izatea; eta azkenik 
etekinak sortzea.

                  AGINDUA

“Denda oineko” hurbiltasun eta 
lanaren bidez  “Nagusiari” bere 
beharrak asetzeko merkatuko 
kalitate-prezio erlazio onena 
duten produktuetaz informatu eta 
gomendatzen die. 

2013-an konpainiak kategoriak 
kudeatzetik produktuak kudeatzera 
pasatzeko estrategia hasi du, 
existitzen diren produktu honenak 
eskaintzea baimentzen duena, 
espezialista handiengatik ekoiztuak 
eta bezeroen behar errealak guztiz 
asetzen dituena.

 KOBERRIKUNTZA

“Nagusia” erabaki guztien erdian 
beti dagoen berrikuntza eredu 
diferentzial bat sendotzen baimendu 
duen konpainiaren ekimen 
aintzindaria.

2013-an zehar onarpen handia 
eduki duten 400 berrikuntza baino 
gehiago barneratu dira bezero eta 
hornitzaileen arteko laguntza estuari 
esker.

400
produktu berri

“nagusiarekin” 
kolaborazioarengatik

azaldu direnak

12
koberrikuntza

zentru
184

monitore “nagusien” 
preferentziak

ikusi eta jasotzen 
dituztenak
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Laura, Valentzia eta Alacant-eko labe saileko monitorea eta Mercedes, labe saileko langilea Plaza Francisca Navarroko supermerkatuan, Burjassot, Valentzia.
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Helburu hauek lortzeko asko izan dira 2013an martxan jarri 
diren ekimenak, estrategia bakoitza egunero eztabaidatzea 
eta bezeroek beren erantzunekin baieztatutako estrategiak 
bakarrik aurrera eramatearen Mercadonaren freskoen eredua 
birsortzea izan den urtea.

Horrela, kudeaketaren eremuan adibidez, aukera birmoldatu 
da eta eguneroko eskaerak sartu dira, zehaztasun handiz ez 
bakarrik produktu bakoitzaren kontsumo denbora identifikatu 
ondoren, baita ere bere heltze-gradua, bizi-epea, manipulazio 
metodoak etabar identifikatu ondoren ere.Guzti honek lehorren 
kategoriaren desberdina den freskoen sailen kudeaketa ezartzen 
du, pruduktu bakoitzaren banakako tratamenduak eskatzen 
duen aldian.

Ahalegin gehigarri honek, Mercadonak bere bezeroei duela 
urte asko eskatzen zuten elikagai mota hauetako aukera 
eraginkorra eskaintzen baimendu dionak, 2013an 9.400 langile 
baino gehiago freskoen ofizio desberdinetan hezitzera eraman 
dio konpainiari, 3 milioi euroko inbertsioarekin.

Gainera, arraindegi eredu berria konpainiaren supermerkatu 
guztietan ezarri ahal izan zen urtean zehar; fruta eta barazkiena, 
867 dendetan; labearen 293etan; eta haragi eta urdaitegiena, 
19 supermerkatutan.

Fresko-sail berrien ezarpena
2013an zehar Mercadonaren parte diren guztiek heziketa 
prozesu garrantzitsua egin dute, “Nagusiekin”, konpainiak 
barnetik bere bezeroak izendatzen dituen moduan, ikerketa  
“laborategi” desberdinetan partekatutako esperientzia zuzenen 
bidez. Eta beraiei esker “lehor” bezala tratatzen genituen 
“freskoen” kudeaketa hobetzeko beharrezko pausuak eman 
dira urte honetan zehar, eta horrek eskatzen zuen aldaketari 
bizkortasun gehiagorekin moldatzea ere.

Aurreko ekitaldietan bezala, etengabeko behaketa eta entzuteak 
teoriatik ekintzetara pasa ahal izateko faktore gakoan bihurtu da. 
Eta 2013ren kasuan freskoen espezialistetan bihurtzeko langileek 
egin duten lana izan da aurrerapen nagusia, Mercadonan 
ezinbestekoa den irudi bat errekuperatuz: dendariarena.

Behar honi erantzuna emateko, hamabi hilabete hauetan zehar  
Mercadonak bere produktu freskoen salmenta berria ezartzen 
hasi du, lau sail barneratzen dituenak:  labea, arraindegia, 
fruta eta barazkia, harategi eta urdaitegia. Hauek guztietan 
bezeroei ez zaie bakarrik eskaintzen hauek eskatzen zuten 
okin, arrain-saltzaile, fruta-saltzaile, harakin eta txarkuteroen 
barneratzea, produktu guztien freskura bermatzen dela baizik, 
hala nola epeltasuna, kalitatea, kontsumorako puntu ezinhobea, 
zerbitzua eta elikadura segurtasuna alegia, eta guzti hori ahalik 
eta prezio baxuenean.

1.1
Dendariagoak izateko birsortu
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Pepa, Móstoles Tecnológico supermerkatuko bezeroa, Móstoles, Madril.

580
Zentimoa aurreztearen 

garrantzia 

milioi euro aurreztuak

Bakarrik “Nagusiari” balioa 
gehitzen dion hura egitea eta 

ordaintzeko prest egongo dena 
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1.2

Mercadonan ezinbestekoa da bere “Nagusien” beharrak 
modu egokian jasotzea erantzun eraginkorrak eskaini ahal 
izateko. Aukeraren kasuan, erantzun hauek 8.000 erreferentzien 
aukeraketan itzultzen dira gutxi gorabehera, gure herrialdean 
existitzen diren milioi bat produkturen artean elikadura eta 
higiene alorretan, agindu lan garrantzitsua eragiten duena.

Konpainiak kalitate maximoko eta ahalik eta prezio baxueneko 
produktuak gomendatu eta eskaintzearekin mantentzen duen 
konpromezua oinarrizkoa da Mercadonan bere Erosketa Osoa 
egiten duten 4,8 milioi etxeen konfidantza eduki ahal izateko. 
Horregatik bere aukeraren definizioak lehentasunezko papera 
jokatzen du eta hori da konpainiak bere bezeroei lehiakortasun, 
eraginkortasun eta erreztasunarengatik nabarmentzen diren 
konponbideen eskaintza osoa eskaintzeko arrazoia.

Faktore guzti hauek erosketa ekintza azkarragoak eta intuitiboak 
errazten dituzte eta bezeroaren asetzea osoa izatea bilatzen 
dute, konpainiaren lerroetan sartzeko eta mantentzeko edozein 
produktuk bete behar dituen baldintza zorrotzak gabe posible 
izango ez zena: behar errealak asetu eta txandakatzea eduki; 
balioa gehitu eta bezeroa honengatik ordaintzeko prest egotea; 
eta prozesuen kostu eraginkorrak mantentzea eta bezeroaren 
aldetik onarpen handia ere.

2013an banaketa kate osoaren prozesuetan hobekuntza 
garrantzitsuak lortu ditu, hornitzailetik logistika eta dendak 

Aukera eraginkorra 
arte. Behar ez diren kostuak sahiestea urtez urte Mercadonak 
bere prezioak Elikaduraren urteko KPIaren bataz bestekoaren 
azpitik mantentzea baimentzen duena da, herrialdearen inflazioa 
moderatzen lagundu duena eta “Nagusiekin” konpainiak duen 
aurreztearen konpromezuaren parte dena.

Etengabe eguneratzen den aukera bat edukitzeko eta horrekin 
ez bakarrik bezeroen beharretara moldatzea, haiei aurreratzea 
baizik lortu ahal izateko, Mercadonak “denda oineko” entzute 
lana egiten du. Baina gainera, bere hornitzaile eta bitarteko 
hornitzaileekin estuki lan egiten du. 2013an aukeran sartu 
diren 400 erreferentzi berriek baino gehiago, alta produktuen 
hobekuntzen artean, agerian jartzen duten bezala.

Konpainiak, gainera, 2013an bere aukeraren kudeaketan 
aurrerapen garrantzitsu bat sartu du, orain banakako moduan 
egiten duena, kategorien ordez produktuka eginez. Horri esker, 
existitzen diren produktu hoberenak dauzka, espezialista 
haundiengatik ekoiztuak eta merkatuko kalitate-prezio 
hoberenarekin, “Nagusien” beharrak guztiz asetzea baimentzen 
duena. Norabide horretan 2013an pausu asko eman diren arren, 
konpainia estrategia honen garapenaren hasierako fasean 
dago oraindik.

Koberrikuntzaren balore diferentziala
2013an Mercadonak Agindu Departamentuaren bidez, bere 
Mantalaren Estrategia konpainiaren berrikuntza oinarria 
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2013an asko izan dira Mercadonak bere hornitzaile eta bitarteko hornitzaileekin egindako kolaborazioak bezeroak eskatzen dituzten 
beharretara moldatzeko.

Aukera eraginkorra

Kolaborazioa

200
ekintza 
baino 

gehiago
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egiten jarraitu du, 2011an martxan jarri zen ekimen honen 
bitartez eta bere bezeroekin kontsumo, garbiketa, higiene 
pertsonala eta etxeko animalien zaintza ohitura eta bizipenak 
partekatzean oinarritzen dena, bere aukeran hobekuntza 
garrantzitsuak barneratzea lortu du: formatuen aldaketak, 
bezeroen ekonomietara hobeto moldatzen diren erreferentzia 
berriak, elikadura-intolerantziatarako bereziki zuzenduak dauden 
produktuak…

2013ren kasuan, 9.000 “Nagusik” beren iradokizunak eman 
dituzte eta konpainiak bere supermerkatu batzuen barruan 
prozesu hauetarako bideratu dituen instalazio desberdinetan 
bere bizipenak partekatu dituzte. Eta beren parte hartzearekin 
aipatutako prozesuan “Nagusia” erabaki guztien erdian beti 
dagoen berrikuntza diferentzial eredua sendotzen lagundu 
duela ekimen aintzindari honek baieztatu dute.

2013an zehar eta elkarrekin egindako lan estuari esker, bezeroen 
artean onarpen handia izan duten 400 berrikuntza baino gehiago 
barneratu dira.

Kolaborazio Eredua:
“Nagusiarekin” berritu

“Nagusia”,
erabaki
guztien
erdian

3 Erosketak/hornitzaile:
berritu/ekoiztu

1 Denda
Nagusiak          Monitore/Langile

4 Agindua:
ezarri/transmititu

2 Agindua:
beharrak jaso,

konponbidea definitu
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c/ Mar Mediterráneo, Coslada, Madril, eta c/Julián Camarillo supermerkatuen eraikuntza prozesua, Madril.

61
irekitako 

supermerkatu
 berri

60
hornitzaile

denda bakoitzetik

53
erreformatutako
supermerkatu

250
milioi euro

erreforma eta
irekieretan
inbertituak
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1.3

Dendetako berrikuntzak
Halaber, 2013-an zehar konpainiak inbertsio garrantzitsu 
bat egin du, 50 milioi euro baino gehiagokoa, bere sistema 
informatikoak higikortasun, malgutasun eta trazabilitate erronka 
berrietara banaketa kate guztiaren produktuak moldatzeko 
eta berritzeko. Hobekuntza hauen artean, produktu freskoen 
kudeaketa eredu berriaren ezarpenarengatik sartutakoak 
nabarmendu behar da; alde batetik, Datu Prozesuen Zentruen 
berritze osoa, 30 milioi euroko inbertsioarekin, denbora 
errealean prozesuen kudeaketarako beharrezko teknologia 
sartzen dutenak; eta bestetik, bulego eremuetatik kanpo 
kudeaketa hau zabaltzeko helburuarekin higikortasunean 
egindako inbertsioa. Horrela, ukipen-balantza berrien 
barneratzea nabarmendu behar da, pertsonalizatuagoa den 
eskaera sistema berri baten martxan jartzea edo hornitzaileekin 
koordinazioa errazten duten tresnen ezarpena, elikagaien 
freskura maximoa beti bermatzen laguntzen duena bere 
osotasunean. 

Mercadonak bere denda sarea hobetzen eta zabaltzen 
jarraitu du, bere helburua den bere bezeroei ahalik eta 
bizipen hoberena eskaintzeko. Horregatik, 2013-an  “Girokako 
Denda” ereduarengatik apostu egiten jarraitu du, negozioka 
desberdindutako eremuak bezalako iritzian lehentasuna 
duten denda eredu ekoeraginkorra, eta baita, eraginkortasun 
energetikoa, bideen produktibitatea edo erabileraren 
erraztasuna ere.

Supermerkatu berrien eraikitzea edo jada existitzen direnen 
moldaketa denda eredu honetara, konpainiaren aldetik 
ahalegin gogorra eskatzen du. Ahalegin hau, 2013-an 
irekitako 61 supermerkatu berri eta egindako 53 erreformen 
kasuan, baliabide bai pertsonal bai ekonomikoen inbertsio 
garrantzitsuan itzultzen da: 250 milioi euro baino gehiago 
eta bataz bestez denda bakoitzaren obra fasean zehar 110 
langileei lana ematen dieten 60 hornitzaile, konpainiaren 
talde teknikoa gehitu behar zaionari, obren egite eta diseinu 
proiektuaren elaborazio eta kontratazioan gutxi gorabehera 
12 hilabeteetan zehar lan egiten dutenak.

Denda berri hauen erreforma eta irekierarekin, Mercadonak 
bere zabalkuntza sendotzen du eta urtero konpainiaren 
presentzia bizi diren auzoetan eskatzen duten “Nagusiei” 
hurbiltzen jarraitzen du, konpainiaren Bezeroaren Arretarako 
Zerbitzuak 2013-an zehar jaso dituen supermerkatu berri bat 
ezartzeko 2.000 eskaera baino gehiagok erakusten duten 
bezala.

2013an denda berriak ezartzeko 

2.000 eskaera baino 
gehiago jaso genituen gure 

“Nagusien” aldetik
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Elikadura segurtasuna konpainiaren erabaki eta prozesu 
guztien aurrean dagoen balorea da. Horregatik, egiten den 
edozein ekimen, bai aukeran bai prozesuen optimizazioan, 
aurretik ikerketa zorrotzpean jartzen. Horri esker, barneratu eta 
baliozkotu aurretik, Mercadonaren Urrezko Arauaren betetzea 
ziurtatzen da, orden honetan; lehenengo elikadura segurtasuna 
bere aukeraren edozein produktuk bermatu behar du; gero 
kalitatea; ondoren epeltasuna; laugarrenik zerbitzu eskaintzea; 
bostgarrenik prezioan lehiakorra izatea; eta azkenik etekinak 
sortzea.

Kontsumitzaileei berme maximoak eskaintzeko, konpainiak 
Elikadura Segurtasun eta Kalitatearen Kudeaketa Sistema bat 
erabiltzen du, banaketa kate guztia biltzen duena: bere jatorritik 
azken kontsumitzailerarte.

Mercadonaren Kalitate eta Elikadura Segurtasun Ereduaren 
barruan “Kalitate eta Elikadura Segurtasunaren Kontrol Plan” 
handi bat barneratzen da, zeinen bitartez, hornitzaile eta bitarteko 
hornitzaileen prozesuen ikuskapen ugari egiten diren produktu 
guztien Elikadura Segurtasun mailak hobetu eta mantentzeko 
helburu bakarrarekin.

Gainera, konpainiak Elikadura Segurtasun Dekalogo batekin 
kontatzen du, etengabe konpainiaren hornitzaile eta bitarteko 
hornitzaileen instalazio guztien Elikadura Segurtasun mailak 
egiaztatzen dituena. Zehazki tresna honek urtean zehar 250 
hornitzaile baino gehiago ebaluatzea baimendu du.

Kontestu honetan produktu freskoak eta behi, ahuntz, txerri, 
oilasko, esne, arrain, olio, fruta, barazki eta arraultzen hornitzaileek 
akreditatutako kanpo enpresengatik ikuskatuak izan dira ere 
baserritik edo partzelatik “Nagusien” mahaietara trazabilitatea 
egiaztatzen baimentzen duenak.

Horretaz aparte, Mercadonak Elikadura Segurtasunarengatik bere 
apostua sendotzen jarraitu du, bere instalazio eta prozesu guztien 
kontrol analitikoa indartuz eta bere biltoki eta supermerkatu 
guztien jarraipen zorrotzaren bidez 150 ibilbide desberdin 
baino gehiagotan egindako jarraipena gehitu behar zaionari.

2013-an zehar osasun autoritateekin ere lan egin da Kontrol Puntu 
Kritikoak eta Arriskuen Analisirako hobekuntza eta moldatzean 
konpainiak irmoki apustu egin duen salmenta eredu berrietan.

Nutrizio Kudeaketa Sistema
2013-an konpainiak NAOS (Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad) estrategia lagundu 
du Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministeritzak 
bultzatuta. Eta estrategia honi babesa handitzeko asmoarekin 
bere hornitzaile eta bitarteko hornitzaileekin ekimen desberdin 
zehatz batzuk martxan jarri ditu, elikadura segurtasuna, kalitatea 
eta nutrizio osasuntsua “ez du zergatik garestiagoa izan behar” 
agerian jartzen dutenak.

Urtean zehar, Mercadonak etiketetako egizko informazio 
osoaren konpromisoa indartzen jarraitu du ere, “Nagusiek” 

1.4
Elikadura segurtasuna eta kalitatea

1.3
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erosketa arduratsua egiteko gakoa. Hortik gardentasun maximoa 
eskaintzeko lanean jarraitu izatea, nutrizio arloan bere aukeraren 
etiketetan sartzean itzultzen dena nahiz eta derrigorrezkoa ez 
izan, informazio garrantzitsu guztia, eta produktuen konposizioa 
argi identifikatua egotea, baita arrasto mailak ere, intolerantzia 
edo alergiaren bat sufritzen duten bezero haientzat garrantzi 
handikoa dena. Era berean bitarteko hornitzaile guztiekin lan egin 
da Kontsumitzaileari erraztutako Elikadura Informazioaren Araudi 
berrira moldatzeko, zeinen ezarpenak bezeroei hobekuntza 
garrantzitsuak eragingo dizkien.

2013-an konpainiak ahalegin handiak 
bideratu ditu laktosa gabeko produktuen 
aukera handitzeko.

Glutenik gabeko produktuen aukeraren hazkundea

Mercadonak duela hamarkada bat baino gehiago espainiako 
zeliakoen elkarte desberdinekin harreman estua mantentzen 
duela, bai eremu autonomikoan bai nazionalean kokatzen den 
laguntza.

2013-an eta denboran zehar mantendutako konpromiso honi 
esker glutenik gabeko erreferentzia zenbakia zabaldu du: 850 
2013-ko ixtean, eta guzti horiek, konpainiaren aukeraren parte 
diren gainontzeko produktuak bezala, kalitate maximokoak eta 
nutrizio eta elikadura berme guztiekin.

Aida,  Av. Burjassot askari gosari eta osagarrien agindu koberrikuntza zentruko bezeroa, Valentzia.

850
Productos
sin gluten

       

50 glutenik gabeko 
erreferentzia berri baino 

gehiago 2013an
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1.5
Nagusiarekin komunikazioa

baita autonomikoen elkarteekin bildu da, besteak beste; 
Erabiltzaile, Kontsumitzaile eta Etxeko Andreen Elkarteen 
Konfederazio Espainiarrarekin (CEACCU), Erabiltzaile eta 
Kontsumitzaileen Konfederazioarekin (CECU), Akzioko 
Kontsumitzaileak (FACUA), Kontsumitzaile Erabiltzaile 
Independienteen Federazioa (FUCI), Kontsumitzaile eta 
Erabiltzaile Elkartea (OCU), Espainiako Kontsumitzaileen Bat-
egitea (UCE), Espainiako Etxeko Andre eta Kontsumitzaileen 
Bat-egite Federazio Nazionala (UNAE), Kontsumitzaileen 
Elkarte Nagusia (ASEGCO), Espainiako Eskualdeko 
Bizilagunen, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkarteen 
Konfederazioa (CAVE), Euskal Herriko Kontsumitzaileen 
Antolaketa (EKA-OCUV), Nafarroako Erabiltzaile eta 
Kontsumitzaileen Elkartea (IRACHE), eta lehenengoei 
federatutako eremu probintzialeko elkarteekin. Halaber, 
Osasun eta Zapore Fundazioarekin harremana sendotu 
da, Zeliakoen Elkarteen Federazioarekin (FACE) eta honi 
lotutako elkarteak ere, Kataluniako Zeliakoen Elkartearekin, 
eta Madrilgo Komunitatearen glutenari sentikorrak eta 
Zeliakoen Elkartearekin eta Laktosari Intolerantzia diotenen 
Elkartearekin (ADILAC).

Mercadonak bere bezeroekin konfidantza eta gardentasunean 
oinarritutako harreman estua mantentzen du. Horregatik, 
elkarrizketa gakoa den jarrera irekia mantentzen du, 
etengabeko elkarrizketa batean konpainiaren parte diren 
guztiek inplikatzen direnak eta eremu oso desberdinetatik 
ekiten dena.

Entzute lan horretan, Agindu Departamentuan lan egiten 
duten 200 pertsona baino gehiagoengatik egindako lana 
bereziki garrantzitsua izan da berriro ere 2013 urtean, ez 
bakarrik “Nagusien” lehentasunak behatu eta jasotzea 
baimentzen duelako, baita ere beren beharrak ulertu eta 
konpainiari modu egokian transmititzeagatik, erantzun 
zuzenak eskaini ahal izateko.

“Denda oinean” egiten duen lan honetaz aparte, Mercadonak 
2013an bere ohiko elkarrizketa indartu du kontsumitzaileak 
ordezkatzen dituzten elkarte desberdinekin eta beren 
interesengatik lan egiten dutenak, kontsumitzailearenganako 
informazioa eta heziketa sustatzeko helburuarekin batzarrak 
mantendu direnekin. Zehazki, konpainia eremu nazional eta 

www.facebook.com/mercadona www.twitter.com/mercadona900 500 103 www.mercadona.es www.youtube.com/mercadona 

Jasotako gure “Nagusien” 340.000 kontsulta eta iradokizun
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emateko espezializatutako eta hezitutako diziplina anitzeko 
talde bat daukaten komunikaziorako plataformak.

Kanal guzti hauek bere osotasunean hobekuntza puntuak 
detektatzen lagundu dute, bere helburua den zerbitzu 
hoberena duen erosketa esperientzia baikor eta aukera 
eraginkorraren bidez konponbide onenak eskaintzen dituen  
konpainia izateko. Horregatik, haien bidez ez da bakarrik 
konpainiaren informazioa eskaintzen, Mercadonak eskaintzen 
dituen zerbitzu eta produktuei buruz “Nagusiek” dituzten 
zalantzak argitu eta kudeatzen direla baizik.

2013an OCUk egindako erosketa onlinei buruzko ikerketa 
batek puntualtasun gehien eskaintzen zuen elikadura 
distribuzioa konpainia bezala nabarmendu zuen Mercadona, 
hitz-emandako epe guztiekin betez ikertutako kasu guztietan.

Halaber, konpainiak bere Webgunearentzako Irigarritasun 
agiriaren berrikuntza lortu du, gainera bai programazio 
bai hobekuntza orokor garrantzitsuak sartu ditu bertan, 
higikortasun txikia eta itsuentzako existitzen diren oztopo 
batzuk ezabatzea ahalbidetu dutenak. Modu honetan, 
Mercadonaren Webguneak hobetu dira irigarritasun mailak, 
europar estandar baten ezartzearekin homologazioa bateratu 
duen aldian.

Eremu honen barruan nabarmendu behar da 2013an 
“Elikagaiak aprobetxa ditzagun” gidan egindako parte 
hartzea, Valentziako Erabiltzaile eta Kontsumitzaileen 
Elkarteak egina, AVACU; “Etiketak irakurtzen ikasi” triptikoen 
berrargitalpena, INFORMACU Aragón Erabiltzaile eta 
Kontsumitzaile Elkartearen laguntzarekin; “Denok gara 
kontsumitzaile” triptikoaren argitalpenean UCONPA-
CECUrekin kolaborazioan; Galiziako Kontsumitzaileen Bat-
egiteak , UCGAL, bultzatutako formatu digitaleko etiketa 
gidan konpainiak ere parte hartu duena.

Bezeroaren Arretarako Zerbitzua (BAZ)
Mercadonak Bezeroaren Arretarako Zerbitzu bat dauka 
ekintza honetarako konpainiak zehazki bideratu duen 
doainko telefono eta posta elektronikoaren bidez bezeroek 
azaltzen dituzten kezka guztiak kanalizatzen dituenak. Kanal 
honi esker, Mercadonak bere “Nagusiekin” iraunkorki irekia 
mantentzen duena, konpainiak bere iritziak eta zalantzak 
bizkortasun eta zuzenkiago argi ditzake.

2013an Mercadonaren Bezeroaren Arretarako Zerbitzua 
osatzen duten pertsonek 340.000 kontsulta eta iradokizun 
desberdin jaso zituzten. Horrela ere konpainiak sare sozialetan 
profil ofizialak ditu, Facebook, Twitter eta Youtube, eremu 
honetan bezeroek dituzten iradokizun eta galderei erantzun 

Beatriz eta Amaia, Merkatondoa supermerkatuko langile eta bezeroa, Lizarra, Nafarroa.

Mercadona  
produktuen kalitatean 

eta bezeroaren arretan 
dagoen banaketa 

enpresa hoberena da

Iturria: Ipsosen KAR ikerketa



Daniel, Natalia eta Mª Isabel, Cala Millor-eko supermerkatuko arraindegi sailko langileak, Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca.
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Langilea, funtsezko oinarria

SUSTAPENAHEZIKETA

Giza Baliabideen talde diferentziala 
eta errendimendu altukoa edukitzea 
bakarrik da posible heziketan 
apustu mugagabea egiten bada. 
Mercadonan, 2013an konpromiso 
hau itzuli da 37 milioi euro gertuko 
inbertsioan, 1,4 heziketa ordu osatu 
arte, bai orokorra bai zehatza, 19 
ekintzetan zehar.

Heziketa lanak lagundu du barne 
promozio eredua sendotzen. 
Horren adibide da 462 pertsonen 
promozioa, horietatik %55a 
emakumeak izanik beren gaitasun 
eta balio dutenari esker zuzendaritza 
postuak okupatzeko. Enpresaren 
barruan errespontsabi l i tate 
haundiagoak jasaten dituzte 
beren lidergo gaitasuna praktikan 
bakarrik ez dutenak jarriko, baita ere 
heziketan jaso zituzten ezaguera 
guztiak ere.

EGONKORTASUNA

Mercadonak bere langi leei 
kalitatezko lanpostuak eskaintzen 
dizkie, 1999tik beren langile guztiek 
kalitatezko lanpostu egonkorra 
edukitzeak erakusten duen moduan.

37
milioi euro
heziketan 
inbertituak

462
sustatutako  

langile 

74.000
langile

kalitatezko enplegu egonkorrarekin
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ERRENDIMENDU HAUNDIA: 
PRODUKTIBITATEA

OSASUN ETA SEGURTASUN 
LABORALA

Osasun eta segurtasun laboralarengatik 
lan egitean Mercadonak bere 
prebentzio politikaren bidez garatzen 
duen konpromisoa da, lanpostu 
eta prozesu produktibo guztietan 
arreta ipiniz. Beste neurrien artean, 
2013an Picking Puente Grúa (PPG) 
bat ezarri da Guadix-ko logistikako 
blokean (Granada), egunean 160.00 
kilo produktu mugitzea lortzen duen 
produktu freskoen prestaketarako 
sistema robotiko berria eta eskuz 
egindako ahaleginak sahiesten 
dituena.

 KONTZILIAZIOA

Jasotako emaitzak langile guztien 
ahaleginaren ondorio dira. 2012an 
baino %6 ahalegin produktibo 
haundiagoa, Mercadona Proiektuan 
parte hartzen duten pertsona 
guztien konpromisoarengatik. 
Kalitatezko lanpostuen sorrerarekin 
besteen artean garapen profesional 
e ta  per tsonala bul tzatzen 
da, egonkortasuna, heziketa, 
lidergoa, errespetua, ekitatea eta 
autoexigentzia ere.

Mercadonak kontziliazioarengatik 
sostengatutako apustu bat egiten du 
duela urte asko. Langileen aldetik 
asetze haundiagoa ahalbidetzen 
duen ekimen aintzindariaren 
barneratzearengatik. Beste zifren 
artean nabarmendu behar da 
2013an langileen %7ak ama izatea 
erabaki zutela eta gainera, legalki 
ezarritako amatasun bajaren 4 
hilabeteak 30 egunetan luzatzea 
aukeratu zuten 3.147 ama langileek.

%6ko
produktibitatearen 

hazkundea

3.147
ama langile 

beren amatasun bajak 30 
egunetan luzatu zituzten

5
milioi euro
inbertituak  

gehiegizko 
ahalegina 
sahiesteko

12,6
milioi euro
prebentzio 

hobekuntzetan
inbertituak
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Heziketa: talentuaren garapena
Mercadonaren arrakasta dudarik gabe langile motibatuak, 
konprometituak eta beren ahalegin eta arduraldia konpainiaren 
proiektua denboran zehar sendotzeko pieza gakoa dela 
konbetzituak edukitzeagatik pasatzen dela eta urtez urte 
jarraitzen duen “Nagusiari” zerbitzu bikaina eskaintzea lortzeko. 
74.000 langileen osotasuna 2013an konpainiak bezala birsortzeko 
gaitasuna izan dutenak, eta beren trebetasun eta ezaguerak 
moldatzea lortu dutenak lehentasunezko helburu bat lortzeko 
urte honetan: “gero eta dendariagoak izatea”.

Langilea konpainiaren oinarrietako bat da eta langileen 
osotasunak ehuneko ehunean Mercadonaren Proiektuaren  
garapen eta bilakaeran inplikatzea lortzea erronka bat da “asetua 
egoteko lehenengo besteak asetu behar dira” egi unibertsaletik 
ekiten dena. Horregatik, Giza Baliabideen kudeaketara ahalegin 
haundiak bideratzen dira, pertsonentzako funtsezko balore 
utziezinak sustatzen dituen kudeaketa, kalitatezko lanpostuen 
sorreratik garapen profesional eta pertsonala, egonkortasuna, 
heziketa, lidergoa, errespetua, ekitatea eta autoexigentzia 
bultzatzen diren bezala.

“Dendariagoak” izatea konponbide hoberenak agintzeko
Langileen talentuaren garapen eta heziketa, konpainiak 
horretarako baliabide asko zuzentzen dituenak, 12 hilabete 
hauetan zehar protagonismo garrantzitsua izan du.Mercadonan 
labe, fruta, arrain-saltzaile, okin eta txarkutero ofizioen 
errekuperazioa inbertsio garrantzitsua eragin du bai ekonomiakoa 

bai gizakiena, inbertitutako 60.000 heziketa ordu eta 3 milioi 
euro baino gehiagorekin.

Ahalegin honen ondorioz, konpainiak  “dendariak” izatearen 
ardura partekatu du eta freskoen salmenten eredu berriaren 
barneratzean jatorria duten lan-metodo berriei moldatzen 
jakin izan du. Honek bere langileen heziketa eta kontratazio 
beharrei aurreratzera eraman zion 2013ko aurreko 2 ekitaldietan, 
proiektu berrietarako bere freskoen sailak eraginkortasunez 
kudeatzeko denbora dexente edukitzeko helburuarekin zehazki, 
eta “Nagusien” ez bakarrik zerbitzu bikaina bermatzeko, baita 
ere produktu hauetan eskatzen duten Elikadura Segurtasuna, 
epeltasuna eta kalitatea.

Horretaz aparte eta jasotako heziketari esker, Mercadonako 
labe-langilek, fruta-saltzaileak, arrain-saltzaileak, harakin eta 
txarkuteroak lan egiten duten produktuen ezaugarriak sakonki 
ezagutzen dituzte, bakarrik eraginkortasun gehiagorekin bezeroei 
informatzea ahalbidetzen ez dutelarik, baita ere bere behar 
zehatzetarako konponbide hoberena agintzen diete.

Nabarmendu behar da baita ere konpainiaren Mantenu Eskolak 
egindako heziketa lana, 2000 urtean sortu zena eta konpainiaren 
mantenu gerenteentzat zehazki moldatuak dauden moduloak 
irakasten direnak tekniko espezializatuen eskuetatik. Eskolak 
4 gela ditu ez bakarrik mantenuko ezaguera praktiko eta 
teorikoak emateko, baita ofizio desberdinekin erlazionatutakoak 

2.1
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9.400+
freskoen sailetan 

hezitutako 
dendariak

60.000
heziketan 

inbertitutako 
orduak

3
milioi euro 

“dendariagoak”izaten 
inbertituak

Labe, fruta eta barazki, arraindegi eta haragi eta urdaitegi freskoen sail berrietako heziketa kurtsoak.
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462
pertsona zuzendaritza 

karguetara igoak

Zuzendarien barne 
igoerak 2013

20
asteko iraupena

800
ordu pertsona bakoitzeko

235
pertsonek osatzen dute 

konpainiaren Laguntzaileen taldea

%55a  
emakumeak

%45a  
gizonak

David Cid, Petroleotik Eratorrien Erosketa 
Zuzendari Orokorra, zuzendari-igoera 
kurtsoa ematen.

Juan Roig zuzendari-igoera kurtsoaren ixte 
jardunaldian zehar.

Vicen Balaguer, Presidentzia Gabineteko 
Nagusia, Kordinatzaileen laguntzaileen 
heziketa kurtsoan.

Koordinatzaile 
laguntzaileen heziketa

zuzendarien igoeren%  2013an
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emateko ere, hala nola soldatzaile, argiketari, igeltsero edo 
margolari bezalakoak. Gainera praktikak egin ahal izateko, 
supermerkatuetan estandarizatutako instalazio eta makinak 
eta baldintza tekniko guztiak biltzen dituzten 3 areto dauzka.

Bere inauguraziotik, Mercadonak 24 milioi euro inbertitu ditu 
bere Mantenu Eskolan, honen kurtsoetan 1.950 pertsona parte 
hartu dutelarik. Horri esker konpainiak bere produktibitate eta 
ekoeraginkortasuna indartu du, aurrezki energetiko garrantzitsuak 
sendotuz eta eremu honetan bere gerenteen helburu nagusiak 
lortzen lagunduz: Egoera bikainean dauden instalazioak eta 
lehenengo egunean bezala mantentzen diren dendak.

Mercadonak 2013an Koordinatzaile Laguntzaileen  lanpostuetan 
ere trebetasunak bultzatu ditu, bere langileen 235 pertsona 
okupatzen zituenak ekitaldiaren amaieran eta talde lanari 
planifikazio eta eraginkortasuna ematea den helburuarekin. 
Horretarako 2013an enpresaren ardura hau jasan dutenek, 20 
asteko iraupena duen heziketa intentsibo kurtso batean parte 
hartu dute; 800 ordu pertsona bakoitzarengatik, milioibateko 
inbertsioa eragin diona enpresari, Mercadona errendimendu 
altuko enpresa bat izaten laguntzeko postu honek dituen 
zuzendaritza funtzio deribatuak.

Konpainiak duela urte asko bere langileen parte direnen 
garapen profesionala errazteko mantentzen duen heziketa 
jarraituko planean lan egiten du. Heziketa lan hau, enpresan 
sartu eta lehenengo egunean Harrera Planarekin hasten dena, 
ibilbide profesional guztietan zehar mantentzen da. Honek 
oso kualifikatuta eta motibatuta dauden langileak edukitzea 

ahalbidetzen du, konpainiak beraietik itxoiten duena oso ongi 
ezagutzen dutenak eta pertsona oso erabakigarrietan bihurtzen 
die bere lidergoak.

2013an konpainiak egindako ahalegin inbertsorea heziketa 
arloan 37 milioi eurokoa izan da, batazbestez langile bakoitzetik 
500 euro baino gehiago bideratzea suposatzen duen zifra. 
Bere osotasunean heziketan inbertitutako 1,4 milioi orduetan 
itzultzen dena, guzti hauek lan-orduen barruan, berme guztiekin 
eguneroko lana garatzeko beharrezko eremu guztiak ekinez, 
postuak horrela eskatuko balu kanpo hizkuntza baten heziketaren 
beharra barne.

Urtean zehar konpainiaren Giza Baliabideen departamentutik 
bultzatutako heziketa lanak langile guztien trebetasunak eta 
ezaguerak hobetzea baimendu du. Horrekin, bere barne 
igoera eredua sendotu du, eredu diferentzial bat proiekzio 
profesionala bere esponente maximoraino eramaten duena, 
bere zuzendaritza batzorderaino, bere zuzendari orokor guztiak 
barne igoerarengatik izateak azaltzen duen bezala.

2013an barne igoerarengatik egindako apustu honek, 462 
pertsonei beren balio eta gaitasunengatik enpresaren barruan 
zuzendaritza ardurak izatera eraman die, bertan praktikan 
jarri ahalko dutenak ez bakarrik lidergo gaitasuna, baita ere 
urtez urte jasotako heziketa plan desberdinei esker jasotako 
ezaguera guztiak.
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2.2

Hitzarmen kolektiboa
Konpainiak 2013an lortu duen mugarri garrantzitsuenetariko bat 
Enpresa Hitzarmen berria eta Berdintasun Planaren sinadura 
izan da Unión General de Trabajadores (UGT) eta Comisiones 
Obreras-ekin (CC.OO). Hitzarmen honen bitartez, 5 urteko 
iraupena duena, Mercadonak enplegu egonkorra sortzearekin 
duen konpromisoa indartu du, zehazki 1.000 enplegu berri 2018 
arte, baita heziketa jarraitua eta bere langileen artean bizitza 
familiar eta laborala kontziliatzen laguntzen duten neurrien 
sustapenarekin.

Sinatutako akordioaren birtutean, gainera, konpainiak bere 
langileen eroste ahalmena mantentzearen konpromisoa hartzen 
du, soldata oinarrien etengabeko igoerak bermatu ondoren, 
eta inflaziotik askatzen dena, %0,4tik 2014ean %0,8ra 2018an 
pasatzeagatik. Horrekin batera, konpainiaren soldatak jasandako 
bilakaerari jarraipena ematen dio 2010ean indarrean sartu zen 
aurreko hitzarmenaren iraupenean %17 hazi zirenak.

Kontziliazio eremuen barruan, Hitzarmen Kolektibo berriak 
umeen zaintzarako lan-etenaldien handitzea barneratzen 
du adin gutxikoak 8 urte bete arte; edo lan-etenaldia 3 urtez 
luzatzeko aukera genero indarkeriaren kasuan. Egia esateko, 
kontziliazioarengatik Mercadonak egiten duen apostu hau duela 
urte asko egiten du neurri aintzindarien barneratzearekin, bere 
osotasunean langileen aldetik asetasun handiagoa ematen 
duenak, aldi berean proiektuarekin inplikazio gehiagorekin 
erantzuten dutelarik.

2013an eta Hitzarmen Kolektibo berrian bildutako ekimenetatik 
haratago, asko dira  konpromiso hau islatzen duten zifrak, ama 

izatea erabaki duten %7 langileak, adibidez, legalki ezarritako 4 
hilabeteko amatasun baja 30 egunetan luzatzea erabaki duten 
3.147 ama langileak, edo 12 hilabete hauetan murriztutako 
jardunaldia gozatu duten 11.773 pertsona, pertsonen egoeretara 
moldatzeko helburuekin Mercadonak horretarako ordutegi 
flexibleak dituelarik.

Neurri guzti hauen bulkada, urtez urte produktibitate hazkundeak 
sortzen ari dituztenak, konpainiaren hazkundean langileei 
inplikatzen jarraitzen baimendu behar du bai eta bere 
eraginkortasuna eta errendimendu haundia sendotzen.

Kontestu honetan “adostatutako konpromezuak eskatu ahal 
izateko lehenengo ezinbestekoa da ematea” egi unibertsalean 
kokatzen dena, Mercadonak helburuen lorpenera eramaten 
duen ahalegin indibidual eta kolektiboa igarri du, bere ordainsari 
aldagarrien politikak agerian jartzen duen bezala, konpainiak 
lortutako etekinak partekatzen dituenarekin. Honekin urte bat 
baino gehiagoko aintzintasuna duten langileak saritzen ditu 
eta ez bakarrik hauen inplikazioarekin konpainiaren helburu 
orokorrak lortzea baimendu duena ekitaldian zehar, bere 
lanpostuarentzat adostutako helburuak betetzeagatik baizik.

2013an egindako ahaleginak saritzeko, baita lortutako 
eraginkortasun eta produktibitate hobekuntzei ere, konpainiak 
ordainsari aldagarri politika honetan, 257 milioi euro banatzea 
erabaki du helburuengatiko sari kontzeptuan.
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Bidea, Mutiloako supermerkatuko langilea, Valle de Aranguren, Nafarroa.

3.147
ama langilek

egunetan luzatu zuten 
bere amatasun baja
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Merco pertsonak 2013 

Mercadonak, bere langileekin tratu bikaina jazartzen duena, 
bere ahaleginak onartuak ikusi ditu eremu honetan 2013an 
Espainiaan lan egiteko  bigarren enpresa hoberenean bihurtzean, 
eta sektoreko lehengoa, Merco Personas Txostenaren datuak 
diotenez.

Konpainia gainera onartua izan da Merco Personas 2013 
Txostenarengatik Espainiako Barne Erreputazio lehenengo 
enpresa bezala, Lan Kalitatean bigarrena baloratuta eta 
Enpleador Markan laugarrena. Ikerketa honen kategoriak, 

honen metodologia KPMG-k ikuskatzen duena, “lan egiteko 
ona” den enpresa bat definitzen dute,eta Mercadonak bezala, 
talentuarengatik apustu egiten duena, garapen profesionala 
eskaintzen duena, motibatu eta ongi egindako lana onartzen 
duena.

Manuel, Guadix-ko logistikako blokearen langilea, Granada.
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Mercadonako soldata pertsonak oinarriaren taula 12 hilabetetan. Helburuengatiko saria sartu 
gabe (aintzintasunaren mendean hilabete bat  edo bi gehiago).

Indarrean 2014/01/01

Langile bakoitzaren aintzintasuna
Adin tarteak

29
13.100

URTE ARTE

30-39
39.900

URTE

40-65
21.000

URTE

%18a

%54a

%28a

Soldata gordina/garbia
Pertsonal oinarria
(kutxazain, berrerrule)

Urte 1 baino - 

1.264€

1.074€

2 urte

1.403€

1.173€

3 urte

1.557€

1.271€

4 urte 

1.728€

1.400€

AINTZINTASUNA

GORDIN/HILABETE

GARBI/HILABETE %80+ 
pertsonal
oinarria

Mercadonaren ordainsari politika
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Osasun eta Segurtasuna lanean
2.3

Osasun eta segurtasun laboralarengatik lan egitea Mercadonak 
mantentzen eta garatzen duen konpromisoa da bere prebentzio 
politikaren bidez lanpostu eta prozesu produktibo bakoitzari 
eragiten diona.

Konpainiak Prebentzio Plan bat eta Osasun Programa bat 
dauka arrisku laboralen kudeaketa sistemaren araututako kontu-
ikuskariarengatik honen eraginkortasuna aldizka egiaztatzen 
dutenak, bere helburua den bezala, bere prebentzio politika 
eraginkorra izan dadila eta egiten diren ekintza desberdinei 
egokitzea ahalbidetzen duena.

2013an eta arlo honetan bere konpromisoa indartzeko, 
konpainiak 12,6 milioi euro bideratu ditu prebentzioko 
hobekuntza desberdinak sortzeko bai heziketaren bidez bai 
babes neurri zehatzen inbertsioaren bidez, agirien lorpena 
edo biltoki eta dendetan langileek beharrezkoak ez diren 
ahaleginak sahiesteko sistemen instalazioa.

Beren exigentzia estandar altuak mantentzeko, 2013an zehar 
diseinu fasetik prozesu berri guztiak ebaluatu dira eta barneratu 
diren lanpostu guztiak ergonomía eta segurtasun irizpideak 
jarraituta estandarizatu dira. Halaber, konpainiak tradizioz 
mantentzen duen heziketa eta informatzen lan garrantzitsua 
indartzen jarraitu du, bai izaera orokorreko moduloen bidez 
bai modulo zehatzen bidez: Dendetan Karga eta Deskarga 
Operazioak, Eskorga eta Transpaleten Erabilera Segurua, 

Zentro Logistikoen Emergentzia Taldeak, Esekidura eta Altura 
Lanen Arriskuak, Lonjan Banaketan Arriskuak, Harategi eta 
Urdaitegietako arriskuak, etab.

Horrela eta urtean zehar sartutako sistema eta taldeen 
hobekuntzen barruan, nabarmendu behar da 5 milioi euro 
baino gehiagoko inbertsio batekin Picking Puente Grúa baten 
ezarpena Guadix-ko logistikako blokeak produktu freskoen 
160.000 kilo egunero manipulatzen dituen sistema robotikoa, 
zentru honetako langileen kargetako manipulazioarengatiko 
ahalegina sahiestuz. Zentzu honetan, beste aurrerakuntza 
batzuen aipamen berezia egin behar da ere, kamioietara 
transpaletak igotzeko igoera osagarri berrien ezarpen, 
homologazio eta diseinua adibide bezala.

Langileen osasuna mantendu eta babesteko, Mercadonak 
95 profesionalengatik osatutako espezialista talde batekin 
kontatzen du, hauetako 25 Psikosoziologia Aplikatuan eta 
Ergonomia, Higiene eta Segurtasunean espezializatutako goi 
mailako teknikoak eta 70 osasun profesionalak. 2013an talde 
hau hobekuntza guzti hauek aurrera eramaten eta garatzearen 
arduradunak izan dira, eta paraleloki, urtean zehar enpresaren 
lanpostuen aldizkako eta hasierako arriskuen ebaluazio 
desberdinak egin dira, eta baita langileen osasun azterketa 
espezifikoak ere. Hilabete hauetan zehar, langileei beharrezko 
heziketa eta informazio zehatzaz arduratu da talde hau ere, 
bere lanak aurrera eramateko eta bere garapenatik sortutako 
arriskuak gutxitzeko.
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Kolaboratzen duten gaixotasun profesional eta lan istripuen 
mutuekin garatutako lanarekin eta duela urte asko tradizioa 
denez, Mercadonak hornitzaile garrantzitsuenekin Prebentzio 

95
espezialista 

segurtasun eta 
prebentzioan

12,6
milioi euro 
prebentzio 

hobekuntzetan 
inbertituak

Zerbitzuekin ezagueren elkartrukean lagundu du, arlo honetan 
konpainiarentzat hobekuntza jarraituaren puntu garrantzitsu 
bat dudarik gabe dena.

Pilar, La Poveda supermerkatuko mantenuaren arduradun langilea, Arganda del Rey, Madril.



Sanlúcar de Barramedako kofradiako arrantzaleen itsasontziak, Mercadonaren lonjako arrain hornitzailea,  Sanlúcar de Barramedan, Cádiz.
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3.1
Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria
Hurrengo urteetarako Mercadonaren helburu nagusia eta 
dagoeneko lanean ari denean, bere inguruan Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarri bat eraikitzera laguntzea da. Helburu 
hau konpainia osatzen duten guztion hausnarketa bateratuaren 
ondorioa da, konbentzituz izanda aukera bat baino gehiago, 
bistako behar bat dela.

Anbizio handiko helburu honek Mercadona Proiektuaren 
hurrengo bilakaera bultzatu egingo du, horregatik konpainiak 
aldaketa garrantzitsuak egiten ari da, pentsamoldekoak 
funtsean, produktu freskoen kudeaketan nobedadeak sartuz. 
Beraz, baliabide garrantzitsuak inbertitu ditu, bai giza bai 
ekonomikoak, dendariago izatea lortzeko, helburu honek ez du 
bakarrik dendetan ofizioak berreskuratzeko  plan espezifikoak 
martxan jartzea ekarri, baita ere konpainiaren hornitzaile guztien 
inplikazioa aldaketan ekarri du.

Erronka berri hau benetakoa egiteko, lehen sektorearekin 
Mercadonak orain dela urte asko mantentzen duen konpromisu 
egonkorra finkatzen jarraitzea ezinbestekoa da. Eta hain zuzen 
hau bultzatzeko eta hobetzeko, konpainiak estuki eta elkarrekin 
lan egiten du osatzen duten maila guztiekin. Honek pixkanaka 
sektore honen parteko hazkunde produktiboaren oinarriak 
finkatzea ahalbidetzen du, non nekazariak, arrantzaleak eta 
abeltzainak gure herriko ekonomiarentzat funtsezkoak diren, 
haien esfortzuarekin, ezagutzarekin eta eguneroko lanarekin 

lagundu dezakete “Nagusiari” produktu freskoen kalitate 
hoberena bermatzen.

Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriaren (konpainiaren 
barruan Caspopdona izendatzen dena) garapenerako bere 
apostuan, 2013an bere hornitzaile eta bitarteko hornitzaileekin 
batera, proiektu komun batean lan eginez, lehen sektorea 
bultzatzeko ez bakarrik estrategia hoberenak antzemateko bidea 
hasiz, baita duen potentzial guztia aprobetxatzeko ere. Hau 
etengabeko elkarrizketa, gardentasuna eta konfiantza gailentzen 
den harremanen bidez eta hornitzaileen espezializazioa 
maximoaren bidez egin du, konpainiaren helburua den bezala, 
“Nagusiei” merkatuko produkturik hoberena eskaintzeko: 
gehienezko freskotasun eta kalitatea, berotasuna eta gainera 
gutxieneko prezioa duen produktua, alegia. Horrela Mercadonak 
produktuak hornitzaile espezialistek egindakoak direla 
bermatzen du. 

Urtean zehar Mercadona ahalegiten jarraitu du gure herriko 
nekazaritza, arrantza eta abeltzaintza sektoreetan hazkundea 
sortzeko eta bidegarria den guztietan, jatorri espainiarra 
duten lehengaiak erabiltzeko konpromisuan aurrera egin 
du. Konpromisu hau ekintzetan itzuli da, lehen sektorearekin 
lortutako laguntza-akordioak bezala, 2013ko amaieran 5.600 
nekazari, 3.600 abeltzain eta Espainiako gune ezberdinetako 
organizazio eta arrantzale kofradien 8.000 lonjetako arrantzale 
baino gehiagorekin lotura estuak mantentzea posible egin du.
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ASTURIAS
AVILÉS 

GIJÓN

LLANES

LUARCA
LUGO
BURELA 

CELEIRO

A CORUñA
A CORUñA 

MALPICA

MUROS

RIBEIRA

PONTEVEDRA
BUEU 

VIGO

CAMBADOS

HUELVA
PUNTA UMBRíA 

ISLA CRISTINA

AyAMONTE

CáDIZ
ROTA 

CáDIZ

PUERTO DE SANTA MARíA

SANLúCAR DE BARRAMEDA

BARBATE

SANTA CRUZ TENERIFEKOA
PLAyA SAN JUAN (TENERIFE) 

LOS CRISTIANOS (TENERIFE)

LAS PALMAS
ARGUINEGUíN (GRAN CANARIA)

CORRALEJO (FUERTEVENTURA)

KANTABRIA
SAN VICENTE DE LA 
BARqUERA 

SANTANDER

SANTOñA

LAREDO

COLINDRES

BIZKAIA
BERMEO 

ONDARROA

GIPUZKOA
GETARIA 

HONDARRIBIA

PASAIA

TARRAGONA
TARRAGONA 

L’AMETLLA DE MAR

CASES D’ALCANAR

GIRONA
LLANçÀ

PORT DE LA SELVA

ROSES 

L’ESCALA

PALAMÓS

SANT FELIU DE GUíxOLS

BLANES

BARTZELONA
ARENyS DE MAR 

BARCELONETA

VILANOVA I LA GELTRú

CASTELLÓ
VINAROZ 

BENICARLÓ

PEñíSCOLA

CASTELLÓ

BURRIANA

BALEAR UHARTEAK
MAHÓN (MENORCA)

CIUTADELLA DE MENORCA (MENORCA)

PALMA DE MALLORCA (MALLORCA)

IBIZA (IBIZA)

VALENTZIA
PUERTO DE SAGUNTO

VALENTZIA

CULLERA

GANDíA

ALACANT
DENIA 

JáVEA

ALTEA

CALPE

VILLAJOyOSA

TORREVIEJA

SANTA POLA

EL CAMPELLOMURTZIA
CARTAGENA

MAZARRÓN

áGUILAS

ALMERIA
GARRUCHA

ALMERíA

ADRA

MALAGA
CALETA DE VÉLEZ

FUENGIROLA

MARBELLA

ESTEPONA

GRANADA
MOTRIL

Mercadonak erosten duen lonjetako distribuzio mapa.

Acuerdos estables con

80
LONJAS

8.000
PESCADORES

Hitzarmen egonkorrak

80
LONJEKIN

8.000
ARRANTZALEEKIN

MERCADONAK LONJAKO ARRAIN FRESKOEN 32.000TONA BAINO 
GEHIAGO EROSI DITU 2013-AN
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Akordio guzti hauek sinergia iturriak dira, tokiko eta landa 
eremuetako ekonomien ardatza bultzatu egiten dutenak, elkarren 
arteko ezagutza eta ikasketak  eta baita ere eraginkortasuna eta 
produktibitatea sortuz. Honek industria nazional lehiakorragoa 
izatea uzten du, bere beharretara hobeto egokitzen dena 
eta bizkorrago eraberrituko dena, ondorioz bezeroentzako 
kalitatezko produktuen eskaintza eraginkorragoa egongo da.

Baina gainera, lehen sektorearekin lortutako harremanak, 
konpainiak dituen erronketako bat eskuratzeko oinarria dira: 
enpresa bezala gure herrian nekazari, arrantzale edo abeltzaina 
izatearen garrantzia zabaldu, historikoki paper oso garrantzitsua 
izan dutelako gure ekonomian eta etorkizunean estrategikoak 
izaten jarraitu behar dutelako.

Erabateko Kalitate Ereduaren barruan, Mercadonak gainera 
azpimarratzen du Bitarteko Hornitzailearen irudia, eskakizunaren, 
ahaleginaren, erantzukizunaren eta produktibitatearen bidez, 
“Nagusiari” asetzea bilatzen du, konpainiak bezala.

2013an konpainiaren bitarteko hornitzaileek euren konpromisua 
kalitatezko enpleguaren sorrerarekin finkatzen jarraitu dute, 
42.000 langileekin ekitaldia amaituz. Era berean, 450 milioi 
euroko inbertsioak egin dituzte eta hamabi hilabete hauetan 
20.000 ETE baino gehiagorekin eta lehengaien produktoreekin 
lan egin dute, datu hauek, alde batetik, bitarteko hornitzaileek 
egindako ahalegina erakusten dute eta bestetik haien inplikazioa 
Mercadona Proiektuan Espainiako ekonomiaren lehiakortasuna 
indartzen dutela frogatzen dute.

SAT Campos 401 hornitzailearen piper berdeen uzta Ramafrut bitarteko hornitzailearentzat San Juaneko Alcazaren, Ciudad Real.

Hitzarmen egonkorrak

5.600NEKAZARI

baino gehiagorekin
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Irtenbide jasangarriak lehen sektorerako: 
teoriatik gertaeretara
  Mercadonak 2012an esne sektoreari laguntzeko hasi zituen 

ekintzen barruan eta 2013an zehar jarraitu dituenetan, 
esne jatorriaren litro bakoitzeko zentimo baten gorakada 
berria azpimarratu behar da, Mercadonak bere bitarteko 
hornitzaileekin batera abeltzainei ordaintzea erabaki duena 
eta Hacendado markaren esnea hornitzen duten 2.000 
ustiapen nazionalei on egin diena. Halaber, Mercadonak 
Esne Produktu Jasangarrien Hitzarmena babestu egin du, 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak sustatuta 
esne sektore nazionala sostengatzeko.

  Ibersnacks bitarteko hornitzaileak lehengaien kultibadore 
guztien errentagarritasuna bermatzen duen programa bat 
martxan jarri du. Lortutako hitzarmena egonkortasun eta 
hektareetako errentagarritasunean oinarritzen da, sektore 
honen ohizko oszilazioak ezabatuz, kanpaina bakoitzaren 
emaitzatik eratorrita. Halaber konpainiak 2014an bere snack-
etarako erabiltzen duen patata guztia espainiar jatorrikoa 
izateko konpromisoa hartu du.

Mercadonaren Nekazaritzako elikagaien kate jasangarria (CASPOPDONA)
Elkarrekin lan egin kate-mailaren jakintza guztiak elkartzeko, “Nagusia” erreferente gisa izanez

1. Mercadona Banatzaile izateaz...
2. ... Totaler izatera pasatu zen, “  
 ‘Nagusiari’ behar bakoitzerako  
 kalitate-prezio soluziorik hoberena  
 agindu.”
3. Lehengaiak
4. Fabrikatzaileak: bitarteko   
 hornitzaileak, hornitzaileak eta  
 produktuen espezialistak
5. “Nagusiak”, Mercadonan   
 bezeroei deitzen diegun bezala

1

2

3

4

5
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  Grupo Estévez kolaborazio proiektu bat hasi du Marco del 
Jerez-en kooperatibista eta mahastien jabeekin lehengaiaren 
kalitate maximoa bermatzen duten mahatsaren kalifikazio 
helburuen irizpideak sartzeko. Akordio honek, hektareagatiko 
produktibitatea edo ustiapen-tipoa bezalako faktoreak 
ere begiesten dituenak, mahastiaren errentagarritasuna 
hobetzea bilatzen du, nekazaritzako elikagaien katea 
jasangarria izateko faktore gakoa.

  Curnican, konpainiaren untxien bitarteko hornitzaileak, Star 
16.86 Proiektua martxan jarri du Generalitat de Catalunyako 
Ikerketa eta Nekazaritzako Teknologia Institutuaren 
laguntzarekin eta Generalitat de Catalunyako Nekazaritza, 
Abeltzaintza, Arrantza, Elikadura eta Ingurune Naturaleko 
Departamenduarekin. Programa produktibo aitzindari honek 
ez du bakarrik bere jardueraren jasangarritasun ekonomiko, 
sozial eta ingurumenekoa bermatzea bilatzen, baizik eta 
talde honek lan egiten duen ohizko ustiapenek bere urteko 
ekoizpena %45 batean handitu ahal izatea.

  Cidacos-ek bere lehengaien hornitzaileekin dituen hitzarmenak 
sendotzen jarraitu egin du, honek bere produktibitate eta 
espezializazioa hobetzera laguntzen du. Honen adibide 
argi bat Raquel Quijada eta Joaquin Carlos Ramos dira, 
bitarteko hornitzaile honen eskutik laborantza praktiketan bere 

produktuen kalitatea handitu duten hobekuntzak sartu dituzten 
Extremadurako nekazariek. Egonkortasun eta konfiantza 
harreman honek bere laborantza hektareak esponentzialki 
handitzea utzi die, 2013ren amaieran 34 hektarea zituztelarik.

 Verdifresh bitarteko hornitzaileak zerba eta espinaka 
laborantzak IV sortako behar espezifikoei egokitzeko 
ahalegin garrantzitsuak egiten jarraitzen du. Horretarako 
optimizazio eta mekanizazio programak garatzen ditu 
eraginkortasun eta produktibitatea bilatzen, laborantza honen 
zehaztapenentzako makineriaren egokitzapenean inbertsio 
garrantzitsuekin, adibidez, Espace bere hornitzaileak martxan 
jarri duena, elikagaien gehieneko segurtasun eta kalitatea 
bermatzea uzten diona.

  Mercadona, Espainiako lonjekin eskuratutako konpromisuen 
gain, 2013an tokiko arrain hornitzaileen alde apostu egin du. 
Honen adibide bat Riveira Peixe Fresco galiziar enpresarekin 
eskuratutako akordioa da, bere prozesatu instalazioetan 45 
lanpostu berri sortu dituena. Gure herriko arrantza sektoreari 
egindako kontribuzio hau etorkizuneko belaunaldientzako 
proiektu batean bihurtzen da eta bakarrik 2013an konpainia 
honen 18 baxurako itsasontzien flotaren jarduera mantentzea 
ahalbidetu du.
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Angel, “La Benera” abeltaintzako langilea, esne ekoizpenerako ustiapena Iparlat bitarteko hornitzailerako, Oruñan, Kantabria. Gaur egun 130 abelgorri ditu eta 
egunero 2.000 esne litro ekoizten ditu. 

Produktu nazionalaren aldeko apustu garrantzitsua
Orain dela urte asko, Mercadonak bidegarria den guztietan jatorri 
nazionaleko lehengaiak erabiltzeko konpromisua mantentzen 
du. Apostu hau 2013an indartzen jarraitu da produktuaren 
trazabilitatea aztertzen den ikasketa eta ziurtagiri ezberdinek 
frogatzen duten bezala, %85 baino erosketa gehiagok, 12.500 
milioi euro, Espainian landu eta elaboratutako produktuenak 
direla egiaztatuz.

Horren adibide bat SGS-k egindako ikerketa da, I Gamako fruta 
eta barazkien %81 jatorri nazionakekoa dela ziurtatzen duena. 
Baita ere da Norma Agricola-k egindakoa, konpainiak saltzen 
duen olio guztia espainiar jatorrikoa dela ziurtatzen duena, 
Komunitate Erkidego ezberdineko 130 kooperatiba eta 140 

olio-errota baino gehiagoei erosita. Hau akordio egonkorretan 
bihurtzen da, Sovenak Jaenen Virgen del Perpetuo Socorro 
de Alcaudete Kooperatibarekin mantentzen duena bezala, 
udalerriaren %70 enplegatzen duen kooperatiba honen 1.800 
kideek euren ahalegin guztiak kanpainan zehar beren uzten 
gehieneko kalitate eta elikagaien segurtasuna bermatu ahal 
izatea uzten die.

Catafruit, etorkizunerako apostu bezala, Kataluniako Pirineotan 
goi-mendiko sagarraren landaketa proiektu bat garatzen ari da, 
30 hektareekin hasi da, kanpaina nazionalak luzatzeko produktu 
nazionalaren ehunekoa handitzen laguntzeko helburuarekin.

3.600
ABELTZAINEKIN
Hitzarmen egonkorrak



60

KANTABRIA milioi 

IPARLAT......................................... 2,6

Renedo de Piélagos ASTURIAS milioi 

qUESERíA LAFUENTE................... 2,4

Arriondas
GALIZIA milioi 

ESCURIS..................................... 3,6

A Coruña

GRUPO PROFAND...................... 1,3

Pontevedra

MASCATO.................................... 4,1

Pontevedra

GAZTELA ETA LEON milioi 

GRUPO SIRO................................ 38,8

Palentzia - Zamora - Valladolid - Burgos - Segovia  

IBERSNACKS.............................. 1

Medina del Campo (Valladolid)

PROSOL......................................... 3,5

Venta de Baños (Palentzia)

qUESERíAS ENTREPINARES........... 6,8

Valladolid

MADRIL milioi 

PANIFICADORA ALCALá............... 2,1

Alcalá de Henares

GRUPO UBESOL............................ 1,9

San Fernando de Henares

ExTREMADURA milioi 

CATAFRUIT............................................... 3,2

Mérida (Badajoz)

GRUPO HUEVOS GUILLÉN....................... 0,7

Almendralejo (Badajoz)

KANARIAR UHARTEAK milioi 

ACOTRAL....................................... 1,8

Santa Cruz Tenerifekoa - Las Palmas

SAT CANARISOL........................... 0,6

Santa Cruz Tenerifekoa - Las Palmas

GAZTELA-MANTxA milioi 

SENOBLE...................................... 22,5

Toledo

GRUPO FONT AGUDES................ 1,9

Toledo

INCARLOPSA................................. 15,7

Cuenca - Toledo

CHAMPINTER................................. 4,6

Albacete

ANDALUZIA milioi 

JOSÉ ESTÉVEZ............................. 1,6

Cádiz

PERSAN......................................... 18,5

Sevilla

JOSÉ LUIS MONTOSA.................. 2

Vélez-Málaga (Málaga)

SOVENA......................................... 3,7

Brenes (Sevilla)

Bitarteko hornitzaileek 450 Milioi Euroko inbertsioa  
egin dute 2013-an
Inbertsioen adibide batzuk
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BALEAR UHARTEAK milioi 

PROCAM........................................ 2,5

Binissalem (Mallorca)

EUSKADI milioi 

INTERAL........................................ 4

Lezo (Gipuzkoa)

IPARLAT......................................... 4

Urnieta (Gipuzkoa)NAFARROA milioi 

ULTRACONGELADOS VIRTO......... 5,1

Nafarroa

MURTZIA milioi 

FRANCISCO ARAGÓN................... 5

Molina de Segura

SAT AGRíCOLA PERICHAN........... 5,8

Mazarrón

ERRIOxA milioi 

BODEGAS ONTAñÓN.................... 2,3

Aldeanueva de Ebro

UNIÓN TOSTADORA...................... 1,1

Logroño

ARAGOI milioi 

GRUPO ByNSA.................................... 6,3

El Burgo de Ebro (Zaragoza)

KATALUNIA milioi 

CASA TARRADELLAS.................... 48

Bartzelona

AUDENS FOOD............................. 2,2

Bartzelona

SAPLEx......................................... 3

Canovelles (Bartzelona)

EMBUTIDOS MONTER................. 5,2

Girona

GRUPO UBESOL............................    9,5

Ulldecona (Tarragona)

VALENTZIAR 
KOMUNITATEA

milioi 

SPB.................................................... 7,7

Cheste (Valentzia)

DAFSA............................................. 14,2

Castelló - Valentzia

IMPORTACO......................................... 3,5

Valentzia

RNB................................................... 4,5

La Pobla de Vallbona (Valentzia)
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3.2
Mercadonaren Bitarteko Hornitzaileen 
Urteroko Bilera
Mercadonak orain dela 15 urte egiten ari den bezala eta konpai-
niak bere buruari osagarri guztietan eskatzen dion gardentasun 
konpromisuaren barruan, lehengo otsailak 5-ean, Valentzian 
burutu zen Mercadonak bere bitarteko hornitzaileekin urtero 
mantentzen duen bilera. Honetan 2013an zehar egindako lana 
aztertu zen, bizipenak partekatu egin ziren eta baterako konpro-
misua indartu zen Caspopdonaren garapenarekin, konpainiak 

barrutik bere Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria izena 
eman dionari.

Era berean, eta ekintzen bitartez lehen sektoreari garrantzia ema-
teko, konpainiak sektore honen hornitzaile ezberdinei, abeltzain, 
nekazari eta arrantzaleak,  gonbidatu zituen eta hauen iruzkin 
eta iradokizunak Eredu berria garatzera laguntzen ari dute.
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Bitarteko hornitzaile fabrikatzaileak
Argi eta garbi identifikatuta Mercadonarentzat fabrikatzen duten produktuen ontzietan
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Unión Martín
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Logistikako blokeak
Mercadonak sare logistiko eraginkor bat du, oro har 770.000 
metro karratuko azalera gainditzen duena. Honen bidez, 
konpainiak bere supermerkatu guztiak eraginkortasunez 
hornitzen ditu, 1.467 2013aren bukaeran, halaber, baliabide 
gutxiagoekin gero eta gehiago garraiatzeko eta ingurugirorako 
“ikusezin” egoteko helburuarekin.

2013an konpainiak bere sare logistikoan Guadix (Granada)-ko 
logistikako blokea gehitu du, Granada, Almeria eta Jaeneko 
probintzietan 80 supermerkatu hornitzen dituenak eta egunero 
3.000 palet mugitzen dituenak. 60 milioi euroko inbertsioarekin, 
plataforma berri honek 150 langile ditu, guztiak kontratu 
mugagabearekin eta honen eraikuntzan 150 ETE-k parte hartu 
dute. Halaber, egunero 106 garraiolarik ere lan egiten dute 
instalazio hauetan merkantzia dendetaraino garraiatzeko.

3.3

Horrez gain eta bere kate logistikoaren eraginkortasuna 
sendotzen jarraitzeko, Mercadonak 300 milioi euro baino gehiago 
inbertitzeko asmoa du Abrera (Bartzelona)–ko logistikako 
blokean, lehenengo fase batean 2014ean zerbitzua ematen 
hasiko da eta honen inaugurazioa 2016rako aurreikusita dago. 
Gaur egun, honen hotz nabearen eraikuntza aurreratzen 
ari da, 39.000 metroko azalera duena, halaber arrainaren 
prestakuntzarako erantsitako nabean. Logistikako bloke honen 
eraikuntzarako, konpainiak 150 ETE-ren lankidetza du, aldi 
berean 600 pertsonei lana ematen diotenak, eta eremuaren 
biziberritze ekonomikoari bultzada garrantzitsua ekarri egiten 
duena lanen igarotzearen zehar.

Abrerako instalazioak 110.000 metro karratu baino gehiagoko 
azalera bat izango dute, 250 supermerkatu hornitzeko ahalmena 
izango dute eta Ciempozuelos (Madril) eta Villadangos del 
Paramo (Leon)-ko biltegi adimendunak errepikatuko dituzte. 
Logistikako bloke mota hau, sektorean aitzindaria, biltegietan 
kalitatezko lanaren Mercadonaren apostu bat da, langileen 
edozein gainesfortzu eta manipulazioa erabat kentzen dituelako, 
lan istripu arriskuak saihestu eta murriztera laguntzen du eta 
gainera produktibitatea areagotzen du.

Zentzu honetan, kontuan izan behar da konpainiak eman duen 
urrats handia Guadix-ko logistikako blokearen instalazioarekin 
(PPG) (Picking Puente Grúa) haragi, fruitu eta barazkien paleten 
biltegiratze eta prestakuntza automatikoaren sistema bat. 
Bere zati nagusia lan gogorra egiteaz arduratzen diren robot 

Guadix Granada-ko logistikako blokea.
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Logistikako blokeen mapa
Konpainiaren hornidura katea bermatzera zuzenduta dauden 770.000 metro karratu baino gehiago

1.  RIBA-ROJA DE TúRIA, Valentzia

2.  ANTEqUERA, Málaga

3.  SANT SADURNí D’ANOIA, Bartzelona

4.  SAN ISIDRO, Alacant

5.  HUÉVAR, Sevilla

6.  GRANADILLA DE ABONA, Tenerife  
(Santa Cruz Tenerifekoa)

7.  CIEMPOZUELOS, Madril

8.  INGENIO, Kanaria Handia (Las Palmas)

9.  VILLADANGOS DEL PáRAMO, León

10.  ZARAGOZA, Zaragoza

11. GUADIx, Granada

12.  ABRERA, Bartzelona

 A1. MERCAPALMA, Palma de Mallorca  
(Balear Uharteak)

 A2. FUERTEVENTURA (Las Palmas)
Funtzionamenduan dagoen
LOGISTIKAKO BLOKEA

Proiektuan/eraikuntzan dagoen
LOGISTIKAKO BLOKEA

BILTEGI SATELITEAA

EGINTZA EREMUA

A

A

9 LEÓN

A1 PALMA DE MALLORCA

10 ZARAGOZA

7 MADRIL

1 VALENTZIA

4 Alacant

5 SEVILLA

6 TENERIFE

8 KANARIA HANDIA

11 GRANADA

2 MÁLAGA

3 BARTZELONA
12 BARTZELONA

A2 FUERTEVENTURA

sistema bat da, salgaiak jasotzen diren momentutik dendetara 
bidaliko diren paleten eraketara arte. Sistema honek gainera 
salgaiak supermerkatuetara gehiegizko manipulazio bat 
saihesten iritsiko direla bermatzen du, paletak desmuntatzeko 
gainesfortzua ezabatuz eta produktuaren kalitatea bermatuz 
eta mantenduz.

PPG-ak 5 milioi euroko inbertsioa ekarri duenak, produktu 
freskoen 30.000 kutxa bakarrik 6 ordutan mugitzeko gaitasuna 
du, dendetara bidalitako salgaien entrega-epeak laburtzen. 
Prozesuetan dagoen eraginkortasun hau, bezeroei gehienezko 
freskotasuna bermatzeko konpainiaren helburua betetzeko 
gakoa da.



Aina, Mercat de la Guineueta, Bartzelonako supermerkatuko bezeroa.



4 Gizartea
4.1                    
Hazkunde 
partekatua

4.2            
Gardentasunaren
errentagarritasuna

4.3
Mercadona: 
konpromiso soziala

4.4
Ingurugiroa eta 
jasangarritasuna
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Zuzeneko eta  
zeharkako zergak

1.465
milioi euro
Aurreko ekitaldian baino 

%12  
gehiago

14.500
milioi euro,
erosketen (produktu + zerbitzuak)
kopuru osoaren

%85 
irudikatzen dute

Gizarte Segurantza

529 
milioi euro

 2.000+
merkataritza eta zerbitzu
hornitzaile

ZUZENEKO ZERGA EKARPENAZerga 
Ekarpena

Erosketen 
kopurua 
Espainian

Mercadonaren hazkunde partekatua

110
bitarteko 
hornitzaile

>> >>

Sozietateen 
gaineko zerga

237
milioi euro
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Beste zerga  
eta tasak

72
milioi euro

 

53 egun
Hornitzaileei ordaintzeko 
batez besteko epea
 

 20.000+
ETE eta lehengaien 
ekoizle

400.000
Lanpostu
Espainian sortuta Mercadonaren ingurunearen 
zuzeneko eta zeharkako jardueragatik

Gizarte Segurantza

103
milioi euro

PFEZ

300
milioi euro

BEZ

224
milioi euro

ZEHARKAKO ZERGA KONTRIBUZIOA

1.100
milioi euro
Mercadona eta 
bitarteko hornitzaileen 
inbertsioa

Espace hornitzailearen espinaka laborantza Verfifresh bitarteko hornitzailerako Gartero Finkan, Torre-Pacheco, Murtzia.

rabazien

%33  
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baino %4 gehiago, 74.000 langile egonkor mantendu dituen 
bitartean. Datu guzti hauek Mercadonak gizartearekin duen 
konpromisua, konpromisu egonkor bat dela eta urtero handitu 
eta sendotzen dela agerian jartzen dute; konpainiari jasotzen 
duenaren zati bat itzultzea uzten dion jarrera arduratsu bat 
izanez.

Konpromisu honen barruan Mercadonaren ingurunean parte 
hartzen duten guztiok egiten duten kontribuzioa ere azpimarratu 
behar da, 2.000 zerbitzu hornitzaile eta komertzial baino 
gehiagoren lana berdinki aberastasuna sortzen duena. Eta batez 
ere, urtero bere 110 bitarteko hornitzaile enpresek egiten duten 
lana, 42.000 baino zuzeneko langile gehiagorekin, 2013an 450 
milioi euro baino gehiagoko inbertsio esfortzua egin dutenak.

Mercadonak bezala, bere hornitzaile eta bitarteko 
hornitzaile guztiek kokatzen diren tokiko ekonomien garapen 
sozioekonomikoa bultzatu dute, honen froga, 2013an zehar 
20.000 ETE eta tokiko lehengai ekoizleek zuzen eta zeharkako 
400.000 lanpostu sortzen lagundu egin dutela da.

Auzoko merkataritza aliatu gisa: udal merkatuak
Mercadonak jarduten duen auzo eta eremuetako inguruneko 
merkataritza bultzatzen du. Honen erakusgarri bat formatu 
komertzial tradizionalekin duen bizikidetasunaren alde egiten 

Mercadonak, konpainiako beste osagaiekin bezala, Gizartearekin 
entzute aktibo eta elkar-ulertzean oinarritutako harreman bat 
mantentzen du erantzun eta soluzio zehatzak sortuz. Baita ere 
etengabeko gardentasun ariketa bat burutzen du, non urtero 
aurrera joaten saiatzen da eta kritikei beldurrik gabe, hobetzeko 
metodorik onena proiektu, erreflexio eta proposamen guztiak 
gizartearekin partekatzea dela jakinez. Jarrera honek bere 
ikuspegia epe luzera ezagutarazi eta lekukotzea ahalbidetzen 
dio, konpainia eta gizartearen arteko oparotasun partekatuaren 
alde apostu egiten duen aurrerapen ekonomiko eta garapen 
sozialaren motore gisa jokatzen duen ikuspegi bat.

Testuinguru honetan Mercadonak sortutako jarduera kokatzen 
da, zalantzarik gabe, urtero gure herriko garapen ekonomiko 
eta soziala sustatzera laguntzen duenak. Herri honen ongizate 
produktiboarekin konpromisu honen adierazgarri garbiena, 
konpainiak, zuzeneko eta zeharkako ordainen bidez egindako 
ekarpena da eta 2013-an 1.465 milioi eurotara igo egin da, 
haurreko zerga ekitaldiko %12 gehiago. Guztizko honen 632 
milioi euro Gizarte Segurantzara egindako ordainketetara 
dagokie, 237 sozietate-zergetara, bere irabazien %33ko 
zerga-ordainketa ekartzen duena, 524 BEZ eta PFEZ-ren diru-
bilketara eta 72 beste zerga eta tasetara.

Horrez gain eta baita sortutako jarduerari esker, konpainiak BPG 
nazionalera 3.700 milioi eurorekin lagundu egin du, 2012-an 

4.1
Partekatutako hazkunde bat
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duen apustua da, 2001-tik duen udal merkatuen biziberritzearen 
konpromisuan irudikatua dago honen adibide argiena.

2013-ren amaieran, konpainiak zentro mota hauetan 25 denda 
zituen, urtean zehar Bartzelonan bi inauguratu ondoren Mercat 
del Fondo, Santa Coloma de Gramaneten, eta Mercat de la 
Guineuetan eta bat Tarragonan, Mercat de Calafellen zehazki.

Mercadonak formatu tradizionalekin elkarbizitzaren alde apostu 
egiten jarraituko du, horregatik, datozen urteetan merkatu 
tradizionaletan bederatzi denda gehiago irekitzeko asmoa du.

Mercadona supermerkatua Mercat de Calafellen, Calafell, Tarragona.

Auzoko merkataritzarekin lankidetza

25 denda udal  
merkatuetan

1.320 baino merkatari 
gehiagok ohizko  

merkataritza berreskuratzeko  
ilusioa partekatzen dute
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Jaca, Huescako supermerkatua.
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Gardentasunaren errentagarritasuna
Gardentasun, zabalkunde eta gertutasun lan honek, gizarteak 
konpainiaren eta bere balioen ezagutza sakonagoa izatea 
ahalbidetu du, aldi berean Mercadonaren ospe korporatiboari 
balioa eranstera eta handitzera laguntzen.

Ekintza guzti hauek gizarteak antzeman ditu, adibidez Merco 
Empresas 2013-n  jasotako emaitza agerian jartzen duen bezala, 
Ospe Korporatiboaren Espainiako Monitorea, non Mercadona 
ospean Espainiako bigarren gehien baloratzen den enpresa   da 
eta lehenengoa bere sektorean eta baita ere erantzukizun eta 
gobernatze onean bigarrena; edo IPSOS KAR 2013 ikerketan, 
non Mercadona bere bezeroei arreta hoberena eskaintzen dien 
enpresa bezala ezagutu egin da eta gainera ikerketa horren 
partaideek gehien gomendatu dutena bezala.

Halaber, konpainiak onarpen zehatzak jaso ditu bai baloratzen 
den ekimen orokorren partetik, baita ekintza espezifikoen 
partetik ere. Lehenengoaren adibide da Zientzia Politikoen 
Nazioarteko Institutuak ematen diona, konpainia bere langileen 
arteko adiskidetzea gehien faboratzen duenetako bat bezala 
nabarmenduz. Bere aldetik, Avilako Udala eta Pertsona 
Ezinduen Udal Kontseiluak, konpainiak hiri honetan dituen bi 
zentroei emandako “SIA Ávila Accesible”-ren saria aipatu behar 
da, eskuragarritasun hobekuntzak gehitzean aurrera egiten 
jarraitzeko lehen urratsa.

4.2

Mercadonan bere ingurunearekin hizketa bere bizilagunak zer 
espero duten jakiteko gakoa da. Arrazoi honengatik,  komunikazio 
arina eta etengabea sustatzen du eta bere inguruneko beharrak 
antzematea eta jarduten duen komunitateekin harremanak 
sendotzea ahalbidetzen dion entzute jarrera mantentzen du.

Bere xede, ikuspegi eta balioak ezagutarazteko eta bere negozio 
eredua azaltzeko konpainiak foro ezberdinetan parte hartzen 
du, non bere esperientziak eta helburuak partekatzen ditu eta 
egiten zaizkion iradokizun eta ardurak jasotzen ditu, azken 
faktore hau Mercadona bezalako eta etengabeko hobekuntza 
jarraitzeko auto eskakizun maila altua duen konpainia batentzat 
gakoa dena.

2013an Erabateko Kalitate Eredua eta bere balioetan oinarritzen 
den proiektua gerturatzen jarraitu egin du eremu ezberdineko 
agintariei, bai administrazio desberdinetako arduradunekin 
bilera pertsonalen bidez bai konpainiak dituen instalazio 
ezberdinen bisiten bidez edo Enpresarien Zirkuluak antolatzen 
duen Parlamentario Enpresa Programan parte hartzearekin.

Horrez gain, konpainiak kontsumitzaileen erakundeekin eta 
etxekoandreen erakundeekin orain dela urte asko dituen loturak 
estutzen jarraitu egin du, haiekin bilerak eta bere zentro eta 
logistikako blokeetara bisitak antolatzen ditu.
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Munduko ituna
Mercadona 2011-tik Giza Eskubideen, Lan Arauen, Ingurugiro eta 
Ustelkeriaren aurkako gatazkaren oinarrizko balioen babesaren 
Munduko Itunaren kide da. Konpainia 2013-ko ekitaldian zehar 
itun honen hamar oinarriak eta balioak sendotzeko lan egiten 
jarraitu du, oinarri hauen betetzea balioztatzen duen txostenean 
islatua gelditzen dena.

Irakaskuntza eta ekintzailekotasunari laguntza
Mercadonak ere irakaskuntza arloarekin harreman estua 
mantentzen du. Eta ez bakarrik bere proiektu enpresariala ikasleei 
ezagutarazten, bai lanbide heziketakoak bai unibertsitarioak, 
Ekintzaileetarako ADE Gradu Unibertsitarioan duen inplikazio 
zuzenaren bidez baizik. Karrera ofizial hau EDEM Zentro 
Unibertsitarioan ematen da eta ekintzaile espiritua gazteen 
artean sustatzea bilatzen du prestakuntza heziketa arautu baten 
bidez. Erabateko Kalitate Ereduaren oinarrizko balioak zabaltzen 
etorkizuneko enpresarien heziketan laguntzeko helburuarekin, 
Juan Roig beste urte batez, Enpresen Zuzenbidearen Oinarrien 
irakasgaiaren irakasle titularra izan da, larunbat goizetan 
emandako gaia izan dena.

Baita irakaskuntza arloan, Mercadona EDEM Enpresarien Eskolan, 
konpainia patroi denarena, egiten duen zeregin garrantzitsua 
indartu egin du berriro ere. 2013-an konpainiaren lehendakaria, 
Juan Roig, 15x15 ikastaroan: 15 egun 15 enpresari liderrekin 
berriro parte hartu du, konpainiaren zuzendari ezberdinek 
EDEM-en ematen diren ikastaro batzuetan kolaboratu duten 
denboran.

Gure aurrerapen txostena kontsulta ezazu ondorengo helbidean: 
http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/18115
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Rey Jaime I Ekintzaileari Sariaren babesleak, Mercadona, AVE Valentziako Enpresarien Elkartea eta EDEM Enpresarien Eskola, Pedro Espinosa Industrial 
ingeniari eta Llao Llao jogurt izoztuaren frankiziaren enpresari sarituarekin, ekitaldian zehar.
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Mercadonak espiritu ekintzailea gizartearen hazkundearen 
motoreetako bat dela uste du eta horregatik bai barrutik zein 
kanpotik ekintzailekotasunarekin zerikusia duten ekimenak 
sustatzen saiatzen da. Honen adibide argi bat Rey Jaime I 
sarien “Ekintzaileari” kategoriako patrozinioa da, EDEM eta AVE  
Valentziako Enpresarien Elkartearekin. 2013an, kategoria honen 
laugarren edizioaren urtea, saritutako ekintzailea Pedro Espinosa 
Martinez izan zen, Chesco Hostelería soziedade mugatuaren 
sortzaile eta lehendakaria, Llao Llao frankizia sortu zuenak.

Bere berrikuntzaren aldeko apustuak, bakarrik bi urtetan 
Espainiako jogurt izoztuaren segmentuaren liderra izatea 
ahalbidetu dio, bi urte geroago proiektu enpresarial finko bat 
izanez 750 pertsonei lan emate diena eta marka ezagutu eta 
baloratu bat daukana. Guzti hau da Comillaseko Unibertsitate 
Pontifiziako eta Hautes Études de Lilleko ingeniari industrial 
honi, sari honen mereziduna bihurtu diona.

Ingurumenarekiko harremana: gure bizilagunak
Mercadonaren oinarrizko helburuetako bat bere ekintza komertziala 
bizikide den bizilagunentzat eragin gogaikarririk ez izatea ezta 
oztopatzea da. Hori dela eta, jasotako edozein iradokizun ebaluatu 
eta baloratu egiten du, gerta litezkeen hutsegiteak zuzentzea eta 
soluzioak martxan jartzeko aukera ematen diona. Horretarako 
ekintza hauengatik apostu egiten jarraitu du:

 Gaueko Deskarga Isila hirietan trafikoaren gaineko eragina 
minimizatzeko eta eragin akustikoa murrizteko.

 Zaratak sortzen dituzten makinen intsonorizazioa: palet 
kamioiak, eskorga elektrikoak, aire-girogailuak...

 Zabor edukiontzien gelak supermerkatuetan integratuta bide 
publikoan usainak eta zikinkeria saihesteko.

 Supermerkatuen zoru eta sabaien intsonorizazioa alboko 
etxebizitzetara zarata eta bibrazioen transmisioa minimizatzeko.

Guzti honen ondorioz eta konpainiak bere bizilagun eta gertuko 
ingurunearekin mantentzen duen harreman estuagatik ere, 
2013an jasotako kexa eta hobekuntza kopurua murritza izan 
da, 75 guztira, azken urteetako joeraren ildoaren arabera.
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Los Lirios, Logroño, Errioxako supermerkatua.



80

2013an Mercadonak hainbat instituzio eta ongintza erakundeei 
laguntzen jarraitu du, urtean zehar pertsona askoei lagundu 
dutenak. Guztira, eta Autonomia Erkidego guztietan parte 
hartu duen ekimen ezberdinen bidez, 32.000 erosketa orgen 
baliokidea dohaintzan eman du.

Horrez gain, Mercadonak, bere supermerkatuen bidez, 
elikagai bankuek antolatutako “Kilo Operazio” ezberdinetan 
eta “Bilketa Handian” lagundu egin du, “Nagusien” erantzun 

Mercadona: konpromisu soziala

4.3

Kanaria Handia

Tenerife

Asturias Kantabria

Errioxa

Guadalajara

Zamora
Soria

Nafarroa
León Palentzia

Valladolid

Salamanca

Segovia

Ávila

Burgos

Girona

Bartzelona

Tarragona

Lleida

Huesca

Zaragoza

Teruel

Cuenca

Albacete

Castelló

Valentzia

Ibiza

Alacant

Murtzia

Almería
Málaga

Córdoba

Sevilla

Huelva

Cádiz

Badajoz Ciudad Real

Toledo
Cáceres

Granada

Jaén

Santiago de 
Compostela

Lugo

Ourense

A Coruña

Pontevedra

Mallorca

Menorca

Madril

Elikagaien Bankua

Gurutze Gorria

Jantoki Sozialak

Cáritas

solidarioa beste behin ere ikusgarria izanez: 4.300 tona baino 
gehiago, Mercadonak dohainean emandako 1.900 tona baino 
gehiagoetara gehitzen direnak.

Konpainiak halaber, jantoki sozialekin lankidetza programa 
bat martxan jarri du. 2013an Mercadonak Espainiako herri 
ezberdinen 40 instituzioren lana sostengatu du, hauei egunero 
saltzeko egokiak ez diren baina kontsumorako egoera ezin 
hobean dauden produktuak dohainean ematen.
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Menorca

3.000
mural 

fabrikatuta

Trecandís Muralak
2013an Mercadonak, Pamesa Ceramicarekin batera, 
Ondako “El Moli” Zentro Okupazionalarekin, Villafames-ko 
“El Rinconet” baserri-etxearekin, Valentziako Koynos de 
Godella Kooperatibarekin, Castelló-ko Down Sindromearen 
Fundazioaren Enplegu Zentro Espezialarekin, Torreblanca 
Zentro Okupazionalarekin, Afanias, Institut Valencià d’ Acció 
Social Buris Anna-ko Zentro Okupazionalekin, El Maestrat, 

Belcaire eta Rafalafena eta Valentziako Komunitatearen Roig 
Alfonso Fundazioarekin lan egiten jarraitu du. Elkartasun lan 
honi esker eta 2010ean proiektuaren hasieratik, ezintasunaren 
bat duten 250 pertsona inguruk 3.000 trecandis mural ezberdin 
baino gehiagoko fabrikazioan lan egin dute, konpainiak hauek 
bere labe, arrain, haragi eta urdaitegi sailetan apaingarri gisa 
erabiltzen dituenak.

Muralen elaborazioaren zentro laguntzaileak, trecandis teknikarekin eginda supermerkatuko sail ezberdinetarako.
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4.4
Ingurugiroa eta jasangarritasuna
Mercadonak urtero lan egiten du bere jardueraren areagotzea, 
ingurugiroan duen eraginean alderantziz proportzionala izateko, 
enpresa bezala bere erantzukizunetako bat gure planetaren 
jasangarritasunaren alde egitea dela jakinez.

Hau lortzeko, bere helburu nagusia “gutxiagorekin gehiago 
egitea” da “Nagusiari”  balioa gehitzen badio, honekin adierazten 
da enpresak zeharka burutzen dituen ekimen ezberdinak eta 
ondorioz bere hornitzaile eta bitarteko hornitzaileei bertan parte 
hartzea egiten du.

Helburu honen barruan, baliabide naturalen ustiapen hobeagoa 
jarraitzen duena eta hondakinen prebentzioan hobekuntzak 

bilatzen dituena, Mercadonak bere Ingurugiro Kudeaketa 
Sistema du eta urteak darama Ekonomia Biribila hobetzeko 
ekimenak ezartzen.

Printzipio honi jarraituz, Mercadonak estrategia ezberdinak 
garatzen jarraitu du denda ela biltegietan hondakinen sorrera 
murrizteko eta sortzen direnei erabilera berri bat emateko, bai 
hauen birziklatzearekin edo beste prozesuetan erabiltzeko.

Era berean, bere bitarteko hornitzaile askok beraien artean 
sinergiak eratu dituzte materialak ustiatzeko eta erabilera berri 
bat emateko. Garbiketako tresneriaren lerroa adibidez elkarlan 
honen emaitza da eta baita ere hornitzaileen arteko prozesuaren 

Ekonomia Biribila

Produktuak
Tratamendua

Produktu
berriak

Prozesu
hondakinak

Lehengaien 
berresku-

ratzea
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Energia aurrezkia

24
milioi kWh

supermerkatuetan neurri 
ekoeraginkorren ezarpenagatik

 

19.000
CO2 tonen isurpen  

murrizketa

Ingurumenaren babesean
Inbertsioa

24,1
milioi euro

barruan ekimen interesgarriak egiten ari dira, Grupo Siroren 
pentsurako opildegi eta okindegien azpiproduktuen irinen 
berreskuratzea bezala.

Baliabide naturalen ustiapen hobeagoa gizartearentzat duen 
garrantziarengatik Mercadonak bere Arrantza Produktuen 
Erosketen Politika indartu egin du, honen helburua konpainiak 
bere “nagusiei” eskaintzen dizkien  itsas baliabideak zaintzea 
eta harrapaketa arrantzaren produktuen eta akuikulturaren 
jasangarritasuna hobetzea da.

Retail Forum
2013 Jasangarritasunerako Distribuzioaren Foru Europarraren 
funtzionamenduaren bosgarren urtea izan zen, non Europa 
osoko banatzaileek konpromisoak hartu eta haien prozesuetan 
jasangarritasuna hobetzeko praktikak bateratzen dituzte. 
Proiektu honetan parte hartzen duten banatzaileek, Europar 
Batasuna lehendakarikide izanda, kanpoko kontu-ikuskapen 
batengatik monitorizatuak izaten dira urtero. 
Mercadona Foruaren kide da honen sorreratik, 
2009-an, eta bere konpromiso eta jardueretan 
aktiboki parte hartzen du.

Ingurugiroarekin zerikusia duen gure jarduerari buruzko 
informazio gehiago hemen: 

http://descargas.mercadona.com/memoriasMA2012/EUS/
MemoriaMA12eus.pdf
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Garraio Jasangarria
Ingurugiroari dagokionez Mercadonaren prozesu logistikoen ahalegin nagusia “gehiago 
garraiatzea baliabide gutxiagorekin” da, honekin jarduera honek sortzen duen inpaktua 
murrizteaz gain energia eta baliabide naturalen aurrezpen garrantzitsuak lortzen dira.

500
Denda Gaueko 

Deskarga Isilarekin

-6
Errepidetik kilometro

milioi gutxiago

-24
Milioi euro aurreztuta
logistika kostuetan
hobekuntzengatik

57.000 
Kamioi

gutxiago urtean

Errepideko
garraioa

Birziklapena

9.850
Plastiko
tona
 

150.700
Paper eta kartoi
tona

1.360
Poliexpan
tona

1.870
Egur
tona

160
erabilitako Pilen
tona
dendetako bilketa

8
birziklatutako
Tonner
tona

636 
Tren

urtera

10
Milioi kilometro

gutxiago
errepidetik

gidatua

-9.000
CO2 emisio 

tona gutxiago
atmosferara

9
Ibilbide
ezberdin

Trenaren bidezko
garraioa

250.000 
Tona garraiatuak 

-12.000 
Kamioi gutxiago

errepideetan

Itsasontzi bidezko
garraioa

557.000
merkantzia tona

garraiatua

-26.500
Kamioi gutxiago

errepideetan
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  Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN)

  Asociación para la Investigación de la Industria Agroalimen-
taria (AINIA)

  Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)

  Autoridades Sanitarias o de Seguridad Alimentaria en las 
distintas Comunidades Autónomas

  Cámara Oficial Española en Bélgica y Luxemburgo

  Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Alicante

  Comité de Seguridad Alimentaria de la Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

  Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y sus respectivas organizaciones territoriales y 
autonómicas

  Consejo Asesor Agroalimentario del Instituto San Telmo

  Consejo Asesor del Máster de Dirección de Empresas de Dis-
tribución Comercial (Ministerio de Economía y Competitividad)

  Consejo Asesor del Programa de Alta Formación para gestores 
de las empresas de la cadena agroalimentaria (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

  Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC)

  Direcciones Generales del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

  Escuela de Empresarios EDEM

  Escuela Superior de Comercio y Distribución de Terrassa 
(ESCODI)

  EuroCommerce

  European Retail Round Table (ERRT)

  Foro Interalimentario

  Fundación COTEC

  Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo)

  Fundación ETNOR

  Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

  Instituto de la Empresa Familiar (IEF)

  Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias de la 
Fundación Lafer

  Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) de 
la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) 

  Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL)

Mercadona elkarlanean aritzen den erakunde eta  
organismo batzuk

“Eskerrik asko guztioi egunero hobetzen laguntzeagatik haien ekarpen eta iradokizunekin”



Passeig Zona Franca, Bartzelonako supermerkatua.
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1977an Tavernes Blanques (Valentzian) eratua, Mercadonaren 
helburu soziala “elikagaien alorrean dauden artikuluen 
salerosketa, baita haien merkataritza ere, esandako produktuak 
xeheka edo handizka saltzeko dendak ireki ahal izanez, mota 
guztizko salgaien garraio zerbitzuak ematea eta ikasketak, 
programak, txostenak eta edozein beste jarduera zeharka edo 
zuzenean informatika eta kudeaketarekin, kontabilitatearekin, 
administrazioarekin eta enpresen kontrolarekin zerikusia duena 
egitea”.

Mercadona elikagai, drogeria eta lurrindegi produktuen 
banaketan lan egiten du bere 1.467 supermerkatuen bidez, 
enpresak lurralde nazionalean estrategikoki kokatuta dituen 
logistikako bloke ezberdinetatik hornitu egiten direnak.

Zifra hauek Erabateko Kalitate Ereduan oinarritutako kudeaketaren sendotasuna indartzen dute.

Kilo-litro unitate salmentak

Fakturazioa

Ustiapen emaitza

Zerga aurreko emaitza

Zerga ondorengo emaitza

9.647

19.077

656

710

508

12/13%
aldaketa

%2

%4

%1

%1

%1

2012
Zifra nagusiak
(milioi euro eta kilitro)

9.845

19.812

660

718

515

2013

Urte bat gehiago, beste osagaien asebetetzea konpainiaren datu 
ekonomikoetan islatu egin da, ondorioz bosgarren osagaiaren 
asebetetzea lortu ahal izan du: Kapitalarena. Enpresan 4,8 
milioi baino gehiagoko etxebizitzek egunero jartzen duten 
konfiantza, 74.000 langileen eguneroko ahalegina ohizko lana 
egitean, hornitzaileen konpromisua eta gizartearen onarpen 
zabalak konpainiari helburu ekonomikoak lortzea ahalbidetu 
du Ahalegin eta Lanaren Kulturaren ondorioz eta Erabateko 
Kalitatean oinarritutako kudeaketa eredua ezartzea.

Aurreko ekitaldietan bezala urteroko kontuak Deloitte, S.L-k 
ikuskatu ditu, 2014ko urtarrilaren 31ean datatua, bere txostena 
salbuespenik gabe igorri zuen, ohikoa den bezala. Txosten hau, 
urteroko kontuekin batera, Valentziako Merkataritza Erregistroan 
uzten da.

5.1 
Konpainiaren jarduera eta 
garapena
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S.C. Champinter bitarteko hornitzailearen txanpiñoi laborantza Villamalean, Albacete.

5.3 
Salmenten 
garapena
“Nagusien” konfiantza, 61 denden irekiera (5 itxiera), 53 
supermerkatuetan egindako berrikuntzak eta sorta kalitate-
prezio erlazio hoberenarekin gomendatzearen apustu sendoei 
esker Mercadonak 2013an 19.812 milioi euroko fakturazio 
kopurua lortu du, 2012an baino %4 gehiago.

5.2
Saltzeko unitateen 
garapena 
(kilitroak)
Ekitaldiaren amaieran konpainiak saldutako 9.845 milioi kilitroko 
zenbatekoa eskuratu zen, 2012ko 9.647en %2 gehiago. 
Konpainia zenbateko honekin pozik dago, 4,8 milioi etxebizitzek 
hamabi hilabete hauetan zehar emandako konfiantza 
azpimarratzen duelako. 

2012

9.647

2013

9.845

Kilo-litro (kilitro) milioiak

Saldutako Kilitroen garapena

2013

19.812
2012

19.077

Milioi euro

Salmenta garbien garapena
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5.5
EBITDA  
garapena
Mercadonaren funtsak sortzeko gaitasuna beste magnitudeekin 
bat datorren eboluzio bat mantendu du, 2013ko ekitaldiaren 
itxieran konpainiaren EBITDA 1.060 milioi eurotan kokatzen, 
2012ko 1.082 milioien aurrean.

5.4
Irabazien 
garapena
Zergen aurreko irabazia 718 milioi eurokoa izan da 2013an, 
aurreko ekitaldiko 710 milioi euroen aurrean, %1 eko gehikuntza 
irudikatzen duena. Bere aldetik, zergen ondorengo irabazia 515 
milioi eurokoa izan da 2013an, 2012an baino %1 gehiago, urte 
honetan Mercadonak 508 milioi euroko emaitza netoa jaso zuen.

Milioi euro

Irabazi garbien garapena

2012

508

2013

515

Milioi euro

EBITDAren garapena

2012

1.082

2013

1.060

Picking Puente Grúa (PPG) ren sistema, produktu freskoen prestakuntzarako sistema robotiko berri bat, Guadix, Granadako logistikako blokean.
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5.6
Inbertsioen 
garapena
2013ko abenduaren 31an, Mercadona 1.467 supermerkatu 
ditu 16 Autonomia Erkidegoko 47 probintzietan banatuta eta 
lurralde nazionalean ezartzen jarraitzen da.

Hamabi hilabete hauetan zehar, Mercadonak beste inbertsioen 
artean, 650 milioi euroko inbertsioak egin ditu, nagusiki 61 
denda berri eraikitzeko zuzenduta, 53 supermerkaturen katearen 
erosotasun estandarretara egokitzeko erreformarako eta 
harategi eta arraindegi, labe eta fruta eta barazki sailen eredu 
berriak ezartzeko.

2013 urtean zehar, Abrera (Bartzelonako) logistikako blokearen 
obra lanak jarraitu dira, 2014an zehar partzialki martxan jarriko 
dena. 2013ko urrian Guadix (Granadako) logistikako blokea 
inauguratu zen.

Inbertsioen garapena

2012

650

Milioi euro

2013

650
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5.7
Berezko 
baliabideen 
garapena
Ia lortutako irabazi guztien kapitalizazioak, 2013ko ekitaldiaren 
itxieran baliabide propioen zenbatekoa 3.438 milioi eurotara 
igotzea ekarri du.

Baliabide propioen ratioaren garapen konstantea azpimarratu 
behar da erabateko aktiboari dagokionez, 2012an %48 izatetik 
2013an %53 izatera pasatu dena.

5.8
Produktibitatearen 
garapena
2013an zehar gutxi gorabehera produktibitatearen %6ren 
areagotzea gertatu da, hilabetean 24.500 euro salmentan 
pertsona bakoitzeko izan dena, 2012ko 23.100en aurrean.

Datu honek konpainiak ezarritako helburuak lortzeko Mercadona 
Proiektuaren zati diren pertsonen parte hartzea islatzen du. 

Milioi euro

Baliabide propioen garapena Produktibitatearen garapena

2012

3.019

2013

3.438

Saldutako euroak/pertsona/hilabete

2012

23.100

2013

24.500
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Óscar, Mercat de la Guineueta, Bartzelonako supermerkatuko langilea.
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EZ OHIKO AKTIBOA 3.236.426   
 
 Ibilgetua 3.195.562   
 
 Aurrez grabatutako zergen aktiboak 40.864
  
OHIKO AKTIBOA 3.280.907   
 
 Izakinak 557.299   
 
 Zordunak 107.425   
 
 Finantza inbertsioak 33.178   
 
 Eskudiruak eta beste aktibo likidoak 2.583.005   
 

AKTIBO OSOA 6.517.333

 

ONDARE GARBIA 3.438.110
 
 Kapitala 15.921
  
 Erreserbak 2.906.865
  
 Ekitaldiaren emaitza 515.324
  
EZ OHIKO PASIBOA 185.801
 
 Epe luzerako zorrak eta hornidurak 24.063
  
 Aurrez grabatutako zergen pasiboak 161.738
  
OHIKO PASIBOA 2.893.422
 
 Hornitzaileak 1.990.475
  
 Hartzekodunak eta Administrazio Publikoekin zorrak 665.520
  
 Pertsonala 212.012
  
 Zerga korrontearekiko pasiboak 25.415

ONDASUN GARBI ETA PASIBO OSOA 6.517.333

MERCADONA, S.A
2013ko abenduaren 31ko egoera balantzea
(milaka euro)
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MERCADONA, S.A
2013ko abenduaren 31an amaitutako ekitaldiaren irabazi eta galdutakoen kontua
(milaka euro)

 Negozio zifren zenbatekoa   18.033.983  
 
 Hornikuntzak   (13.603.765)
 
 Ustiapeneko beste diru sarrerak   28.467  
 
 Pertsonal gastuak   (2.273.939)
 
 Ustiapeneko beste gastuak   (1.164.262)
 
 Ibilgetuaren amortizazioa   (360.902)
  
 Diru laguntzak   727 
 
USTIAPEN EMAITZA 660.309  
 
 Finantza diru-sarrerak   87.551  
 
 Finantza gastuak   (30.253)
 
 Finantza tresnen hondatzea eta emaitzak    (12)
 
FINANTZA EMAITZA 57.286  
 
ZERGEN AURREKO EMAITZA 717.595  
 
 Irabazien gaineko zergas   (202.271)
 
EKITALDIAREN EMAITZA 515.324  





  Mercadona Ibilbidea 1977-2013
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1977
D. Francisco Roig Ballester 
(1912-2003) eta Dª Trinidad 
Alfonso Mocholí (1911-
2006) senar-emazteek 
Cárnicas Roig Taldearen 
barruan Mercadona 
jarduera hasten dute. 
Orduan familiar negozioa 
ziren harategiak janari-
denda batean bihurtu 
ziren.

1981
Juan Roig eta bere 
emaztea, Fernando, 
Trinidad eta Amparo bere 
anai-arrebekin haien aitari 
Mercadona erosten diote.

Enpresak 300 m2ko 
salmentalekuko 8 denda 
ditu. Juan Roig-ek 
konpainiaren zuzendaritza 
bere gain hartzen du, 
bere jarduera enpresa 
independentea bezala 
hasten.

1982
Saltokietan barra-kodea 

i rakur tzeko  eskaner ra 

erabiltzen duen Espainiako 

lehen enpresa.

1986 
“Nagusiarentzat” dohaineko 
erabilera duen erosketa 
txartela ezartzen da.

1977-1991
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1988 
R i b a - ro j a  d e  Tú r i a 
(Valentziako) logistikako 
blokearen inaugurazioa, 
Espainian aitzindaria erabat 
automatizatua egoteagatik.

Superette Supermerkatuen 
eskuratzea, Valentzian 22 
denda zituenak.

1989 
Cesta Distribución y Desarrollo 
de Centros Comerciales-
ren eskuratzea, konpainiari 
Madrilen presentzia izatea 
ahalbidetzen diona.

1990 
Juan Roig eta Hortensia 
Mª Herrero konpainiaren 
kapitalaren gehienekoa 
izatera pasatzen dira.

1991 
Dinos eta Super Agilaren 
eskuratzea.

Hornitzaileekin Datuen 
Trukaketa Elektronikoa  
(DTE) hasten da.
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1992 
10.000 langile eta 150 
denden zifrak lortzen dira.

1993
SPB (Beti Prezio Baxuak) 
estrategia komertziala 
ezartzen da, beranduago 
Erabateko Kalitate Ereduan 
bihurtuko dena.

1996 
Hacendado, Bosque Verde, 
Deliplus  eta Compy marken 
sorrera. 

200-garren supermerkatuaren 
irekiera, Segorben (Castelló). 

Langile guztientzako lehen 
enpresa hitzarmena sinatzen da.

1997
A lmacenes  Gómez 
Serranorekin, Antequera 
(Málaga), elkartasun 
hitzarmena.

1992-2001
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1998
Almacenes Paquer eta 
Vilaró Supermerkatuen 
eskuratzea, biak Katalunian.

1999
1995ean langile guztiei 
kontratu finkoa egiteko 
hasitako prozesua amaitzen 
da, momentu hoietan 16.825 
langile ziren.

Antequera (Málaga) -ko 
logistikako blokearen irekiera.

Lurrindegien eredu eta 
diseinu berriaren proiektua 
hasten da.

2000
Sant Sadurní d’Anoia 
(Bartzelona)-ko logistikako 
blokearen eraikuntza.

Lehenengo Girotutako 
Dendaren inaugurazioa 
Massanassa (Valentzia)-n.

Bitarteko Hornitzaileen 
lehenengo Bi leraren 
ospaketa.

Enpresaren Hitzarmen 
Kolektiboaren Sinadura 
(2001-2005).

2001 
L a n g i l e e n  s e m e -
alabentzako lehenengo 
dohaineko haurrentzako 
hezkuntza zentroaren 
inaugurazioa Sant Sadurní 
d’Anoia (Bartzelona)-ko 
logistikako blokean. 

Mercadonak 500 denda 
izatera iristen da Linares 
(Jaén)-en bere lehenengo 
supermerkatua irekiz.

Ana, Santo Ángel, Murtziako supermerkatuko bezeroa.
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2003 
Kontu-ikuskapen Etiko bat 
egiten duen lehenengo 
enpresa.

San Isidro (Alacant)-ko 
log is t ikako b lokearen 
inaugurazioa eta enpresaren 
bigarren haurtzaindegia.

Hortensia H perfume linearen 
merkaturatzea.

Mercat de l’Olivar, Palma de 
Mallorcako instalazioetan 
s u p e r m e r k a t u  b a t e n 
inaugurazioa.

2004 
H u é v a r  ( S e v i l l a ) - k o 
logistikako blokearen eta 
enpresaren hirugarren 
haurtzaindegiaren 
inaugurazioa.

Zuzendaritza Batzordeak 
igandeetan ez irekitzea 
erabakitzen du arau orokorra 
bezala.

2005
Mercadona un i fo r me 
berriaren ezarpena.

Granadi l la de Abona 
(Tenerife)-ko logistikako 
blokearen inaugurazioa.

Hurrengo lau urteetarako 
(2006-2009) Hitzarmen 
Kolektibo berriaren sinadura.

2006 
Konpainiaren hogeitabos-
garren urteurrena.

Konpainiaren 1.000-garren 
dendaren inaugurazioa 
Calp-en (Alacant).

Mercadona Txartelaren 
itxura berriaren kaleratzea.

2003-2010
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2007 
Ciempozuelos (Madril)-
go logistikako blokearen 
XXI Mendeko Biltegiaren 
lehenengo fasea martxan 
jartzen da.

Ospe korporatiboaren 
arloan munduko laugarren 
enpresa hoberen baloratua 
da, New York-eko Reputation 
Institute-aren arabera.

2008 
Mercadonaren berlerrokatzea 
Erabateko Kalitate Ereduarekin, 
honen ezarpenaren hamabost 
urte geroago. 

Orga Menua “nagusiari”  
kalitate hobereneko eta 
merkatuko merkeena den 
Erosketa Osoaren  orga 
eskaintzeko.

Ingenio (Kanaria Handia)-
ko logistikako blokearen 
inaugurazioa.

2009 
“Nagusiari” balioa gehitzen 
dion eskaintza eraginkor 
bat izateko soiltasunera 
bueltatu.

Enpresaren Hitzarmen 
Kolektibo berriaren eta 
Berdintasun Planaren 
sinadura (2010-2013).

2010
Buruzagitzan eta Esfortzu 
eta Lanaren Kulturan 
o i n a r r i t u t a k o  G i z a 
Baliabideen kudeaketa 
mota: errendimendu eta 
produktibitate handiko 
enpresa bat izateko giltza.

XXI Mendeko Biltegia, Ciempozuelos, Madril-go logistikako blokea, 2007an inauguratua.
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 2011
Mercadonak hogeita hamar 
urte betetzen ditu eredu 
jasangarri batekin eta 
konpainiaren bost osagaiak 
haztean oinarritua.

Poltsak kobratzen hasten dira 
Hondakinen Plan Integratu 
Nazionalera moldatzeko.

2011-2013

2012
1.400 denda eta 74.000 
langileen zifrak gainditzen 
dira.

Kofradiekin akordioetara 
iristen da arrainaren erosketa 
zuzenerako.

2013
2 0 1 4 - 2 0 1 8  H i t z a r m e n 
Kolektiboaren eta Berdintasun 
Planaren sinadura.

Dendariago izateko gure burua 
birsortu. Freskoen sekzio berriak 
ezarri.

Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarriaren 
garapena hasi.

Guadix (Granada)-ko logistikako 
blokearen inaugurazioa.
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Isla Cristina, Huelvako portuko lonjan Mercadonarentzat arrain freskoaren bilketa.

Mercadona proiektuak aurrera egiten jarraitzen du…



Valentzia Kalea, 5    46016 TAVERNES BLANQUES (VALENTZIA)

Telefonoa: +34 963 883 333     Fax: +34 963 883 302      

Bezeroaren arretarako telefonoa: 900 500 103

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona 

www.mercadona.es 




