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Mercadonaren 2015. Urteko Memoria

Eskerrik asko Ángelari eta Franciscori (Valentziako Pio XII.a etorbideko Mercadona supermerkatuko langilea eta  
“Nagusia”) Urteko Memoriaren azalerako beren argazki bat erabiltzen uzteagatik.

“Nagusiak” gustuko bazaitu, 
salmentak iristen dira; haiekin, 

etekinak, eta, hortik aurrera, 
hazkuntza partekatua
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La Preparación Textil supermerkatua, Ripollen (Girona).
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2015EKO  
GURE GERTAKIZUN 
AZPIMARRAGARRIENAK 1.574

denda 2015ean
60 irekitze eta 30 eraberritze

 17 
autonomia-erkidegotan gaude

400
berrikuntza produktu aukeran   

100 berrikuntza garatuta 
“Nagusiekin” (koberrikuntza)

5
milioi familiak  

Mercadonan erosten dute

% 14,7 
Espainiako banaketa 
antolatuaren barruko  

merkatu kuota, salmentarako 
azalera osoan

“Nagusia” Langilea

75.000
langile, lanpostu egonkor 

eta kalitatekoarekin

1.000
lanpostu finko berri

39
milioi euro 

trebakuntzan inbertituak

1.277 
euro gordin hilean, oinarrizko 

langileen hasierako soldata
1.109 euro garbi hilean

277
milioi euro sari aldagarrian, 
langileen artean banatuak  
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20.831
milioi euro fakturazioan 

(+% 3)  

10.649
milioi kilo-litro (kilitro) 

salduak (+% 5)

651
milioi euroko inbertsioa

611
milioi euroko mozkin garbia 

(+% 12)  

500
milioi euro, 

berrinbertsiora bideratuak

Kapitala

15.393
milioi euro inbertituak Espainian 
egindako erosketetan, erosketa 
guztien % 85 baino gehiago

125
bitarteko hornitzaile  

fabrikatzaile

525
milioi euro, bitarteko 

hornitzaileek inbertituak

67
fabrika eta ekoizpen 

lerro berri

+2.000 
hornitzaile komertzial eta 

zerbitzu-hornitzaile

+20.000 
ETE eta lehengai-ekoizle

Hornitzailea

1.497
milioi euro zerga ekarpenetan

Mercadonaren muntaketa-kateak 
Espainian duen eragina:

% 1,8
BPG nazionala

19.500 milioi euro 

640.000 
lanpostu, zuzenekoak, 

zeharkakoak eta eragindakoak

Elkarlana hauekin: 

+100
gizarte-jangelarekin

55
elikagai-banku eta bestelako 

erakunde

4.200
tona elikagai dohaintzan emanak

Gizartea

La Seu d’Urgelleko les Valls d’Andorra etorbideko supermerkatua (Lleida).
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horretan egiaztatu dugu “ezin dugula egin idatzi gabe, eta 

ezin dugula idatzi egin gabe”. Izan ere, zenbat eta ezagutza 

handiagoa izan, orduan eta gaitasun handiagoa izango 

dugu hobetzeko aukerak ikusteko, eta aukera horiek gure 

eguneroko lana bermatzen lagunduko digute gure kideen 

premiak asetzeko.

Horretarako, beti izan behar dugu gogoan konpromiso hau: 

“Nagusia” asebetez bakarrik iritsiko dira salmentak eta 

mozkinak. Izan ere, bikaintasuna etengabeko obsesio bihurtzea 

lortzen badugu, eta gure produktuek elikagaien segurtasun 

zorrotza badute, kalitate eta txera handikoak badira, haietan 

berrikuntza bada nagusi, eta ahalik eta merkeenak badira, 

emaitza bikainak lortuko ditugu.

Halakoak izan ziren enpresak 2015ean lortu zituen emaitzak; 

izan ere, salmenten bolumena % 5 hazi da, 10.649 milioi 

kilo-litrotara iritsi arte, eta fakturazioa 2014an baino % 3 

gehiago igo da, 20.831 milioi eurotaraino.

2015. urtean, gogoeta asko eta asko egin ditugu Mercadona 

osatzen dugun guztiok, eta, gogoeta horiei esker, baterako 

proiektu honetan aurrera egiten jarraituko dugu. Proiektu 

honen helburua da gure bezeroen —enpresa barruan “Nagusi” 

deitzen diegu— eta Enpresako beste kideen (Langileak, 

Hornitzaileak, Gizartea eta Kapitala) premiak asetzea.

Aurretik ditugun hainbat eta hainbat erronkaren oinarriak 

garatu ditugu: produktu-aukera eraginkor bat izateak 

enpresako kide guztiei egingo dien ekarpena zehaztea; 

eraldaketa digitala, erronka teknologiko berriei aurre egiteko; 

eta Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria 

(CASPOPDONA) ezartzea. Azken horrek aukera emango 

digu lehen sektorearen ekoizteko ahalmena garatzeko, eta, 

elkarrekin lankidetzan arituz, Mercadona dagoen tokiko 

gizarteak hobetzen lagunduko dugu.

Lorpen eta erronka horiek guztiak hilabete hauetan egindako 

gogoeten, autokritiken eta erabakien ondorio dira. Denbora 

PRESIDENTEAREN MEZUA
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Hazkunde hori enpresak inbertsioan egin duen ahaleginaren 

eskutik etorri da, 651 milioi euro bideratu baititu, bereziki, 

proiektu hauetara: supermerkatuak irekitzea eta eraberritzea, 

bloke logistiko berriak eraikitzea, produktu freskoen sail 

berriak eraberritzea eta enpresaren eraldaketa digitalaren 

proiektuarekin jarraitzea. Eraldaketa hori iaz hasi zen gure 

Datuen Prozesurako Zentroaren inaugurazioarekin, eta, aurten, 

dendetan eta bloke logistikoetan azpiegitura informatikoa 

indartzen jarraitu du.

Proiektu horiei guztiei ekitea ezinezkoa da ikaskuntzarik, 

talenturik eta ahaleginik gabe. Hori dela eta, enpresak 

1.000 lanpostu egonkor berri sortu ditu. Hala, gaur egun, 

eraginkortasun handiko 75.000 langile ditu. Lantalde hori 

da enpresaren arrakastaren arrazoia eta gure aktiborik 

handiena. Sortzeko, ikasteko eta beren talentua konpromisoan 

oinarritutako lidergo kolektibo batera egokitzeko duten 

gaitasunari esker, bikaintasuna lortu dugu erosketak 

Mercadonan egiten dituzten 5 milioi familiaren gogobetetzean.

Gure lantaldea osatzen duten langileen konpromisoari 

Mercadonarentzat fabrikatzen duten hornitzaile eta bitarteko 

hornitzaileena ere gehitzen zaio. Urtez urte, gure herrialdean 

industria garatzearen eta sortzearen alde egiten dute. Gaur 

egun, Espainia osoko 240 fabrikak osatzen dute industria hori, 

eta baliabide ekonomiko ugari bideratzen dituzte maiz. Izan 

ere, 2015ean, 525 milioi euro bideratu dituzte denen artean 

kluster industrial horren (herrialdeko garrantzitsuenetako bat) 

modernizazioa eta garapena sendotzeko.

Mercadonaren kasuan, esaterako, enpresaren 125 bitarteko 

hornitzaile fabrikatzaileen lantaldea osatzen duten 47.100 

langile baino gehiagoren ahalegina faktore diferentzial bat 

da. Eta ahalegin horien guztien baturak eragin biderkatzailea 

du, xede bakar batera bideratua: “Nagusia” asebete eta 

liluratuko duten produktuak garatzeko etengabe berritzea 

eta kalitatearen aldeko apustua egitea, kontsumo bikainaren 

“Gure xede nagusia da egunerokoan gure ‘Nagusien’ itxaropenei aurrea 
hartzea, lan bikaina eginez eta haiek pozik egon daitezen egiten 

ditugun planteamendu berritzaileetan erradikalak izanez” 

esperientziaren bidez. Hori da bidea, baina oraindik asko 

dugu hobetzeko.

Horretaz guztiaz gain, aurrerapausoak ari gara ematen 

Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriaren 

garapenean. Horrek ikusarazi digu zer aldaketa egin behar 

dugun, eta gure enpresak zer erantzukizun duen gure inguruko 

lehen sektoreak eta gizarteak eskatzen dizkiguten erronkei 

irtenbideak emateko. Hori dela eta, 2015ean babes handiagoa 

eman diogu esnearen sektoreari, eta zuzenean egin dugu lan 

nekazariekin, abeltzainekin eta arrantzaleekin, hobekuntzak 

egiteko sektoreek jasangarritasun handiagoa izan dezaten.

Horren guztiaren ondorioz, eta Mercadonaren Eredua 

aplikatzetik sortzen den epe luzeko ikuspegiaren ondorioz, 

2015ean 611 milioi euroko mozkin garbia lortu dugu, 2014an 

baino % 12 handiagoa. Aurten ere, enpresak langileen artean 

banatu du bere mozkinaren zati bat (% 25, gutxi gorabehera) 

—horixe egiten du 2001. urtetik—. Zehazki, 277 milioi euro 

banatu dira helburuengatiko saritan, eta horrek indartu egiten 

du enpresaren premisetako bat: arrakastak, partekatzen bada, 

zapore hobea duela.

Balio horietan oinarritzen dira 2016ko helburuak. Gure xede 

nagusia da egunerokoan gure “Nagusien” itxaropenei aurrea 

hartzea, lan bikaina eginez eta haiek pozik egon daitezen 

egiten ditugun planteamendu berritzaileetan erradikalak 

izanez. Lankidetzaren premisan oinarrituta erronka horiei 

ekiten badiegu, akatsak aitortuz eta haietatik ikasiz, ekosistema 

eraginkor eta produktibo bat garatuko dugu denon artean, 

eta, hala, gizarteak nahi duen bezalako enpresa-eredu bat 

izango da Mercadona. 

Proiektu hau osatzen dugun pertsona guztiei beren ahalegina 

eta konpromiso handia eskertu nahi dizkiet.

Juan Roig
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Héctor Hernández 
Giza Baliabideen  

Zuzendari Nagusia

Oriol Montanyà       
Logistikako Zuzendari  

Nagusia 

Ramón Bosch         
Finantza eta Zergen Zuzendari 

Nagusia

José Jordá             
Denden eta Galkorren 

Gomendioen Zuzendari Nagusia

Julia Amorós             
Lehorren Gomendioen 

Zuzendari Nagusia

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

Juan Roig
Presidentea

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
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Francisco López 
Fruta eta Barazkien Erosketen 

Zuzendari Nagusia

Rafael Berrocal 
Haragi eta Itsaskien Erosketen 

Zuzendari Nagusia

Francisco Espert      
Landako Eraldatuen Erosketen 

Zuzendari Nagusia

David Cid
Petrolioaren Eratorrien 

Erosketen Zuzendari Nagusia

Juan Antonio Germán  
Kanpo Harremanetako 

Zuzendari Nagusia

Daniel Blasco 
Zuzendari Nagusia 

prestakuntzan

Félix Peña                 
Administrazioko Zuzendari 

Nagusia

Rosa Aguado                 
Obra eta Hedapenerako 

Zuzendari Nagusia

Presidentea Juan Roig Alfonso

Presidenteordea  Hortensia Mª Herrero Chacón

Kontseiluko Idazkaria   Carolina Roig Herrero

Batzordekideak  Hortensia Roig Herrero
 Amparo Roig Herrero
 Juana Roig Herrero
 Rafael Gómez Gómez
 Fernando Roig Alfonso
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Cristina, “Nagusia”, eta Alfredo, Javier eta Laura, Olivenzako supermerkatuko langileak (Badajoz).
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MERCADONA

Mercadonaren Eredua   

2015eko gertakizun batzuk

Zeharkako Berrikuntzaren Eredua
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Mercadonaren Eredua

Mercadona kapital espainiar eta familiarreko 

supermerkatu-konpainia bat da. Sortu zenetik, bere 

bezeroen elikagai, etxeko garbiketa eta garbitasun 

beharrizan guztiak osoki asebetetzea du helburu, 

bai eta beren maskoten zaintzari lotutakoak ere. 

75.000 langilek osatutako taldea du, eta egunero 

zerbitzuan bikaintasunik handiena ematen saiatzen 

dira. Horiei esker, 5 milioi familiak baino gehiagok 

urtero jartzen dute konfiantza gure enpresan. 

2015. urtearen bukaeran, 1.574 supermerkatuk 

osatutako sare bat du Mercadonak, 60 denda 

berri ireki eta konpainiaren gaurko estandarrak 

betetzen ez zituzten 7 itxi ondoren. Mercadona 

17 autonomia-erkidegotan dago.  

Hazkunde iraunkorreko proiektu partekatu bat 

eraikitzeko, berariazko kudeaketa-eredu jakin 

batean oinarritzen ditu Mercadonak bere erabaki 

guztiak 1993. urtetik aurrera, eta urtez urte garatuz 

joan da konpainian parte hartzen duten guztiei 

esker. Eredu honekin, Nekazaritzako Elikagaien 

Kate Jasangarriaren bost osagaiak maila berean 

asebetetzea bilatzen du: “Nagusia” (bere barnean 

bezeroei ematen dien izena), Langilea, Hornitzailea, 

Gizartea eta Kapitala.

Bere Ereduari esker, Mercadonak berariazko 

estrategia eta helburuak garatzen ditu bost 

osagaiak asebetetzeko, horien artean Hornitzailea. 

Modu berean, bere osagaietako bakoitza asebetez, 

Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri osoaren 

asebetetzea bermatzeko egiten du lan Hornitzaileak. 

Misio eta ikuspegiari modu ukigarri eta 

hautemangarrian heltzeko, konpainiak zeharkako 

estrategiak partekatzen ditu kate guztian zehar, eta 

horrek ekintzak alde guztien artean planifikatzea 

ahalbidetzen dio. Horrekin, aldaketak modu 

ordenatuan bistaratzen eta lehenesten saiatzen 

da, desorekak ekidinez prozesuak egokitzeko, 

modu emankorrean betiere, hobekuntza etengabea 

baita Mercadonan.

“Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bat lortzea, 
Gizarteak existitzea nahi duena eta hartaz harro egoteko modukoa, 

lidergoaren bitartez eta ‘Nagusia’ itsasargi bezala edukirik”

Ikuspegia
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Eredu hori garatu egiten da Mercadona 
osatzen dugun guztion gogoetekin. Hauek 

dira Mercadonaren fundamentuak:

“ ‘Nagusiak’ Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri baten barruan 
bere Erabateko Erosketa (produktu Freskoak zein Lehorrak) egin dezan, 

beharrezko konponbideen erabateko preskripzioen emaileak gara”

Mercadonaren Ereduak denok norabide berean 
joan gaitezen laguntzen digu, arintasuna ematen 

digu, estrategiak garatzeko aukera ematen 
digu, eta erabakiak hartzea errazten digu

Enpresaren 5 osagaiak etengabe 
asebetetzen dituzten gure balioak 

eta jokabideak osatzen dituzten egia 
unibertsalak eta paradigmak

Misioa
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OSAGAIAK ETA HELBURUAK

1. “Nagusia”
Gure lehenengo helburua “Nagusia” beti asebeterik 
egotea da.
“Nagusiaren” asebetetzea elikadura-segurtasuna eta kalitate 

eta txera handiena bermatuz lortzen dugu, produktu-

aukera eraginkor bat eskainiz gutxieneko aurrekontuarekin, 

zerbitzurik onenarekin eta ahalik eta azkarren. 

2. Langilea
“Nagusia” asebetetzen duenak % 100ean 
asebeterik eta engaiaturik egon behar du.     
Gure lan politika egonkortasunean, familia 

kontziliazioan, etengabeko prestakuntzan eta 

barne-igoeran oinarritzen dugu, besteak beste.      

3. Hornitzailea
Ereduaren fundamentuetan oinarritutako talde-
proiektu bat partekatzea.     
Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bateko 

katebegi guztiek elkarrekin eta epe luzera egiten dute 

lan, helburu berarekin: “Nagusia” erabat asebetetzea.   

4. Gizartea
Enpresaren misioa betetzea Gizartea asebetez, horrek 
Gizartearen garapenari laguntzen baitio.  
Betebehar bat da herriaren garapen ekonomikoari zein aurrerapen 

sozialari laguntzea eta ingurumen-inpaktua txikiagotzea.

5. Kapitala
Etekina gainerako osagaiak asebete ondoren 
iristen da.    
Helburua denbora luzean irautea eta gauzak 

ondo egitearen ondorioz irabaziak lortzea da.  

1. Helena eta Pilar, Barañaingo supermerkatuko “Nagusiak” (Nafarroa). 2. Yolanda, Oviedoko El Fontán supermerkatuko langilea (Asturias). 
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ESTRATEGIAK 2015EKO GERTAKIZUN BATZUK

• Kalitate onena prezio txikienean: Orga Menua

• Produktu-aukera eraginkorra

• Produktu freskoen atal berriak

• Elikagaien Segurtasuna bermatzea beti

• “Nagusia” liluratzeko berritzea

•  Orga Menuaren prezioa % 2 jaitsi da. “Nagusiak” 96 euro aurrezten ditu urtean

•  Kalitatea egunero nola hauteman, zehaztu eta bermatu garatzea

•  Produktu freskoetan, merkatu-kuota 2,4 puntu hazi da

•  Hornitzaileen 500 instalazio ebaluatuta, eta 1.000 kontrol produktu freskoei 

•  Koberrikuntzako 12 zentro eta 5.500 saio “Nagusiekin” 100 produktu berri garatzeko

•  +1.000 produktu glutenik gabe produktu-aukeran

• Egonkortasuna, kontziliazioa, prestakuntza, 
promozioa, zuzendari liderrak

• Engaiamendua eta inplikazioa

• Berdintasun egitasmoa

• Errotazioa 

• Oinarrizko langileen hasierako oinarrizko soldata: 1.277 € gordin hilean (1.109 € garbi/hil)  

• 8.150 langile atalez pasatzen dira, eta % 11 igotzen dute hileko soldata

• Enpresaren mozkinak banatzea: 277 milioi euro helburuengatiko saritan 

• Langileen % 98k saria lortzen du konpromisoak betetzeagatik 

• 338 langile zuzendaritza-karguetara igo dira

• Karguz igotako langileen % 51 emakumezkoak dira

• Genero-indarkeriaren kasuetarako babes- eta laguntza-protokoloa

• % 2,9ko errotazioa 

• Industrializazioa eta ekoizpen-ekonomia bitarteko 
hornitzaile fabrikatzaileen bidez bultzatzea

• Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate 
Jasangarriaren Proiektua gehiago garatzea 

• Merkataritzako Praktika Onen Kodean oinarritutako 
harremana sustatzea Bitarteko Hornitzaileekin

• 240 fabrikako kluster industriala Espainian

• Mercadonaren bloke logistikoaren obrak hasi dira Gasteizen

• 20 proiektu lehen sektorearen jasangarritasuna handitzeko

• Oliba-olioaren, fruten eta barazkien jatorri nazionalari buruzko trazabilitate-ikerketak, 
Det Norske Veritas (DNV-GL) eta Neoris auditoretza-enpresek egiaztatuak

• 5 bitarteko hornitzaile fabrikatzaile berri: guztira, 125

• +100 hornitzaile espezialista berri baino gehiago, produktu onenak eskaintzeko

• Hazkunde partekatua gizarteari etekinak emateko 

• Elkarrizketa eta gardentasuna

• Ekintzailetza sustatzea

• Ingurumena eta Gizarte Ekintza

• 1.497 milioi euro zerga-ekarpenetan

• Inguruarekiko Harremanerako Plana: 87 bilera kontsumitzaileen eta intolerantzien 
elkarteekin

• Juan Roig-en inplikazio pertsonala EDEM-eko Ekintzaileentzako ADE Unibertsitate 
Graduan zein Rey Jaime I Ekintzailea Sarian

• Ingurumena Kudeatzeko Sistema propioa

• 55 elikadura-bankurekin eta bestelako erakunde eta 100 jangela sozial baino 
gehiagorekin lankidetzan

• Hazkundea eta errentagarritasuna

• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena

• Mozkina partekatzea

• % 3ko igoera fakturazioan, % 5ekoa bolumenean (kilitrotan) eta % 12koa mozkin 
garbian

• 651 milioi euroko inbertsioa 

• Urtez urte gure baliabide propioak handitzea, gero eta enpresa sendoagoa izateko: 
500 milioi euroko mozkina horretara bideratua 2015ean

• Guztizko mozkinetik % 25 Langileari (sariak), % 25 Gizarteari (zergak), % 40 
Berrinbertitzeari, eta % 10 Kapitalari (dibidenduak) bideratzen zaie

3. Rocío, Valle del Jerte kooperatibako langilea. 4. Segoviako Riazako errepideko supermerkatua. 5 . Abrerako bloke logistikoa (Bartzelona).
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Berrikuntzak beti izan du lekua Mercadonaren 

kudeaketa-ereduan, eta pasio horrek aukera eman 

dio garatzeko eta egoera berrietara egokitzeko. 

Izan ere, enpresa beti dabil ideia berrien bila, eta 

ikuspegi desberdin batetik bilatzen ditu. Horri esker, 

kudeaketa-eredu sendoa eta bereizgarria du, eta horrek 

enpresaren oraingo eta etorkizuneko lehiakortasuna 

bermatzen du.

Zirkulu bertutetsu hori eraiki eta sendotzeko, 

Mercadonak lau berrikuntza-ardatzetan egiten du 

lan: prozesuena, teknologikoa, kontzeptuarena eta 

produktuarena. Eta ardatz horietan guztietan, etengabe 

egiten du apustu hobekuntzak sartzearen alde, 

konplexutasuna eta muntaketa-katean baliorik eransten 

ez duten prozesuak ken ditzaten, helburu honekin: 

enpresaren bost osagaien beharrak asebetetzea.

Prozesuen 
berrikuntza

Kontzeptuaren 
berrikuntza

1. Enpresaren balio-katea hobetzea eta optimizatzea, alferrikako kostuak 
saihesteko.

 Ekodiseinua: bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek 500 neurri 
baino gehiago hartu dituzte kontsumoa murrizteko, hondakinak 
minimizatzeko, logistika optimizatzeko eta marka propioko 
produktu guztiak fabrikatzeko prozesuan birziklatzea errazteko.

  Bitarteko hornitzaileen arteko sinergien plana: produktuak 
eta azpiproduktuak aprobetxatzea eraginkortasuna eta 
produktibitatea sendotzeko.

2. Kontzeptu bereizgarri honetan, berrikuntza guztiak 
esklusiboki bultzatzen dira “Nagusiari” balioa eransten 
badiote.

  819 Denda Ekoeraginkor; haietan, erosotasuna, negozioen 
arabera ezberdindutako guneak, eraginkortasun energetikoa, 
erabilerarako erosotasuna eta antzeko irizpideak dira nagusi.  

Zeharkako Berrikuntzaren Eredua 
Berrikuntza-eredu erradikal honetan, bezeroek aktiboki hartzen 

dute parte, eta ospe ona du nazioartean

1. Ulldeconako Laboratorios Maverick bitarteko hornitzailearen eskuko xaboia (Tarragona). 2. Mercat de Sants-eko supermerkatuko fruta- eta barazki-saila (Bartzelona).   

BERRIKUNTZAREN 4 ARDATZ
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Berrikuntza 
teknologikoa

Produktuen 
berrikuntza

3. Etengabe inbertitzen dira baliabideak teknologian, erabaki egokiak 
ahalik eta azkarren har daitezen eta prozesuak sinplifika daitezen.  

  Eraldaketa Digitalaren Proiektua: 126 milioi euroko inbertsioa 
kalkulatzen da; 90 milioi euro 2012tik. 

  2014an Albalat dels Sorells-eko (Valentzia) Datuen 
Prozesurako Zentroa martxan jarri zenetik, enpresak 
azpiegitura informatikoa indartu du dendetan eta bloke 
logistikoetan.

4. “Nagusiari” kontsumo bikainaren esperientzia emango 
dioten produktuak garatzea da Mercadonaren 125 bitarteko 

hornitzaileen erronka nagusia, eta, hor, lankidetzan aritzen 
dira Gomendioen sailetako monitoreak.

  Koberrikuntzako 12 zentrotan, 5.500 saio egin dira 
“Nagusiekin”, elkarrekin berritzeko.  

Horri guztiari esker, Mercadonaren berrikuntza-eredua 

erreferentzia da nazioartean. Halaxe nabarmentzen 

du The Boston Consulting Group-ek egindako 

ikerketa batek, “Ocho Lecciones para Garantizar el 

Crecimiento Infinito” liburuan argitaratua. Hor, “bere 

bezeroek aktiboki parte hartzen duten berrikuntza-

eredu erradikalagatik” nabarmentzen da Mercadona. 

Faktore horri esker, bere bezeroak askoz gehiago 

identifikatzen dira konpainiarekin Europako zein 

Estatu Batuetako beste enpresa batzuetan baino.

Mercadonaren berrikuntza aztergai izan da Portland-

en (AEB) ere. Han, PICMET konferentzia ospetsua 

egin zenean 2015ean, Valentziako Unibertsitate 

Politeknikoan Estrategia, Berrikuntza Teknologikoaren 

Kudeaketa eta Produktu Berrien Garapeneko irakasle 

den José Albors-ek azpimarratu zuen “Mercadonak 

koberrikuntzako sistema originala eta oso eraginkorra 

garatu du, non Erabateko Kalitatearen Kultura eta 

Giza Baliabideen politika bere arrakastaren oinarri 

baitira”.

3. Fruta- eta barazki-saileko ukipen-balantza. 4. Segorbeko La Esperanza industrialdeko Dafsa bitarteko hornitzailearen laborategia (Castelló).
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Raquel, Mercadonako “Nagusia”, etxean produktu freskoak prestatzen.
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“NAGUSIA”

1.1 Sinpletasunaren balioa:  
 Produktu-aukera eraginkorra
1. 2 “Nagusia” liluratzeko berritzea
1. 3 Berrikuntza digitala
1. 4 Elikagaien segurtasuna eta kalitatea
1. 5 “Nagusia” parte-hartzaile bihurtzea

1
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Eskaintza osatzen duten produktuen kalitatea 

egunero hautematea, zehaztea eta bermatzea da, 

zalantzarik gabe, Mercadonak “Nagusia” erabat 

asebetetzeko dituen erronka nagusietako bat. 

Horretarako, etengabe bilatzen du sinpletasuna 

nagusi duen bikaintasuna. Balio hori funtsezkoa eta 

bereizgarria da bezeroei beti kalitaterik onena ahalik 

eta prezio txikienean eskaintzeko, produktu-aukera 

eraginkor baten bidez. Horrek, produktuak edonork 

fabrikatzen duela ere, elikagaien segurtasuna, 

kalitate eta txera handiena, preziorik txikiena, 

zerbitzu bikaina eta denborarik laburrena bermatzen 

dio, 5 milioi familia baino gehiagoren erosketa-

esperientzia asebetetzeko. 

1993tik, Beti Prezio Baxuak (BPB) estrategia 

komertzialaren alde egiten du. Eta 2015ean, 

estrategia horren barruan, lanean jarraitu du 

alferrikako kostuak saihesteko eta etengabe 

aurrezteko. Horri esker, bezeroek 8.000 erreferentzia 

inguru hauta ditzakete bere produktu-aukeratik 

beren Orga Menua egiteko: Erosketa Osoaren 

orga, kalitate handienarekin eta hilean kosturik 

txikienarekin; faktore hori oso garrantzitsua da 

enpresan konfiantza duten familien aurrekonturako.

Sinpletasunaren balioa: Produktu-aukera 
eraginkorra 

1.1

Guacamole natural freskoa, Valle Nizako Frutas Montosa bitarteko hornitzaileak prestatua (Málaga).

Sinpletasuna nagusi den ikuspegi bat izatea funtsezkoa da gure 
“Nagusien” erosketa-esperientzian

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy, besteak beste, 
Mercadonak 1996tik garatzen dituen markak dira, eta haien bitarteko 

hornitzaile fabrikatzaileak modu argian etiketatua daude
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TOKIKO PRODUKTU FRESKOEN ALDEKO APUSTUAREN ADIBIDEAK 

Produktu-aukera eraginkorra, 
baita glutenik gabe ere 
Urte-amaieran, Mercadonak, bere 

aukera eraginkorraren barruan, glutenik gabeko 

1.000 produktutik gora zituen; 2014an, berriz, 

horrelako 900 produktu zituen. Gaur egun, 

elikadura-aukeraren % 16 egokia da zeliakoentzat. 

Erreferentzia horiek guztiek, konpainiaren eskaintza 

osatzen duten gainerako produktuek bezala, 

kalitaterik onena eta erabateko elikadura- eta 

nutrizio-bermea eskaintzen dute.

Tokiko produktu freskoen aldeko apustua 
Mercadonak urteak daramatza garaiko eta hurbileko 

produktuak izatearen aldeko eredu bat sendotzen. 

Tokiko hornitzaileen bidezko espezializazioak 

du lehentasuna, bereziki produktu freskoetan; 

horren ondorioz, bultzada handia eman zaie gure 

herrialdeko lehen sektoreari eta tokiko ekonomiei. 

2015ean, Mercadonak gure lurraldeko produktuen 

alde egiten jarraitu du, eta haien kalitatea eta 

bolumenak handitu ditu. 

Baratxuri morea
Andaluziatik eta Gaztela-

Mantxatik datozen 4.900 tona
Proaco-k, Kordoban, Sevillan, Málagan, 

Granadan, Ciudad Realen eta Albaceten 480 
hektarea soro dituen enpresa familiarrak, 

5.000 tona ekoizten ditu kanpainan.

Ahuakateak
 Málagatik eta Granadatik 

datozen 2.900 tona
Ana Belén Lópezek, ahuakateen laborantzan 

espezialista den nekazariak, 100 tona ahuakate 

ekoizten ditu urtean Cajiz-en (Málaga) Frutas 

Montosa bitarteko hornitzailearentzat.
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8.000
erreferentzia

produktu-aukeran

1.2
“Nagusia” liluratzeko berritzea

Kontsumo-esperientzia handia duten produktuak eskaintzeko lankidetzan aritzea 

100
produktu

koberrikuntzakoak,
12 koberrikuntza-zentroetan 

 garatuak
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Mercadonaren bitarteko 
hornitzaile fabrikatzaileek 

sektore horretako Espainiako 
batezbestekoak baino 

baliabide gehiago bideratzen 
dituzte I+G+B+I: bere 

langileen % 2,84k 
jarduera horretan dihardu, 

% 1,09ren aldean 
(Iturria: INE 2014) 

400
berritasun

haietako batzuk Berrikuntzaren 
Top Ten-ean nabarmenduak 
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Berrikuntza digitala 
Etengabeko eraldaketa, produktu-aukera eraginkor bat kudeatzeko

1.3

Enpresaren erronka nagusietako bat bere Eraldaketa 

Teknologikorako Plana da. Plan horretarako, 126 

milioi euro inbertitzea dauka aurreikusita. Horietatik 

90 milioi jada erabili dira 2012-2015 denboraldian.

Inbertsio-ahalegin handi horri esker, enpresa lortzen 

ari da ez bakarrik bere lehiakortasuna indartzea, 

baita bere “Nagusiei” balioa ematea ere, dendetako 

eta bloke logistikoetako prozesuetan egin dituen 

hobekuntza guztiek optimizazio handiagoa eragiten 

baitute eta erantzunak arintzen baitituzte; ondorioz, 

zerbitzu eta erosketa-esperientzia hobeak ematen 

dira.

Albalat dels Sorells-eko (Valentzia) Datuen 

Prozesurako Zentroa (DPZ) inauguratu ondoren, 

Mercadonak bere “garun informatikoaren” 

egitura indartzen jarraitu du. Horretarako, 

2016an Villadangos del Páramo-n (León) beste 

DPZ bat eraikitzen hastea erabaki du. Horrek 

aukera emango du teknologia erreplikatzeko 

eta enpresaren eragiketek etenik gabe funtziona 

dezaten segurtasun- eta erabilgarritasun-maila 

altuenak bermatzeko. Hura martxan jartzeko, 

hasieran 6 milioi euro inbertitzea aurreikusten da.

Horrez gain, produktibitatea handitzeko, prozesuak 

arintzeko eta “Nagusiei” ematen zaien zerbitzua 

are gehiago hobetzeko berrikuntza digitalaren 

aldeko apustuarekin bat, pixkanaka zenbait 

ekimen ari da ezartzen, hala nola ukipen-balantzak 

autozerbitzuko sail guztietan (labea, fruta eta 

barazkiak); horretarako, 9 milioi euro inbertitu dira. 

Laborategiko probak ere ari dira egiten ukipen-

pantailekin eta informazio bisualagoarekin denda 

pilotu batzuetako kutxetan. Horrez gain, azken 

belaunaldiko terminalak probatzen ari dira. Horiek 

aukera ematen dute zenbait prozesurekin denbora 

errealean interakzioan aritzeko, supermerkatu 

bakoitzeko produktu-aukerako stocka une oro 

ezagutzeko. Horren guztiaren helburua da 

“Nagusiaren” erosketa-esperientzia eta langileen 

lana erraztuko duten tresna informatikoak edukitzea 

eta, hala, produktu-aukera eraginkortasun 

handiagoz kudeatzea.

Eraldaketa digitalak enpresaren orainerako eta 

etorkizunerako duen garrantziaz jakitun, Mercadonak 

ahalegin eta baliabide ugari bideratzen jarraituko 

du bere Eraldaketa Plana inplementatzeko. Izan ere, 

gaur egun 100 ingeniari propio ari dira lanean hura 

garatzeko. Haien lana balioetsi egin du Espainiako 

Berrikuntza Egiaztatzen duen Agentziak (ACIE) 

ziurtagiri banarekin. Ziurtagiri horiek bereziki alor 

hauetan egindako garapenak egiaztatzen dituzte: 

“Mercadonako Denda Prozesuen Berringeniaritza” 

eta “Mercadonako Datuak Prozesatzeko eta IT 

Kudeatzeko Arkitektura Teknologiko Berria”.
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Paternako informatika aplikatuko laborategia, Valentzia. Murtziako Gran Víako supermerkatuko fruta- eta barazki-saila.

Arkitektura informatiko horizontala
Sistema informatiko osoa eraldatzea egitura horizontal baten bidez, non 

informazioa bakarra baita eta sistema guztiek partekatzen baitute. 

Informazioa denbora errealean aztertzea
Informazioa aztertzeko sistema (bid data) hobetzea, bi helbururekin: batetik, sistema 
zentralizatzea, eta, bestetik, sistemara sartzeko abiadura bizkortzea, langile guztiek 

azkar eskuratu ditzaten behar dituzten datuak; hala, prozesuak arintzen dira.

Zentro logistikoetako azpiegitura informatikoaren berringeniaritza
Azken birtualizazio-teknologiak txertatzea, ekipamendu informatikoen eta zentro logistikoetako 

stocka denbora errealean izateko behar diren sistemen erabilera maximizatzeko.

Dendetako azpiegitura informatikoaren berringeniaritza
Gaur egun, neurri ugari lantzen ari gara “Nagusien” erosketa-esperientzia eta gure  

langileen lana hobetzeko.

Lankidetzarako tresnak
Hodei publikoan teknologia erabiltzen duten tresnak ezartzea. Horrek aukera ematen 

die langileei informazioa edonondik eta denbora errealean partekatzeko.

ERALDAKETAREN 5 ZUTABEAK

TEKNOLOGIKOA ETA DIGITALA
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Mercadonarentzat, elikagaien segurtasuna utziezina 

da bere produktu-aukerako produktu guzti-guztietan. 

Segurtasun hori bermatzeko, baliabide asko bideratzen 

ditu, eta horretan parte hartzen dute, halaber, 

bitarteko hornitzaile guztiek eta, besteak beste, 

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy marken 

fabrikatzaileek. Denen etengabeko erantzukizun horri 

esker, berme handienak ematen dizkie kontsumitzaileei, 

eta, horretarako, zorrotz kontrolatzen ditu prozesu 

guzti-guztiak.

Konpainiak Kalitatearen Kudeaketarako eta Elikadura 

Segurtasunerako Sistema bat du; horren barruan, 

hornikuntza kate osoa sartzen da: bere jatorritik 

azken kontsumitzaileraino. Eta, batez ere, erabateko 

konpromisoa hartzen du esparru honetan, eta egoera 

edozein dela ere beti betetzen dugun Mercadonaren 

Urrezko Legean islatzen da konpromiso hori. Lege horri 

jarraituz, bere eskaintzako produktu guztiek elikadura-

segurtasuna ziurtatu behar dute lehenik; bigarrenik, 

kalitatea; hirugarrenik, txera; laugarrenik, produktu-

aukera eraginkor baten parte izatea; bosgarrenik, 

prezio txikiena izatea; seigarrenik, ahalik eta zerbitzu 

onena eskaintzea; eta, amaitzeko, ahalik eta denbora 

gutxiena ematea erosten.

2015ean, prebentzioaren arlotik elikagaien segurtasuna 

indartzeko, Mercadonak, bere bitarteko hornitzaileekin 

lankidetzan, Simulazioen Metodo bat jarri du martxan. 

Ekimen horri esker, gerta litekeen gorabehera batean 

esku hartuko luketen eragile guztien koordinazioa 

hobetu da. Horretarako, askotariko simulazio-egoerak 

jorratu dira urtean zehar, eta praktika horiek metodo 

hori hobetzen eta elikagaien segurtasun-maila 

handitzen lagundu dute.

Horrez gain, Ziurtapeneko Erakunde Nazionaleko 

(ENAC) Zuzendaritza Batzordean sartu da Mercadona 

2015ean; izan ere, estuki eta aktiboki aritzen da 

harekin lankidetzan. Halaber, erabateko gardentasuna 

eskaintzeko lanean jarraitu du 2015ean. Horretarako, 

Kontsumitzaileak Informatzeko Araudi Berrira eta 

Europako Parlamentuaren eta Elikadura Informaziorako 

Kontseiluaren (FIC Regulation) 1169/2011 Araudira 

(EE) moldatu ditu etiketak. Urtean zehar, enpresa 

gehiago aritu da lankidetzan autonomia-erkidegoetako 

Elikagaien Segurtasun eta Farmaziako osasun-

agintariekin. Horrez gain, aktiboki hartu du parte 

Elikagaien Segurtasunaren arloan erreferentziazkoak 

diren foroetan, hala nola Kontsumoaren, Elikagaien 

Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak 

(AECOSAN) eta Kodetze Komertzialaren Espainiako 

Elkarteak (AECOC) antolatzen dituztenetan, besteak 

beste.

Kosmetika Arloko Bitarteko 
Hornitzaileen Lantaldea (KABHL)

2014an, Mercadonak eta bitarteko hornitzaile 

fabrikatzaileek Kosmetika Arloko Bitarteko 

Hornitzaileen Lantaldea (KABHL) jarri zuten martxan, 

kalitate eta segurtasunerako metodo estandarizatuak 

sendotzeko asmoz. 2015ean, Deliplus Markaren 

Protokoloaren zutabeak zehazteko lanean jarraitu 

dute. Horrez gain, konpainiak parabenoak ordeztu 

ditu perfumeria-produktuen formulaziotik. Ekimen 

hori 2011n hasi zen, eta 2015ean amaitu da.

Elikagaien segurtasuna eta kalitatea
Eskakizun hori hornitzaile guztiekin partekatzen dugu, beti elikagaien 

segurtasun handiena emateko

1.4
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ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO ETA KALITATERAKO KONTROL PLANA

instalazio ebaluatuak
Hornitzaileen  

prozesu eta instalazioen  
ebaluazioa

+500
kontrol eginak

Produktu freskoen eta 
alergenoen kontaminazio 
gurutzatuaren kontrola

+1.000
bitarteko hornitzaileenak

IFS ziurtagiriak (gehienak 
High Level V6 emaitzakoak) 

eta BRC Global Standard  
for Food Safety

% 97 +500
kontrol

Prozesu logistikoen 
kontrola

HORNITZAILE ETA BITARTEKO HORNITZAILEEN 
ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO DEKALOGOA

Helburua elikagaien 
segurtasuneko mailak azkar eta 

modu jarraituan baloratzea 
eta egiaztatzea da.

Lehengaien 
hornitzaileak 

identifikatu eta 
kontrolatu 

Ekoizpena 
kontrolatu

Aldaketen 
txertapena 
kontrolatu

Puntu 
erabakigarriak 

aztertu eta 
kontrolatu

Garbitasuna eta 
erabilera kontrolatu 

Kalitate 
hobekuntzak 

egiaztatu 

1 2

5

Instalazioak 
kontrolatu

6

Egiaztapena

10
Larrialdien 

Kudeaketarako 
Metodoa

98

Detektagailuak 
egiaztatu

7

3 4
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“Nagusia” parte-hartzaile bihurtzea
340.000 kontsulta eta iradokizun bezeroekin hobetzeko

1.5

2015ean, enpresak pauso bat eman du “Nagusiek” 

parte har dezaten egiten diren hobekuntzetan, bai 

baitaki zer balio ekartzen dioten haien kontsultek 

eta iradokizunek enpresaren garapenari. Horregatik, 

sustatzen duen jarreran enpatia da nagusi, eta jarrera 

horrek bere bezeroen etengabeko elkarrizketa eta 

parte-hartzea bultzatzen ditu, hori funtsezkoa baita 

“Nagusia” eremu guztietan erabat asebetez hazten 

jarraitzeko.  

Nahiz eta langile guztiak egiteko honekin 

konprometituta aritzen diren egunero, bereziki 

azpimarragarria da eremu honetan konpainiaren 

Gomendioen sailetako monitoreek egiten duten lana. 

Izan ere, monitore horiek “Nagusien” lehentasunak 

eta premiak hauteman eta ikusten dituzte dendan 

bertan, konpainiak erantzun egokiak eman ahal 

izan diezazkien. 

Horrez gain, Mercadonak badaki zeinen garrantzitsua 

den kontsumitzaileei bere kudeaketa-eredua ondo 

azaltzea, eta eredu hori haien ikuspuntuekin aberastea. 

Hori dela eta, kontsumitzaileen elkarteen federazio 

nazionalekin aldian behin biltzeaz gain, lankidetzan 

aritzen da haiekin proiektu jakin batzuetan. Hor, alde 

guztiak irabazten ateratzen dira beti; izan ere, elkarte 

horiek aukera izaten dute Mercadona sakonkiago 

ezagutzeko, eta, Mercadonak, berriz, informazio 

gehiago lortzen du haiengandik kontsumitzaileen 

zaletasunen eta lehentasunen inguruan.

Bezeroaren Arreta Zerbitzua (BAZ)

Mercadonak Bezeroaren Arreta Zerbitzua du. Zerbitzu 

horretan, “Nagusiekin” irekiak dituen bideen bidez 

bezeroek planteatzen dituzten zalantza guztiak 

bideratzen dira. Horri esker, konpainiak beren iritziak 

entzun ditzake, eta beren zalantzei arinago eta 

hobeto erantzun. 

2015ean, Mercadonaren Bezeroaren Arreta Zerbitzua 

osatzen duten 40 pertsona baino gehiagok 340.000 

kontsulta eta iradokizun jaso zituzten guztira, eta 

hobetu beharreko puntuak aurkitzen lagundu 

dute, konpainiaren helburua lortzeko: erosketarako 

esperientzia onaren eta aukera eraginkor baten bidez 

konponbide onenak eskaintzen dituen konpainia 

izatea, zerbitzu onenarekin.

Bezeroaren Arreta Zerbitzua
900 500 103

2015ean, Mercadonaren Bezeroaren Arreta Zerbitzua izan zen Galiziako Kontsumitzaileen Batasunak 

(UCGAL) banaketaren sektoreko arreta-zerbitzuetatik ondoen baloratu zuena. Ikerketa horrek zerbitzuaren 

eraginkortasuna eta lortutako erantzunen balorazio ona nabarmendu zituen.
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435.000 
jarraitzaile Facebooken

92.000 
jarraitzaile Twitterren  

206.000
ikustaldi YouTuben

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

529.500
jarraitzaile, guztira, sare sozialetan

(+92.500 jarraitzaile 2015ean)

www.mercadona.es

90.000
kontsulta sare 

sozialetan

66.000
aipu/hil, batez 

beste

Sandra, Andujarko Blas Infante etorbideko supermerkatuko "Nagusia" (Jaén).
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Alejandro, Aranguren haraneko Mutilvako supermerkatuko langilea (Nafarroa).
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LANGILEA

2.1 Bikaintasunarekin konprometituta

2.2 Hazkunde profesionala eta trebakuntza

2.3 Osasuna eta segurtasuna lanean

2
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Bikaintasunarekin konprometituta
Konpromisoa bultzatzen duen indar nagusia 

norberaren eta taldearen lidergoa da

2.1

Eraginkortasun handiko 75.000 langileko lantaldea 

da konpainiaren aktibo handienetako bat. Bereizgarri 

hori izateko, non kide guztiak konprometituta 

baitaude beren eguneroko lanean kalitatea eta 

bikaintasuna lortzeko, konpainiak egia unibertsal 

hau aplikatzen du: “jaso ahal izateko, eman egin 

behar da lehendabizi”. Hori dela eta, langileei 

ematen dien lan-giroan, ahalegina, erantzukizuna, 

lidergoa eta etengabeko hobekuntza funtsezkoak 

dira, eta ekimenak sustatzen dira langileak elkarrekin 

haz daitezen, bai arlo pertsonalean, bai arlo 

profesionalean.

Urtez urte, Mercadonak baliabide ugari bideratzen 

ditu lantalde konprometituak eta profesionalak 

sortzea sustatzen duen kultura bat bultzatzeko. 

Lantalde horien buru diren pertsonek, langileak 

beren eguneroko lanean inspiratzeaz gain, haien 

talentua biderkatu eta haien indarguneak sustatu 

behar dituzte. Eta haien hobekuntzak ere aitortu 

behar dituzte; hala, erakunde honetan, kide guztiek 

lidergo-ahalmena gauzatzen dute, edozein direla 

ere egiten dituzten zereginak edo dauzkaten 

erantzukizunak. Horri esker, enpresako langileak 

enpresaren lehia-abantaila onenetako bat dira; izan 

ere, gizatalde horrek konpromiso handiak hartzen 

ditu Mercadona Proiektuarekin, eta bete egiten 

dituzte, eta, gainera, balio hauek garatzen dituzte: 

erantzukizuna, norbere burua gainditzeko irrika eta 

erronka berriei ekiteko ahalmena, besteak beste.

Mercadonarentzat, pertsonetan egiten duen 

inbertsioa da inbertsiorik onena. Halaxe adierazten 

dute 2014an UGTrekin eta CCOOrekin sinatutako 

Lan Hitzarmenak eta Berdintasun Planak —indarrean 

jarraitzen dute 2015ean—. Europako Batzordeko 

Merkataritzako Elkarrizketa Sozialaren Foroak 

hitzarmen hori balioetsi du laneko jardunbide 

Indarrean 2016/01/01etik

Mercadonako oinarrizko langileen soldata taula, 12 hilekotan. Helburuak lortzeagatik eman den saria 
kontuan hartu gabe (hileko bat edo bi, antzinatasunaren arabera).

1.277 €

1.109 €

3 urte + 4 urteUrtebete baino 
gutxiagoAntzinatasuna

Gordina/hil

Garbia/hil

2 urte

1.403 €

1.197 €

1.557 €

1.307 €

1.728 €

1.429 €

Oinarrizko langileak (kutxazaina, apal betetzailea)

% 90oinarrizko 
langileen 

SOLDATA GORDINA/GARBIA
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Langileekiko harremanean etengabeko hobekuntzak egin  
eta txertatzeko abiapuntua

Konpromisoak
betetzea

Giza kapitalean
inbertitzea

Lortutako mugarri nagusiak

Lanaldi osoan diharduten oinarrizko langileen  

% 100 ek hilean gutxienez 1.100 euro garbi 
baino gehiago jasotzen ditu hasieratik 

igo da 2016ko 
urtarriletik% 0,6

2015ean postu hobea lortu dutenen  

% 51 emakumezkoak dira

Langileen % 98k

eskaera egin dira240

langile1.000

langile atalez pasa dira 
2015ean (hileko soldataren 
% 11ko igoera)

8.150 

1.000 eurotik gorako sarrerako gutxieneko soldata 
garbia Mercadonan

Inflazioaren eraginetik kanpo dagoen 
oinarrizko soldataren pixkanakako igoera 

Lortutako helburuengatiko saria 

Ordainketa politika 

Seme-alabak zaintzeko eszedentzia handitzea 
 umeak 8 urte bete arte

Trebakuntza

Enplegua sortzea

Berdintasun Plana,  
Ekitate Printzipioan oinarritua: erantzukizun bera, soldata bera

onenetako baten gisa, adierazi baitu “Mercadonak 

hazten jarraitu du krisialdian egonagatik, eta 

izen ona du, Giza Baliabideetarako estrategia 

jasangarriagatik”. Era berean, konpainiak 

zenbait neurri sozial txertatu ditu urtean zehar 

langile guztien mesedetan; adibidez, babes- eta 

laguntza-protokolo bat jarri du martxan genero-

indarkeriaren kasuetarako, eta bat egin du “Hay 

Salida” kanpainarekin, Osasun, Gizarte Zerbitzu 

eta Berdintasun Ministerioarekiko lankidetza-

esparruaren barruan. 

2014-2018KO LAN-HITZARMENA ETA BERDINTASUN-PLANA

lagunek hartu dute parte 
trebakuntza-planetan 10.623
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Ekitatea eta egonkortasuna, funtsezkoak 
garapen profesionalerako  

Mercadonaren Giza Baliabideen polit ikak 

pertsonentzat utziezinak eta funtsezkoak diren 

balioak sustatzen ditu. Garapen pertsonal eta 

profesionalaren, egonkortasunaren, trebakuntzaren, 

lidergoaren, ekitatearen eta autoexijentziaren 

alde egiten du. Era berean, errespetuaren, 

berdintasunaren eta aniztasunaren kultura bultzatzen 

du, eta, hor, gakoak dira denon parte-hartzea eta 

“argi hitz egiten” jakitea. Horregatik, konpainiak 

kritika eraikitzailea eta eztabaida bultzatzen ditu, 

ezinbestekoak baitira enpresa gisa ikasi eta hazteko. 

Aldezten duen ekitatearen adibide argi bat bere 

ordainketa-politika da, “erantzukizun bera, soldata 

bera” printzipioan oinarritzen baita. Politika horri 

esker, bere langileen ahalegina saritzen du, eta, 

gainera, haien soldata, aspaldiko urteetan, baita 

2015ean ere, sektoreko batezbestekoaren gainetik 

egon da. Produktibitate-itzulkina ere igotzen 

jarraitu da. 

Urtean zehar lortutako mozkinak bere ordainsari 

aldakorraren politikaren bidez banatzen ditu 

Mercadonak. Hala, norberaren eta taldearen 

ahaleginari esker helburuak lortu izana saritzen 

du. Ekitaldi bakoitzean, urte bat baino gehiagoko 

antzinatasuna duten langileak saritzen ditu, hamabi 

hilabeteetan izan duten parte-hartzeak, konpainiaren 

helburu orokorrak lortzeaz gain, beren lanposturako 

berariaz hitzartutako helburu pertsonalak ere lortzea 

ahalbidetzen duelako. 2015ean, duela 15 urte 

ezarritako ordainsari aldakorraren politika horren 

barruan, enpresak erabaki du guztira 277 milioi 

euro banatzea langileen % 98ren artean. 

Mercadonaren Giza Baliabideen politika berriro 

balioetsi da 2015ean. Urte horretan, enpresa bere 

% 6

% 34
40-49 urte

LANGILEEN BANAKETA

Sexuaren arabera

% 66
Emakumeak

% 34
Gizonak

% 8

% 3
Logistika

Bulegoak

% 89
Dendak

Aktibitate arloaren arabera

% 13
29 urtera arte

% 47
30-39 urte

50-64 urte

Adinaren arabera
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sektoreko sailkapenaren lehen postuan egon da, 

eta herrialde osoko bosgarrenean, Merco Talento 

ikerketan. Ikerketa horren ondorioen arabera, 

“motibazioa eta aintzatespena nagusi diren, garapen 

profesionala nagusi den, erdi mailako arduradunekin 

harreman ona dagoen eta langileekin kontziliazio-

neurriak bultzatzen dituzten” enpresetako bat 

da Mercadona. Halaber, 2015ean, Adecco-ren 

“Lan egiteko enpresa zoriontsuenak” inkestaren 

sailkapeneko hirugarren postuan egon da enpresa. 

Aintzatespen horiek erakusten dute Mercadonak 

etengabe egiten duela lan-kalitatearen alde, eta 

horretara ahalegin handia bideratzen jarraituko du, 

bai baitaki oraindik asko duela hobetzeko esparru 

horretan.

Laneko bikaintasuna aintzatestea: 
arrakastak, partekatzen 
bada, zapore hobea du 

15 urte enpresaren mozkinak 
langileekin partekatzen

Natalia, Sant Antoni de Portmanyko Camí Cas Ramonseko supermerkatuko langilea (Ibiza).

JARDUNAREN ADIERAZLEA

Helburuak lortzeagatiko saria

% 98k

kobratu du

milioi euro 
banatu dira 

langileen artean

277 
Langileen
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Belinda, Zaragozako José Atarés etorbideko Expo supermerkatuko langilea.
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Bizitza pertsonala eta lana uztartzea: 
garrantzitsuena pertsonak dira

Mercadonarentzat, funtsezkoa da bere proiektuaren 

zati diren pertsonen familia-bizitza eta lana 

bateragarri egitea. Erantzukizun horrek itzulkin 

handiak ematen ditu; izan ere, urtez urte ikusten 

du emaitzak lortu egiten direla eta helburuak bete 

egiten direla enpresak langileen asebetetzearekiko 

konpromisoari eusten badio. Horren ondorioz, 

langileak gehiago inplikatzen dira “Nagusiaren” 

asebetetzearekin. Hori dela eta, enpresak ulertzen du 

urtez urte sendotu egin behar duela, garrantzitsua 

baita, familia-ongizatearekiko duen konpromisoa, 

langileen asebetetze handiagoa sustatzen duten 

neurri aitzindariak txertatuz. 

Konpromiso hori etengabekoa izan arren eta esparru 

horretan ekimen ugari sustatzen diren arren, zifra 

batzuk oso adierazgarriak dira: 2015ean, langile 

emakumeen % 6ak ama izatea erabaki zuen, eta, 

gainera, 2.769 ama langilek legeak ezarritako 

lau hilabeteko amatasun baja beste 30 egunez 

luzatzea erabaki zuten. Halaber, urtean zehar, 

15.630 langilek lanaldi murriztuak izan dituzte; kasu 

horietako batzuetan, gainera, enpresak bere bloke 

logistikoetan 2001etik dituen haur-hezkuntzako 

doako zentroetara eraman dituzte seme-alabak.

2.769
langile emakumek

ama izatea eta amatasun baja 30 
egunez luzatzea erabaki zuten

15.630
langilek

lanaldi murriztuak izan 
dituzte 2015ean

KONTZILIAZIOAREKIN ENGAIATUAK

Mercadonan, neurriak sustatu eta aldezten 
dira langileek adingabeak zaindu ditzaten, eta 

horrek enpresak amatasunaren eta aitatasunaren 
babesarekiko duen konpromisoa berresten du
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Trebakuntzaren aldeko apustua, talentuaren eta egokitzapenaren motor gisa

Hazkunde profesionala eta trebakuntza

2.2

Bere sektoreko langilerik onenak izateko, Mercadonak 

etengabe eusten dio bere langileak trebatzeko 

konpromisoari. Haien talentuaren alde egiten du, 

eta talentu hori bultzatu eta indartu egiten du, 

bai baitaki langileen gaitasunak eta ezagutzak 

areagotzean inbertitzea ez dela bakarrik pertsonen 

etorkizun pertsonal eta profesionalean inbertitzea, 

baita konpainiarenean inbertitzea ere.

2015ean, trebakuntzarekiko duen konpromisoaren 

barruan, Mercadonak 39 milioi euro bideratu zituen, 

hain justu, bere langileen ezagutzak eta gaitasunak 

indartzera. Guztira, 1.600.000 ordu eman zituen 

trebakuntza orokorrean zein berariazkoan, 57 modulu 

edo trebakuntza-ekintzaren bidez. 

Horren erakusgarri da, besteak beste, “Directivos 

Líderes” proiektua. Proiektu horretan, 2015ean —

martxan dagoen seigarren urtea—, 290 lagun trebatu 

dira hiru promoziotan. Azpimarragarriak dira, halaber, 

laguntzaileei bideratutako trebakuntza-ekintzak. 

Laguntzaile guztiak enpresaren “harrobitik” datoz, 

eta trebakuntza jasotzen dute 26 astez. Horretarako, 

18.000 euroko inbertsioa egiten da, batez beste, 

pertsonako. Produktu freskoak saltzeko eredu berriak 

bultzatzeko trebakuntza-ekintzak ere egiten dira, 

dendariagoak izateko berariazko espezializazio-

ikastaroekin, hala nola arraina manipulatzeko 

ikastaroa, non 5.400 lagunek baino gehiagok hartu 

baitute parte.

Langileen garapen profesionala bultzatzeko, 

Mercadonak trebakuntza-lana egiten du. Lan hori 

langilea enpresan sartzen den lehenengo egunean 

hasten da Harrera Planarekin, eta ibilbide profesional 

osoan mantentzen da. 

Mercadonak sustatu eta bultzatu egiten du 

prestakuntza, funtsezkoa baita barne-igoeraren alde 

egiten duen konpainia batentzat. Horren erakusgarri 

gisa, 2015ean 388 lagunek erantzukizun handiagoak 

hartu dituzte enpresa barruan, haien balioari eta 

gaitasunari esker. Horren beste adibide bat barne-

igoeraren eredua da. Eredu bereizgarri horrek goraino 

igotzen du proiekzio profesionala, Zuzendaritza 

Batzorderaino. Hor, zuzendari nagusi guztiak barne-

igoeratik etorriak dira.

Rafael Berrocal, Haragi eta Itsaskien Erosketen zuzendari nagusia, eta Francisco Espert, Landako Eraldatuen Erosketen zuzendari nagusia, 
zuzendari izateko sustapen-ikastaroa ematen.
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338
lagun igo  

dira mailaz

% 51 
emakumeak 

% 49 gizonak

PRESTAKUNTZA-PLANA

Inbertsioa prestakuntza-planean

10.623 
pertsona  

prestatu dira

57
modulu edo 
prestakuntza- 

ekintza

520
euro  

langileko

1.600.000 trebakuntza-ordu

39 milioi euro

BARNE-IGOERA  
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Osasuna eta segurtasuna lanean
Prebentzio-politika eraginkorra, urtero ikuskatzen eta urtetik urtera 

hobetzen dena, langile guztien inplikazioarekin

2.3

Langileen laneko osasuna eta segurtasuna zaintzea 

lehentasunezko erantzukizuna eta konpromisoa 

da Mercadonarentzat. Horretarako, prebentzio-

politika bat dauka eta garatzen du konpainiak, eta, 

hor, lanpostu eta ekoizpen-prozesu guzti-guztiak 

sartzen dira. 

Horrez gain, konpainiak Prebentzio Plan eta Laneko 

Osasunerako Programa propioak ditu, eta ikuskatu 

egiten ditu aldian-aldian. Horretarako, laneko 

arriskuak kudeatzeko sistemako arauzko ikuskaritzak 

egiten ditu, eta langileek ere parte hartzen dute 

eratutako segurtasun- eta osasun-batzordeen 

bitartez. Hala, prebentzio politika eraginkorra 

dela bermatzen da, eta berresten da egiten diren 

ekintzetara ondo egokitzen dela, eta, era berean, 

irekita dagoela langileek hobetzeko egiten dituzten 

edozein iradokizunetara. 

2015ean, konpainiak indartu egin du bere 

konpromisoa alor horretan, eta, horretarako, 

9 milioi euro baino gehiago bideratu ditu. 

Ahalegin horri esker, langileen osasuna zaintzeari 

lotutako beharrezko ikuskapen guztiak egiteaz 

gain, prebentziozko hobekuntzak egin ditu, bai 

prestakuntzaren bidez, bai berariazko babes-

ekipamenduetan inbertituz, makineria hautatuz 

eta egokituz, eta instalazio berriak diseinatuz.

Langileen osasuna babesteko, Mercadonak 61 

profesionalek osatutako aditu talde bat dauka; 

haietako 21 goi mailako teknikariak dira, 

Segurtasunean, Garbitasunean, Ergonomian eta 

Psikosoziologia Aplikatuan espezializatuak; eta 

beste 40ak osasun-profesionalak dira. 2015ean, 

hobekuntza horiek guztiak aurrera eramateaz 

arduratu da lantalde hori, eta paraleloki, langileei 

beren eginbeharretarako beharrezko informazioa 

eta prestakuntza eman die, haien garapenean sor 

daitezkeen arriskuak gutxitzeko. 

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten 

Mutualitateekin egindako lanaz gain, eta duela urte 

batzuetatik egin ohi dugun moduan, Mercadonak 

ezagupenen trukaketa eginaz kolaboratu du 

hornitzaile nagusien Prebentzio Zerbitzuekin, eta 

hori arlo horretan etengabe hobetzeko puntu 

garrantzitsua da konpainiarentzat, zalantzarik gabe.

Raúl, Abrerako bloke logistikoko izoztuen biltegiko langilea 
(Bartzelona).
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Urtaroko gripearen aurkako  
txertatze-kanpaina estaltzea % 56

Bajaren batez besteko iraupena egun30

Aldikako azterketa-estaldura kolektiboa % 49

Lan-arriskuen prebentziorako inbertsioa milioi euro9

Prebentzio Plana Osasun Programa

 (*) Intzidentziaren indizea = Bajadun istripuen kopurua / 1.000 langile.

Langileen prestakuntza (gorakako lanak, larrialdi-
ekipoak, ikuskapen bisuala eta oinarrizko 
mantentze-lanak). Arrisku orokorrak eta 
berariazkoak (instalazioen segurtasuna).

ikastaro programatu dira32

Abrera-ko (Bartzelona) biltegi  
automatikoa eraikitzea 

dago egiteke% 50
Gasteizko (Araba) biltegia  

eraikitzen hastea 
dago egiteke% 90

Lan-istripuen intzidentzia %o 14*

Bulegoen diseinuan sartu behar 
diren prebentzio-irizpideak

Albalat del Sorells-eko (Valentzia) bulego 
berrien hasierako ebaluazioa

gida dokumental9

egin da % 55

Zentro berrien eta egindako berritzeen  
arrisku-ebaluazioa

Hasierako eta aldizkako prestakuntza

ebaluazio egin dira90
Langile berrien % 100

Supermerkatuak

Bloke logistikoak

Bulegoak

Segurtasuna eta Lan-osasuna
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Hermanos Mene hornitzailearen borraja-saila, Peñaflor de Gállego (Zaragoza).
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HORNITZAILEA

3.1 Lankidetzaren ahalmena

3.2 Sare industriala ehuntzea

3.3 Bloke logistikoak

3
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2015ean, Mercadonak bere Nekazaritzako Elikagaien 

Kate Jasangarria (CASPOPDONA) indartzen jarraitu 

du. Horren helburua da Espainiako lehen sektorearekin 

duen lankidetza indartzea eta balioestea. Horretarako, 

Mercadonak zein bitarteko hornitzaileek eta hornitzaile 

espezialistek lanean jarraitu dute nekazaritzaren, 

arrantzaren eta abeltzaintzaren sektoreekin. 

Haiekin ahaleginak eta ezagutzak partekatu dira, 

Mercadonaren nekazaritzako elikagaien kateko 

katebegi guztietan berrikuntza, modernizazioa, 

produktibitatea eta oparotasuna sustatzeko.

Bost urtez garatu ondoren, CASPOPDONAk, gaur 

egun, oinarri egokiak ditu kateko katebegi guztietan 

aplikatu den Erabateko Kalitate Ereduaren bidez bere 

bisiorantz aurrera egiten jarraitzeko: “Nekazaritzako 

Elikagaien Kate Jasangarri bat lortzea, Gizarteak 

existitzea nahi duena eta hartaz harro egoteko 

Lankidetzaren ahalmena
Elkarrekin lan egitea Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate 

Jasangarria sortu eta garatzeko

3.1

Javier, Cooperativa Agrícola El Raso hornitzailearen bazkidea, azalorea biltzen Calahorran (Errioxa).
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modukoa, lidergoaren bitartez eta ̀ Nagusia´ itsasargi 

bezala edukirik”.

CASPOPDONAko katebegi guztiek izan duten 

elkarrizketa-, konfiantza- eta gardentasun-

harremana sustatzeari esker, proiektua sendotu 

egin da, eta bakoitzak benetan egiten dakienera 

bideratu dira ahaleginak: arrantzaleek, nekazariek 

eta abeltzainek, arrantzatzera, landatzera eta 

haztera; eta Mercadonak, bere “Nagusiei” 

kalitate eta freskotasun handieneko produktuak 

eskaintzera. Eta hori guztia egonkortasuna, 

etorkizuneko proiekzioa, erosketako segurtasuna 

eta espezializazioa nagusi diren eredu baten 

ondorio izan da. Horri esker, planak eta inbertsioak 

egin daitezke katebegi guztiak errentagarriak izan 

daitezen.

Beraz, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien 

Kate Jasangarriaren proiektua hazi eta sendotu 

egiten da urtez urte; apustu horrek aukera ematen 

dio Mercadonari gero eta hurbilagokoak eta 

espezialistagoak diren hornitzaileen produktuak 

edukitzeko, eta, aldi berean, bere konpromisoan 

aurrera egiteko: bideragarria den guztietan, 

Espainiako jatorria duten lehengaiak erabiltzea. Eta 

proiektu hori, batez ere, denena da, sinergien iturri 

da, eta ezagutzak elkartzen ditu. 

LEHENGAIAK
NAGUSIA

Lehen 
Sektore  
Aditua

BH/H  
Aditua Mercadona Nagusia

Nondik gatoz?
(Mercadona Banatzailea)

Zergatik egiten dugu? 
(Mercadona Totaler)

CASPOPDONA 
Proiektu komun bat sortzen

Elkarlana hauekin:

7.500
nekazari 

4.300
abeltzain

12.000
arrantzale
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Esne-sektore jasangarria
Harreman egonkorra eta jasangarria gurekin lan egiten duten 
3.100 esne-baserri baino gehiagorekin. Mercadona eta haren 
esne-hornitzaileek erabaki zuten litroko, gehienez, bi euro-
zentimoraino igotzea. Horrez gain, MAGRAMAk bultzatutako 
“Esnetarako behi-aziendaren sektoreko balio-katearen 
egonkortasun eta jasangarritasunerako akordioa” sinatu dute.

Sektore hori modernizatzeko eta haren eraginkortasuna 
sustatzeko neurri zehatzak: COVAP 45 bitarteko hornitzaileak 
lider dituen proiektu bat da, eta 15 abeltzainekin batera egin 
da; haren helburua da produktibitatea handitzea eta ekoizpen-
kostuak murriztea, eta, hala, errentagarritasuna hobetzea.

Arroz-soro eraginkorrak  
Arrocerías Pons eta Valentziako Erkidegoko eta 
Extremadurako 15 arroz-nekazari elkarlanean ari 
dira soroen errentagarritasuna eta eraginkortasuna 
handitzeko, partzelak elkartuz eta soroko lanak 
modernizatuz.

Ekoizpenaren

ELKARREKIN ERAIKI, ELKARREKIN HAZTEKO

Cooperativa SCA Corveraren Sancel abeltegia, Turanzasen (Posada de Llanes, Asturias).

Arrocerías Pons bitarteko hornitzailearen arroz-uzta, Massanassa (Valentzia).

Pescanoah Islas bitarteko hornitzailearen berdelak, 
Arguineguíngo portuan (Las Palmas, Kanaria Handia).Pescanoah Islas

Bost urtez elkarlanean aritu ondoren, flota hori, zeina berdela, 
sardina, txitxarroa eta lanpo sabelmarraduna harrapatzen 
espezializatutako arrain freskoaren tokiko bitarteko hornitzailea 
baita, izugarri hazi da, eta bere errentagarritasuna eta 
eraginkortasuna hobetu ditu. 

% 20
Kostu 

logistikoak
% 50

Fakturazioa

Langile-kopurua bikoiztu du

% 15 % 20
Kostuen
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Bere langile-kopurua hamar bider biderkatu du
Flota propioa handitzea

 I Hazi-olioa
Sovena-k eta ASAJA Cuencak lantalde bat osatzen dute eguzki-
lorearen ekoizpen-prozesua eta errotazio-laboreak aztertzeko, 
hobekuntzak ezartzeko asmoz. Cuencako probintziako bederatzi 
nekazariekin lankidetzan, hobekuntzak hauteman dira, eta 
datorren kanpainan aplikatu eta aztertzen jarraituko dira. Hor, 
Andaluziako eta Gaztela eta Leongo nekazariak sartuko dira. 

 Unión Martín
Zefalopodoetan, arrain gazietan eta erretilutako arrainetan 
espezializatutako bitarteko hornitzaile gisa daraman 
hirugarren urtean, bere hazkundea sendotzea lortu du; 
izan ere, 3,5 milioi kilo arrain prestatu lortu ditu, eta horiei 
Kanarietan saldutako 1,5 milioi zefalopodo gehitzen zaizkie. 

CASPOPDONAri begirada bat 

Ekilore-sailak Cuencan.

Arrandegiko olagarroa.

Valentziako hiri-baratza
Vicente Guillot nazio-mailan perrexilaren laborantza 

gehien ezagutzen dutenetako bat da, eta Verdifresh 

bitarteko hornitzaileak IV Gamarentzat ontziratzen duen 

eta, Kanarietako dendetan izan ezik, kate osoan saltzen 

den perrexil gehiena hornitzen du Valentzia inguruan 

dituen hiri-baratzetatik.

% 20
Kostu 

logistikoak
% 30

Fakturazioa

286 tona perrexil

Perrexila batzen Valentziako hiri-baratze batean.
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ESTRATEGIA NAGUSIAK
CASPOPDONAREN

 Egonkortasuna
Bi norabideetan balioa sortzen duten epe luzeko 
harremanak, betiere azken bezeroan pentsatuz.  

 

Produktibitatea
Eraginkortasuna katean: bertara joatea eta ekoizleen beharrak ezagutzea, 

eraginkortasun logistikoa eta kostuak aurreztea, teknologia eta 
prozesuen berrikuntza, eta “Nagusien” lehentasunak ezagutzea.  

Elkarrizketa
Etengabeko komunikazioa, gardentasuna eta ezagutzak batzea, kateko 

kide guztien artean planifikazio handiagoa egon dadin: egunean eguneko 
eskabideak sinkronizatuta, eta denbora errealeko kudeaketa. 

Helburua 
HAZKUNDE PARTEKATUA ETA JASANGARRITASUNA
Baterako lan-proiektua, lehiakorragoak izateko sinergiak bilatuz 
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Sanlúcar de Barramedako marisko-biltzaileak (Cádiz), arrasteluarekin kadeluxa biltzen. 2015ean, Mercadonak kadeluxa horien 10.300 kg erosi zituen. 
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Ekoizpen nazionalaren aldeko apustu 
handia  
Mercadonak urteak direla hartutako 

konpromisoa da bideragarria den 

guztietan jatorri nazionaleko lehengaia 

erabiltzea. Apustu hori indartu egin da 

2015ean, urte horretan Mercadonan 

saldutako erreferentzien % 85 baino 

gehiago (bai produktu freskoen sailean, 

bai lehorren sailean) Espainian landatutako, 

arrantzatutako eta egindako produktuak 

baitira.

Horren erakusgarri da Neoris auditoretza-

enpresa espezial izatuak egindako 

trazabilitate-ikerketa, zeinak zenbait 

fruta eta barazkiren jatorria aztertu baitu. 

Ikerketa horren ondorioek baieztatzen dute 

Mercadonak Espainiako lehen sektorearen 

aldeko apustua egiten duela, erositako 

produktu gehienak Espainiakoak baitira. 

Ikerketa horren arabera, Mercadonak 

erosten dituen produktu guzti-guztiak ez 

dira Espainiakoak nahikoa bolumen ez 

dagoelako edo Mercadonak eskatzen duen 

kalitate-maila ematen ez dutelako, nahiz 

eta kasu batzuetan, hala nola udarearenean 

(% 97), laranjarenean (% 89), tipularenean 

(% 86) eta kuiarenean (% 76), gehien-

gehienak Espainiakoak izan. 

 

Maiz egiten ditugu erosketak 80 lonjatan eta 47 
itsasontzitan; urtean 40.000 tona tokiko arrain fresko.
Adibidez, 2014tik, zuzenean egiten dugu lan Buque 
Pesquero Elvimar bitarteko hornitzailearekin. Enpresa 
horrek Barbaten (Cádiz) du egoitza, eta inguraketa-
arrantza egiten du. Bi aldeak irabazten ateratzean 
oinarritutako akordio egonkor bat dugu, eta prozesuen 
eraginkortasuna eta itsasontziaren jasangarritasuna 
ditugu xede. 2015ean, haien harrapaketen % 100 
erosi genuen (484 tona).
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Grupo Siro-k proiektu bati ekin dio zereal-ustiaketa 
esperimentalekin, haren lankidetza- eta gardentasun-
eredua lehen sektorera eramateko asmoz. Gari 
gogorraren ekoizpen-eredu eraginkorrak nekazarien 
eta industriaren interesak uztartzen ditu, eta aukera 
ematen du Espainiako lehengaiak lortzeko, inportazioak 
ahalik eta gehien murriztearren. 20 nekazari aritzen dira 
harekin lankidetzan, haien artean Víctor Pérez, zeinak 
200 hektarea gehitu baitizkio proiektu honi Palentzian.

Mercadonak, Jumosol hornitzailearekin batera —
Fuentes de Ebroko (Zaragoza) enpresa familiar bat—, 
proiektu aitzindari batean egin du lan 2015ean, erronka 
honekin: urte osoan zehar Espainiako tipula gozoa 
edukitzea —produktu horren kanpainak, oro har, 7 
hilabete bakarrik hartzen ditu, ekainetik abendura—. 
Ezarri den helburua da 2017rako produktu horren 
% 100 Espainiakoa izatea. 
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Mercadona The Supply Chain Iniciative akordioa sinatu duten enpresetako 

bat da, hots, Europako nekazaritzako elikagaien kateko eta praktika onen 

aldeko Europako borondatezko akordioa. Akordio hori zazpi sektore-

elkartek bultzatzen dute, eta Europako Batzordearen bermea du. Ekimen horren helburua nekazaritzako 

elikagaien katean merkataritza-praktika zuzenak sustatzea da, merkataritza-transakzioen oinarri bezala, 

eta kultura-aldaketa bat gauzatzea Europar Batasun osoko enpresa sinatzaileen engaiamenduaren bitartez.

Mercadonak urteak daramatza gure herrialdean 

industria eraginkorra eta lehiakorra sortzearen aldeko 

apustua eginez. Horretarako, hornitzaile espezialistekin 

eta bitarteko hornitzaileekin aritzen da lanean, eta 

haiek ere konpromiso bera dute erronka horrekiko; 

izan ere, urtez urte, baliabide ugari bideratzen dituzte 

elkarrekin erronka horretarako. 

Ahalegin partekatu horren ondorioz, azken urteetan 

herrialdean kluster industrial garrantzitsu bat bultzatzea 

lortu du konpainiak; horren erakusgarri da 47.100 

langile baino gehiago bertan aritzen direla lanean. 

Proiektu hori 240 fabrikak baino gehiagok osatzen 

dute, eta ekonomia dinamizatzen lagundu dute, azken 

zortzi urteetan zuzeneko 26.000 lanpostu sortuz.

Horretarako, konfiantzan, gardentasunean eta epe 

luzean oinarritutako harreman-eredu bat dauka 

Mercadonak bere hornitzaile espezialistekin eta 

bitarteko hornitzaileekin. Horren ondorioz, harreman 

estuak sortzen dira, eta, harreman horiek indartzeko, 

jardunbide egokien mugagabeko akordioak sinatzen 

dira. Akordio horiek sinergien eta produktibitatearen 

motorra dira, eta haien helburua da, bai eta Mercadona 

proiektuko kide guztiena ere, gure herrialdeko balio 

bereizgarri bat izango den eta, aldi berean, lehen 

sektore eraginkor eta espezializatu baten hazkundea 

bermatzen lagunduko duen industria bat sendotzen 

laguntzea.

Kluster industrial hori 2015ean sendotu da batez ere, 

urte horretan 525 milioi euro bideratu baitira klusterrari 

67 fabrika berri eta ekoizpen-lerro gehitzeko. Horri 

guztiari esker, Mercadona proiektuaren lehiakortasuna 

bultzatu da beste urtebetez. Proiektu horretan, 

parte hartzen dute bitarteko hornitzaile diren 

enpresek, eta lankidetzan aritzen dira, halaber, 

2.000 hornitzaile komertzial eta zerbitzu-hornitzaile 

baino gehiago eta tokiko 20.000 enpresa txiki eta 

ertain eta lehengaien ekoizle. Laburbilduz, proiektu 

horrek produktibitatearen, kalitatearen, Espainiako 

produktuen eta gure herrialdean aberastasuna 

sortzearen alde egiten du.

Horrez gain, Mercadona 30 herrialdetan baino 

gehiagotan dago, eta hornitzaile onenekin lanean 

dihardu, “Nagusiarentzat” beti aukera onena lortzeko 

asmoz. Herrialde horietako batzuetan, ordezkaritza-

bulegoak, filialak eta sukurtsalak ditu, eta, horien 

bidez, lege-babesa ematen die langileei, enpresaren 

izenean aritu ahal izan daitezen.

Sare industriala ehuntzea
Enpresa-ekimena sustatzea herrialde bat garatzeko balio  

bereizgarri gako gisa 

3.2
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ESPAINIAN ABERASTASUNA ETA BALIOA SORTZEN  
DITUEN KLUSTER INDUSTRIAL BAT

Etengabe berrinbertitzen da, hazkundea jasangarria izan dadin eta hazkunde 
horrek errentagarritasuna berma dezan beti

Mercadona, bere bitarteko hornitzaileekin batera, kluster industrial bat sendotzen ari da, eta kluster horrek 

etengabeko inbertsioaren, produktibitatearen, berrikuntzaren, baliabideak optimizatzearen eta prozesuetako 

eraginkortasunaren alde egiten du. Kluster hori gure herrialdeko handienetako bat da. 525 milioi euro inbertitu 

ditu, eta inbertsio hori proiektuaren sendotasunaren erakusgarri da.

Inbertsio-adibide zehatzak

Bitarteko hornitzaileen zenbateko esanguratsuenak

525
milioi euroko

inbertsioa

125
fabrikatzaile

bitarteko hornitzaile
+240
fabrika

Espainian

47.100
langile

67 fabrika eta ekoizpen lerro berri

5
milioi

euro

 Bodega berri bat 
eraiki da, Rueda 

jatorri-izendapeneko 
bere lehen ardo 
zuriak egiteko

Bodegas Ontañón

9,1
milioi 

euro

Biltegi eta ekoizpen-lerro 
berriak, aire-freskagarrien 

lantokian, Molina del 
Seguran (Murtzia)

Francisco Aragón

36
berri berri

lanpostu lanpostu lanpostu
berri

14
milioi
euro

Hiltegi berri 
bat Purullenan 

(Granada), Europako 
modernoenetako eta 

abangoardistenetako bat

Avinatur

7
milioi
euro

Ilerako koloraziorako 
industria-proiektu berria 

Algemesín (Valentzia)

Laboratorios Neocos

35 182
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Bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek 2015ean egin dituzten inbertsioetako batzuk

ASTURIAS
milioi €

QUESERÍA LAFUENTE ...................... 0,9
Arriondas (Asturias)

KANTABRIA
milioi €

IPARLAT ............................................ 5,1
Renedo de Piélagos (Kantabria) 

QUESERÍA LAFUENTE ...................... 2,7
Heras - Penagos (Kantabria)

KANARIAR UHARTEAK
milioi €

LOGIFRUIT ........................................ 1,6
(Santa Cruz Tenerifekoa - Las Palmas) 

SAT CANARISOL ............................... 1,2
(Santa Cruz Tenerifekoa)

UNIÓN MARTÍN ............................... 2,2
(Las Palmas)

ANDALUZIA
milioi €

AVINATUR ......................................... 14
Purullena (Granada)

COVAP .............................................. 6,2
Pozoblanco (Kordoba)

GRUPO SOVENA .............................. 1,9 
Andújar (Jaén) - Brenes (Sevilla)

GRUPO UBAGO ................................... 2 
(Málaga - Cádiz) 

PERSAN ............................................. 14
(Sevilla)

GAZTELA-MANTXA
milioi €

INCARLOPSA .................................. 18,5
(Cuenca - Toledo)

SCHREIBER FOODS ........................... 8,7
Noblejas - Talavera de la Reina (Toledo)

MADRIL
milioi €

ACOTRAL ......................................... 5,4
Ciempozuelos (Madril)

GRUPO UBESOL ............................... 3,3
San Fernando de Henares (Madril) 

PANIFICADORA ALCALÁ ................. 2,9
Alcalá de Henares (Madril)

GALIZIA
milioi €

ESCURIS ............................................ 7,6
A Pobra do Caramiñal - Boiro (Coruña) 

MASCATO ........................................ 6,2
Salvaterra do Miño - Vigo (Pontevedra) 

QUESERÍAS ENTREPINARES ............. 6,9
Vilalba (Lugo)

EXTREMADURA 
milioi €

CONSERVAS EL CIDACOS ................ 1,7
Coria (Cáceres)

GRUPO HUEVOS GUILLÉN .................. 1
Almendralejo (Badajoz) 

GAZTELA ETA LEON
milioi €

BODEGAS ONTAÑON ...................... 5,2
Fuentecén (Burgos) - Rueda (Valladolid)

IBERSNACKS ..................................... 2,8
Medina del Campo (Valladolid)

PROSOL ............................................ 8,1
Venta de Baños (Palentzia)

QUESERÍAS ENTREPINARES ........... 10,7
(Valladolid)
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MURTZIA
milioi €

AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA ...5,9
Torre - Pacheco (Murtzia)

CENTRAL QUESERA MONTESINOS .... 3
Jumilla (Murtzia)

FRANCISCO ARAGÓN ...................... 9,1
Molina de Segura (Murtzia)

J.R. SABATER .................................... 3,1
Cabezo de Torres (Murtzia) 

BALEAR UHARTEAK
milioi €

GRUPO FONT AGUDES .................... 0,5
Bunyola (Mallorca) 

LOGIFRUIT ........................................ 0,7
Palma Mallorcakoa (Mallorca)

Bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek 2015ean egin dituzten inbertsioetako batzuk

Mercadonaren eta bitarteko hornitzaileen nekazaritzako elikaduraren kluster industrialaren 240 fabriketako batzuk

NAFARROA
milioi €

ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA ....1,9
Corella (Nafarroa)

GRUPO HUEVOS GUILLÉN .................. 3
Abárzuza (Nafarroa) 

ULTRACONGELADOS VIRTO ......... 16,4
Azagra - Funes (Nafarroa)

EUSKADI
milioi €

INTERAL ........................................... 2,2
Lezo (Gipuzkoa) 

IPARLAT ............................................... 3
Urnieta (Gipuzkoa)

ERRIOXA
milioi €

CONSERVAS EL CIDACOS ................ 0,6
Autol - Albelda de Iregua (Errioxa) 

UCC COFFEE SPAIN ............................. 1
Logroño (Errioxa)

KATALUNIA
milioi €

GRUPO AUDENS .............................. 2,8
(Bartzelona)

CASA TARRADELLAS ........................ 40
(Bartzelona)

EMBUTIDOS MONTER ..................... 5,6
(Girona) 

SAPLEX ................................................ 5
Canovelles (Bartzelona)

SCA HYGIENE PRODUCTS ................ 8,5
Valls (Tarragona)

ARAGOI
milioi €

BYNSA MASCOTAS .......................... 3,6
El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

PALETAS MARPA ............................. 0,8
Albentosa (Teruel)

VALENTZIAKO ERKIDEGOA
milioi €

CINCO TENEDORES .......................... 0,7
Torrent (Valentzia)

DAFSA .............................................. 6,5
Segorbe (Castelló)

HELADOS ALACANT ........................ 3,5
San Vicent del Raspeig (Alacant) 

NEOCOS LABORATORIOS ................... 7
Algemesí (Valentzia)

POSTRES LÁCTEOS ROMAR ............. 3,3
Albal (Valentzia)

SPB .................................................... 5,4
Cheste (Valentzia)
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MERKATARITZA JARDUNBIDE EGOKIEN ESPARRU HITZARMENA
Mercadonak bitarteko hornitzaile fabrikatzaileekin duen 

harremana gidatzen duten printzipioak

2015ean, +100 hornitzaile aditu berri batu dira

Denen helburua
“Nagusia” asebetetzeko Erabateko 

Kalitatearen Ereduaren fundamentuak 
aplikatzean oinarritutako harremana.

1

Elkarrekiko lankidetza
Muntaketa-kateko prozesu guztien arteko 
sinergiak, eraginkortasun handiena bilatuz.

2

Bi aldeak irabazten 
ateratzeko printzipioa

Bi aldeentzako akordio onuratsuak.

3

Betetzea
Bi aldeek konpromiso guztiak bete behar 

dituzte hitzartutako epeetan.

4

Gardentasuna
Elkarlana, produktibitatea eta lehiakortasuna 

handitzeko helburuarekin.

5

Harreman egonkorra
Iraupen zehaztugabeko hitzarmenak, bi aldeek 

ezagutzen dituzten epe eta  
aurre-jakinarazpenenekin.

6
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Segorbeko La Esperanza industrialdeko Dafsa bitarteko hornitzailearen instalazioak (Castelló).

57



BITARTEKO HORNITZAILE FABRIKATZAILEAK

BUQUE PESQUERO 
ELVIMAR, S.L.
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Unión Martín

Mercadonarako ekoizten dituzten produktuen ontzietan ongi identifikatuta daude, 
eta haiekin Merkataritza Jardunbide Egoekin Esparru Hitzarmeneko printzipioetan 

oinarritutako harremana dugu (ikusi 56. orrialdea)
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Mercadona bere sare logistikoa indartzen ari da urtetik 

urtera; sare horrek 854.000 metro karratutik gorako azalera 

du guztira. Eta konpainiak Espainiako iparraldean dituen 

supermerkatuak hornitzeko, 2015eko abuztuan Gasteizen 

(Araba) bloke logistiko berri bat eraikitzeari ekin zion; lehen 

fasea 2017. urtean amaitzea aurreikusten da. Proiektuaren 

fase horretarako 50 milioi euroko inbertsioa egingo da, eta 

100 lanpostu sortuko direla uste da. Eraikuntza-prozesuak 

aurrera egin ahala sartuko dira langileak, eta 150 enpresa 

txiki eta ertainek hartuko dute parte. 

Bestalde, urtean zehar Abrerako (Bartzelona) bloke 

logistiko berriaren eraikuntzan aurrerapenak egin dira. 

Aurreikuspenen arabera, 2018rako lanak bukatuta egongo 

dira, eta biltegia abian jarriko da. 300 milioi euroko 

inbertsioa egin da, eta 150 enpresa txikik eta ertainek parte 

hartzen dute lan horietan. Enpresa horiek, aldi berean, 

600 laguni ematen diete lana. Horrek inguruko ekonomia 

suspertzen du obrak irauten duten bitartean. 2015ean 

hoztutako produktuen biltegia jarri zen abian; aurretik 

jada martxan zeuden produktu izoztuen biltegia, ontzien 

biltegia eta ogiaren fabrika. Gaur egun, instalazioen % 50 

martxan daude eta haiek, gaur-gaurkoz, Kataluniako eta 

Aragoiko 250 supermerkatutik gora hornitzen dituzte. 

2016an, bestalde, produktu lehorren biltegiaren jarduerari 

ekitea aurreikusten da. 

Abrerako bloke berria konpainiaren bosgarren biltegi 

adimenduna da. Konpainiak duela ia hamar urte erabaki 

zuen sare logistikoa zaharberritzea erabat automatizatuta 

dauden biltegi-mota horiek garatuz eta abian jarriz. 

Sektorean aitzindari den bloke logistiko mota hori 

Mercadonak egindako apustua da biltegietan kalitateko 

lana ezar dadin. Izan ere, langileek ez dute jada produktuak 

manipulatu beharrik edo gehiegizko ahaleginik egin 

beharrik. Horrek, lan-istripuak aurreikusten eta murrizten 

laguntzeaz gain, produktibitatea eta eraginkortasuna 

handitzea dakar. 2007. urtean inauguratu zuen Mercadonak 

horrelako lehen blokea; zehazki Ciempozuelosen (Madril). 

Haren atzetik etorri ziren Riba-roja de Túriakoa (Valentzia), 

Villadangos del Páramokoa (León), Guadixekoa (Granada) 

eta orain Abrerakoa (Bartzelona). 

Konpainiak gehiegizko esfortzua ekiditen duen eta 

produktibitatea handitzen duen logistika-eredu horren 

alde apustu egitea erabaki zuenetik, Mercadonak ahalegin 

handia egin du, eta baliabide ugari bideratu ditu sare 

logistiko adimenduna eraberritzeko. Sare horretan, egunero, 

1.300 lagun baino gehiagok egiten dute lan, eta, urte 

hauetan, 700 milioi euro baino gehiago inbertitu da han. 

Horren bidez, supermerkatu guztiak —1.574 supermerkatu 

zituen 2015aren amaieran— eraginkortasunez hornitzeko 

logistika erdietsi du konpainiak, baliabide gutxiagorekin gero 

eta gehiago garraiatuz eta inguruarekiko "ikusezin" izanez.

Bloke logistikoak
Gehiegizko ahaleginak ekiditeko eta eraginkortasunez garraiatzeko eraberritzen

3.3

Josep Vicent Boira, Valentziako Generalitateko Etxebizitza, Herrilan eta Lurralde Antolamendu Saileko idazkari autonomikoa, eta Pedro Corraliza, 
Mercadonako Garraio Dibisioko zuzendaria, sari-banaketan.

El Vigía 2015 saria 

Joan den azaroan, "El Vigía" argitalpen historikoaren eskutik Logistika 

Berrikuntzari eta Kalitateari Saria jaso zuen Mercadonak, “etengabe 

irtenbide logistikoak bilatuz hazi eta berritu egin delako, eta kostuak 

murriztu dituelako”. Argitalpen hori logistikan eta azpiegituretan 

espezializatuta dago.
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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

13. GASTEIZ, Araba

A1. MERCAPALMA, Palma Mallorcakoa (Balear Uharteak)

A2. FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

A3. LANZAROTE, Lanzarote (Las Palmas)

BLOKE LOGISTIKOEN MAPA
854.000 m2-tik gora konpainiaren 

hornidura-sarea bermatzeko

Martxan dagoen 
BLOKE LOGISTIKOA

PROIEKTU/ERAIKUNTZA FASEAN

BILTEGI SATELITEAA

EKINTZA ERRADIOA

A

A

A

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

A1 MERCAPALMA

10 ZARAGOZA

7 CIEMPOZUELOS

1 RIBA-ROJA 
 DEL TÚRIA

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR

6 GRANADILLA  
DE ABONA

8 INGENIO

11 GUADIX

2 ANTEQUERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

12 ABRERA

A2 FUERTEVENTURA
A3 LANZAROTE

13 GASTEIZ

Gasteizko bloke logistikoko lanak (Araba).
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Mercat del Ninoteko supermerkatua, Bartzelona.
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GIZARTEA

4.1 Partekatutako oparotasunerako balioak

4.2 Hobetzeko entzutea

4.3 Inguruarekiko harremana

4.4 Mercadonaren Gizarte Ekintza

4.5 Ingurumena eta jasangarritasuna

4
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Mercadonarekin harremana duen ororen oparotasunean 

oinarritzen den kudeaketa etikoa sustatzea da 

konpainiaren enpresa-ereduaren zutarria. Bezeroekin, 

langileekin, hornitzaileekin eta gizartearekin jorratutako 

elkarrizketari, gardentasunari, kooperazioari, eta debateei 

esker eredu hori hobetu egin da, urtez urte, 1993tik hona. 

Gaur egun, bezeroek produktuen eta zerbitzuen 

garapenean duten partaidetzak, langileek irabazietan 

duten partaidetzak, familia eta lana uztartzeko politikek, 

egonkortasunean oinarritutako harremanen sustapenak, 

hornitzaileekiko lankidetzaren gardentasunak, 

konpainiaren ingurumen-eraginaren murrizpenak eta 

enplegua eta aberastasuna sortzeak Mercadonaren 

proiektu bateratua partekatutako oparotasun proiektu 

bat izatea eragin dute, konpainiak gizartearengandik 

jasotzen duen pila horren zati bat Gizarteari itzultzeko 

proiektu bat.

Zifrek erakusten dute konpainiak egiten duen ekarpen 

zuzena; horren adibide garbia dira 2015ean Administrazio 

Publikoei zuzeneko eta zeharkako zergen bidez 

ordaindutako 1.497 milioi euroak. Kopuru horretatik 

662 milioi euro Gizarte Segurantzari ordaindu zitzaizkion, 

243 milioi sozietateen gaineko zergetara bideratu ziren, 

509 milioi BEZaren eta PFEZaren bilketara, eta 83 milioi 

beste zerga eta tasa batzuetara. 

Era berean, ekoizpenaren hazkundearekin duen 

konpromisoari esker, konpainiak 4.258 milioi euroko 

ekarpena egin dio Espainiako BPGari, 2014an baino 

% 0,14 gehiago, eta, 1.000 lanpostu egonkor berri 

sortuta, 75.000 langileko taldea du. 

Esanguratsua izan da, halaber, 2015ean konpainiak 

gizarteari egin dion ekarpena Mercadonaren ingurua 

osatzen duten 2.000 merkataritza- eta zerbitzu-

hornitzaileekin duen lankidetzari esker. Partekatutako 

hazkuntzarekin duen konpromisoari esker, bere inguruko 

ekonomiak sustatu ditu, eta horrela jartzen dute agerian, 

esate baterako, bitarteko hornitzaile diren 125 enpresek 

egiten duten ekarpenari buruzko datuek: 2.600 lanpostu 

berri, 47.100 langile zuzen, 2015ean 525 milioi euroko 

inbertsio-ahalegina egin zuten, eta lankidetza-akordioak 

sinatu zituzten 20.000tik gora enpresa txiki eta ertainekin 

eta tokiko lehengai-produktoreekin.

Datu horiek guztiek islatzen dute Mercadonak 

gizartearekin duen konpromisoa, konpromiso egonkorra, 

jasangarria eta integratzailea. Eta agerian uzten dute, 

batez ere, konpainiak urteetan zehar egin duen lana bere 

helburu garrantzitsuenetariko bat erdiesteko: “Gizartea 

harrotasunez beteko duen eta Gizarteak existitzea nahi 

duen enpresa-proiektu bat finkatzea”.

Partekatutako oparotasunerako balioak
Mercadonak bere inguruko gizartearen oparotasunerako ekarpenak egiteko 
beharrezkoa du osagaiekin duen harremana etikoki eta arduraz kudeatzea

4.1

Mercadonaren jarduerak eragin nabarmena 
du gizarte osoan, bai errentari eta 

enpleguari dagokienez, bai zuzeneko eta 
zeharkako ekarpen ekonomikoari dagokionez 
(zuzeneko ekarpena, hauei lotua: langileak, 

hornitzaileak eta bitarteko hornitzaileak, eta 
Administrazio Publikoak).
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1.497 milioi euro (2014an baino % 1 gehiago)

Zerga ekarpena 

Zerga zuzenak eta 
zeharkakoak

milioi euro

553
Gizarte Segurantza

milioi euro

83 
Beste zerga eta tasa batzuk

milioi euro

243
Sozietateen gaineko zerga

milioi euro

109
Gizarte Segurantza

milioi euro

227 
BEZ

milioi euro

282
PFEZ

MERCADONAREN ETA HAREN MUNTAKETA-KATEAREN 
JARDUERA EKONOMIKOAK ESPAINIAN DUEN ERAGINA

Erosketen bolumen 
osoaren 

% 85  
(produktuak + zerbitzuak)

15.393 milioi euroEspainian egindako 
erosketa-kopurua

Mercadonako Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriari buruzko zifrak

merkataritza- eta 
zerbitzu-hornitzaile

ETE eta lehengaien 
ekoizle

+2.000 +20.000
bitarteko hornitzaile 

fabrikatzaile

125

milioi euro
Mercadonak eta bitarteko hornitzaileek elkarrekin egindako inbertsioa 1.176

Errentaren eta Lanaren Ekarpen Osoa

(*) Mercadonaren 2015eko Eragin Ekonomikoa txostenetik ateratako datuak. Txostena Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) egin du.

19.500* milioi euro 
BPGaren % 1,8  

640.000*  
zuzeneko, zeharkako eta eragindako 

ekintzaren bidezko lanpostuak Espainian, 
Mercadonaren inguruari esker

 Zuzeneko Zerga Ekarpena

Zeharkako Zerga Ekarpena

baterako ekarpena BPGan
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Mercadonak Gizartearekin duen harremanean 

berebiziko garrantzia dute komunikazioak eta 

etengabeko elkarrizketak, elkar ulertzen laguntzen 

baitute. Haiei esker, ingurukoen beharrak eta ardurak 

ezagut ditzakegu, ingurura hobeto egokitu gaitezke, 

eta hazkuntza partekatua eta bizikidetza sustatzeko 

egokiagoak diren soluzioak dakartzaten estrategiak 

diseina ditzakegu.

Horregatik guztiagatik, Mercadona etengabe saiatzen 

da bere enpresa-eredua eta bere proiektuaren oinarri 

diren balioak Gizartearengana hurreratzen. Eta 

2015ean ere hori egiten jarraitu du; hala, foroetan 

eta bileretan parte hartu du hainbat arlotako 

erakundeekin eta elkarteekin; horri esker, Gizarteak 

konpainia hobeto ezagutzeko aukera izan du. 

Jasotzeko aurretik Eman egin behar dela pentsatuta, 

konpainiak Gizartearekiko duen helburu bat 

gardentasun-printzipioa gauzatzea da. 2015. urtean 

konpainiak printzipio hori indartu egin du, eta hala 

uzten du agerian bere webguneak argitaratzen 

duen informazioak. Izan ere, 2014ko abenduan 

Gardentasunaren Legea indarrean sartu zenetik, 

webgune horrek legeak eskatutako informazio 

guztia jasotzen du.  

“Partaidetza Mahaia” proiektua
Mercadonarentzat, oso garrantzitsua da 

kontsumitzaileen kezkak, zaletasunak eta nahiak 

zein diren ondo jakitea. Horretarako, 2015ean, 

“Partaidetza Mahaia” proiektua jarri du abian. Han, 

Espainiako elikadura arloko kontsumitzaile-elkarteen 

federazioekin batera egiten du lan: CEACCU, 

CECU, FUCI, UNAE eta CAUCE-UCA. Partaide 

guztiek —partaidetzarako esparru-hitzarmen bat 

indarrean dute— bilerak egin dituzte, aldian behin, 

urtean zehar. Bilera horietatik ateratako ondorioak 

—esperientzietatik eta egindako azterketatik 

ondorioztatuak— proiektu honen lehen azterketan 

finkatu eta jaso dira: “Kontsumitzailearen Profil 

Berria”.

Hobetzeko entzutea 
Aktiboki entzunez soilik diseina ditzakegu Gizartea hobetzen 

lagunduko duten soluzio bateratuak

4.2

Gizartearekin elkarrizketa

Espainiako eta autonomia-erkidegoetako 72 kontsumitzaile-elkartetara hurbildu da 
Zeliakia, intolerantziak eta alergiak dituzten pertsonen 15 elkarterekin lankidetzan aritu da

Lankidetzan aritu da 9 azterketatan eta argitalpenetan
25 lankidetza-hitzarmen

18 jardunalditan eta batzorde txostengiletan parte hartu du
87 bilgune informatzaile

23 bisita konpainiako instalazioetara eta bitarteko hornitzaileengana 
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Gizartearekin izan duen inplikazioari esker, konpainiak hainbat aitorpen jaso ditu, eta horrek 
bultzada handia ematen dio lanean jarraitzeko eta inguruarekin ekimenak sustatzen jarraitzeko

Merco Txostena 
Korporazio-ospe onena duen enpresen rankingean bigarren postua lortu du, eta orotariko banaketaren sektorekoan, 
lehena. Era berean, Mercadonako presidentea, Juan Roigek, Enpresari Liderren rankingean lehen postua lortu zuen, 

bere lidergoagatik hobekien baloratutako enpresari gisa.

Sevillako Elikagaien Bankuko saria

“Lagunak eta Elikagaiak” saria
Zaragozako Elikagai Bankuak emanda.

Familien GEC Saria
(GEC: Kataluniako Familia Erakundeen Taldea) Kataluniako gizarte-jangeletan eta elikagai-bankuetan 

hasitako gizarte-ekintzagatik.

Ilundain Fundazioaren Aitorpena  
2015ean lankidetzan aritzeagatik.

Kalitate eta freskotasun handienari emandako “Conecta 2015” saria  
Mercados aldizkariak emana gure barazkien eta fruten produktu-sortaren kalitateagatik eta freskuragatik.

Marco, Altafullako Les Bruixes-eko supermerkatuko “Nagusia” (Tarragona).

JASOTAKO ZENBAIT AITORPEN 

SOZIAL
2015EAN
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Inguruarekiko harremana
Elkarrekin lan egin bizikidetza errazten duten soluzioak emateko

4.3

Mercadona berariazko estrategiak gauzatzen 

ari da bere merkataritza-jarduerak ez dezan 

eragozpenik sortu edo ez dezan talka desatseginik 

eragin presentzia duen inguruetan eta auzoetan. 

Horretarako, jasotako iradokizun guztiak aztertu 

eta aintzat hartzen ditu, eta horrek aukera ematen 

dio egon daitezkeen akatsak zuzentzeko eta, bere 

helburuari jarraikiz, auzokoekin bizikidetza-harreman 

egoki bat finkatzen lagunduko dioten konponbideak 

aurkitzeko. 2015ean, gure auzokoek igorritako 81 

iradokizun, kexa eta hobetze-proposamen kudeatu 

ziren. Haietatik % 62 modu egokian ebatzi ziren 

30 egun igaro aurretik. Gainerako kasuetan, egin 

beharreko esku-hartzearen neurriak mugatu zuen 

ebazpenaren iraupena.

Lehentasun hori izateaz gain, 2014. urtean abian jarri 

zuen proiektu bat garatzen jarraitu du konpainiak: 

“Auzokoen Kudeaketa Proaktiboa”. Prebentzio-

tresna horri esker, eragozpenak ekidin dira, aurretik 

foku potentzialak identifikatuta. Helburu horri 

jarraikiz, 2015ean 4.100 azterketatik gora egin dira 

zamalan-prozesuetan, eta 5.400 instalazioetako eta 

supermerkatuetako barne-prozesuetan.

Mercadonarentzat lehentasuna du auzokoekin ongi 

konpontzeak, eta konpromiso hori partekatzen 

dute lantaldeko kide guztiek. Horren adibiderik 

garbiena da 2015ean Alberto Sanjuánek —Oviedoko 

(Asturias) El Fontán auzoan konpainiak duen 

supermerkatuan ingurunearen mantentze-lanen 

arduraduna— egindakoa.

Enpresako sailekin eta hornitzaileekin hainbat bilera 

egin ondoren, supermerkatu guztietan sortu ohi 

den arazo bati —alegia, dendetako transpaleten 

gurpilek eragiten duten inpaktuaren zaratari— 

aurre egiteko, Albertok goratze-malgukien bidez 

funtzionatzen duen sistema berri bat asmatu zuen, 

eta, horri esker, zarataren arazoa gainditu da. 

Albertok berak diseinatu zuen prototipoa, Javier 

Revenga Obratako gerentearekin elkarlanean, eta, 

gero, AGEREC transpalet-hornitzaileak fabrikatu 

zuen prototipo hori. Mercadonak 2,5 milioi euroko 

inbertsioa bideratuko du transpaletak egokitzeko. 

Alberto, Asturias eta Galiziako Mantentze-lanen arduraduna, berak 
asmatutako igotze-malgukien sistemaren bidez funtzionatzen duen 
transpaletaren ondoan, Oviedoko El Fontán auzoko supermerkatuan.
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Merkataritza tradizionalari 
babesa: Udal-merkatuak 

Mercadonak gertuko merkataritza sustatzen du 

dagoen inguru eta auzoetan, eta konpromiso 

berezia du merkataritza formatu tradizionaleko 

merkataritzarekin batera bizitzeko. Konpromiso 

horren barruan kokatzen da 2001ean hasitako 

udal-merkatuak suspertzeko plana. 

2015a bukatzean, konpainiak 33 udal-merkatutan 

zituen dendak, eta merkatu horietako 1.590 

merkatari baino gehiagorekin partekatu zuen 

proiektu hori gauzatzeko ilusioa. Mercadonak 

formatu tradizionalekiko bizikidetzaren aldeko 

apustua aurrera eramaten jarraituko duenez gero, 

aurreikusi du merkatu tradizionaletan bost denda 

gehiago zabaltzea hurrengo urteetan; 2015ean, 

formatu horretako bost denda ireki ditu: Mercat 

de Pallejà, Pallejàn (Bartzelona); Mercat del Ninot, 

Bartzelonan; MercaGavà, Gavàn (Bartzelona); 

Mercat de Creixell, Creixellen (Tarragona); eta 

Mercat de Volpelleres, Sant Cugat del Vallésen 

(Bartzelona).

33
denda 

udal-merkatuetan

+1.590
merkatarik baino gehiagok 

 merkataritza tradizionala 
berreskuratzeko ilusioa partekatzen dute

Auzoko merkataritzarekin elkarlanean

Lorategi bat egin aurreko eta osteko irudiak. Madrilen General Martínez Campos pasealekuan, etxadi baten patioan, dagoen supermerkatu 
baten estalkia da.
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Ekintzailetasunari eta irakaskuntzari babesa  

Mercadonak ekintzailetasuna sustatzen du, Gizartearen 

hazkuntzarako motorretako bat baita. Ekintzailetasuna 

barrutik eta kanpotik sustatzen du. Horri esker, 

Mercadona Proiektuan talentua txertatzen da, eta 

hazkuntza eta produktibitatea dakartzaten ekimenak 

parteka ditzake Gizartearekin.  

Ekintzailetasunari emandako sostenguaren adibide da 

EDEMekin eta Valentziako Enpresarien Elkartearekin 

(AVE) batera Rey Jaime I sarietako “Ekintzailearen” 

kategoria babestea. 2015ean, kategoria berri horren 

seigarren edizioaren urtean, Óscar Landeta izan zen 

ekintzaile saritua, Certest Biotec enpresako fundatzaile 

eta zuzendari nagusia. Enpresa bioteknologiko horrek, 

besteak beste, birus- eta bakteria-jatorria duten 

gaixotasunak hautemateko produktuen garapenean 

egiten du lan. Ekipo horiek ez dute saiakuntza-

instalazioen edo saiakuntza-ekipoen beharrik, eta 

zenbait proba egiten dituzte, haurdunaldi-test ezagunen 

antzekoak.

Bestalde, Mercadonak harreman estua du aspalditik 

irakaskuntza-esparruarekin, eta mundu horretan 

sartu da, EDEM Enpresarien Eskolaren Unibertsitate 

Zentroaren bidez. Eskola horren patronoa da konpainia. 

Erabateko Kalitatearen Ereduaren oinarrizko balioak 

islatzen dituzten etorkizuneko enpresariak sortzea 

helburutzat hartuta, Juan Roig izan da, 2015. urtean, 

Ekintzaileentzako ADE Graduak eskaintzen duen 

“Enpresa Zuzendaritzarako Oinarriak” irakasgaiaren 

eta Enpresa Ingeniaritza eta Kudeaketa Graduko 

Ekintzailearentzako Rey Jaime I sariaren babesleak —Mercadona, Valentziako Enpresarien Elkartea (AVE) eta EDEM Enpresarien Eskola—, 
sarituarekin batera, Certest Biotec enpresako fundatzaile eta zuzendari nagusi Óscar Landeta, sari-banaketaren ekitaldian.
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2015eko irailean, EDEMek, Lanzaderak eta Angels-ek instalazio berriak estreinatu zituzten Valentziako Marina Real Juan Carlos I.-an, eta, hala, 
"Marina de Empresas" deituriko ekintzailetza-polo handi bat sortu zuten Mediterraneoan. Polo horrek ekintzailetasunerako ziklo osoa beteko du, 
prestakuntza (EDEM), azelerazioa (Lanzadera) eta inbertsioa (Angels) hartzen baititu barnean. Filosofia bateratua arnasten da bertan: ahaleginaren 
kultura, ekintzailetza-espiritua eta lidergoa.

“Enpresa” irakasgaiaren irakasle titularra. Larunbat-

goizetan eman ditu irakasgaiok. 

Bestalde, Mercadonak berriro babestu du EDEMek 

aspalditik enpresariak, zuzendariak eta ekintzaileak 

prestatzeko egiten duen lana. 2015ean, konpainiako 

presidenteak, Juan Roigek, 15x15 ikastaroan parte 

hartu du: 15 egun 15 enpresari liderrekin. Halaber, 

Mercadonako zenbait zuzendarik EDEMen ematen diren 

enpresa-kudeaketako programa batzuetan kolaboratu 

dute. 

Mundu Hitzarmena

Mercadonak 2011. urtean bere atxikimendua adierazi 

zion Nazio Batuen Mundu Hitzarmenari, zeinak Giza 

Eskubideen, Lan Arauen eta Ingurumenaren aldeko 

eta Iruzurraren Aurkako borrokaren oinarrizko balioak 

jasotzen dituen. Konpainiak pauso bat gehiago eman 

du 2015. ekitaldian, bazkide-konpromisoa hartu 

ondoren. Horrela, indartu egin du hitzarmenaren 

hamar printzipioei eta balioei emandako babesa. 

Hori guztia islatuta gelditzen da printzipio horiek 

gauzatzen direla balioztatzen duen aurrerapen-

txostenean. Txosten hori Mundu Hitzarmenaren 

Espainiako Sarera igorri da. 

Kontsultatu helbide honetan gure aurrerapen-txostena:
https://www.unglobalcompact.org/participation/
report/cop/create-and-submit/detail/165971
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2015ean, eta Gizarteak ematen dionaren zati bat 

itzultzeko, Mercadonak gizarte-ekintzarako bere 

plana garatzen jarraitu du urtean zehar pertsona 

askori lagundu dioten hainbat gizarte-erakunde 

babestuz. Guztira, eta autonomia-erkidego guztietan 

hainbat ekimenetan parte hartuz, 4.200 tona elikagai 

eman ditu dohaintzan; 70.000 erosketa-orgaren 

baliokidea da hori.

Konpainiak, bestalde, gizarte-jantokiekin lankidetzan 

aritzeko programa finkatu du. 2015ean, Mercadonak 

Espainiako hainbat herritako 100 erakunde baino 

gehiagoren lana babestu du, egunez egun saltzeko 

egokiak ez diren baino kontsumorako egoera ezin 

hobean dauden produktuak dohaintzan emanez.

Gainera, Mercadonak bere supermerkatuen bidez 

hainbat “Kilo Operaziotan” eta elikagai-bankuek 

antolatutako “Bilketa Handian” parte hartu du. 

Ekimen horietan guztietan, ikusgarria izan da 

“Nagusien” erantzun solidarioa. 7.000 tonatik gora 

bildu dira. Operazio horietan, ilusio handiz hartu 

dute parte konpainiako langileek; “Bilketa Handia” 

operazioan, esate baterako, beren lanaldiko 9.100 

lan-ordu sartu zituzten. Horrez gain, Mercadonak 

130.000 euroko balioa duen laguntza logistikoa 

eskaini dio operazio horri.

Mercadonaren Gizarte Ekintza
2015ean Mercadonak 4.200 tona elikagai dohaintzan eman ditu, horretaz gain, 

beste 7.000 tona bildu dira gure “Nagusien” elkartasunari esker

4.4

55
elikagai-banku

eta bestelako erakunde

Hitzarmenak 4.200
tona

elikagai dohaintzan 
emanak

+100
gizarte-jangelarekin

Lankidetza 
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Mercadonak, bestalde, 2015ean berriro parte 

hartu du aktiboki AECOCren “La alimentación no 

tiene desperdicio, aprovéchala” (“Elikadurak ez du 

galerarik; aprobetxa ezazu”) ekimenean. Urtean zehar 

eta jarraikortasunez, programa horrek harremanetan 

jartzen ditu hornikuntza-kateko eragile guztiak 

sinergiak sortzeko eta elikagaiak alferrik galtzea 

eragozteko arlo guztietan.

Trencadís Horma Irudiak

2015ean, Mercadonak, Pamesa Cerámicarekin 

batera, elkarrekintzan jarraitu du Valentziako 

Erkidegoko Ondako El Molí okupazio-zentroarekin, 

Villafaméseko El Rinconet baserri-eskolarekin, 

Valentziako Koynos de Godella kooperatibarekin, 

Torreblanca okupazio-zentroarekin, Afanias-ekin, 

Valentziako Ekintza Sozialeko institutuaren Buris 

Anna, El Maestrat eta Belcaire okupazio-zentroekin 

eta Roig Alfonso Fundazioarekin. Babes horri esker, 

eta 2011n proiektua hasi zenetik, adimen-urritasuna 

duten 200 lagun inguruk lan egin dute 3.500dik 

gora trencadís horma-irudi osatzen. Konpainiak 

arrandegietan, harategietan eta urdaitegietan 

kokatu ditu apaingarri gisa.

Mª Ángeles eta Tamara, Sant Antoni de Portmanyko Camí Cas 
Ramonseko supermerkatuko langileak (Ibiza), txarkuterian trencadis 
teknikarekin egindako dekorazio-hormaren aurrean.

V.E.-ko Roig Alfonso Fundazioa, horma-irudiak egiten.
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Mercadona jasangarritasunarekin konprometitzen 

da beti, jakitun baita baliabide naturalak ondasun 

urriak direla, eta beharrezkoa dela haiek babestea eta 

eraginkortasunez erabiltzea. Horregatik, prebentzioan 

oinarritzen diren optimizazio-estrategiak eta -planak 

garatzen ditu, "gutxiagorekin gehiago egiteko", 

"Nagusiari" balioa erantsiz betiere. Helburua da 

konpainiaren jarduerak ingurumenean eragiten duen 

inpaktua ahalik eta gehien murriztea. 

Helburu hori lortzeko asmoz, konpainiak inpaktuen 

kontrolerako eta prozesuen optimizaziorako 

mekanismoak ezarri ditu hiru arlo nagusitan: 

logistika, energia-eraginkortasuna eta hondakinen 

kudeaketa. Bide horretan, askotariko ekimenak eratu 

dira, eta zeharka ezartzen dira haiek, hornitzaileen 

eta bitarteko hornitzaile guztien partaidetzarekin. 

Elkarren artean egindako lan horri esker, energia 

asko aurrezten da, hondakinak murrizten dira, eta 

baliabideen kontsumoa gutxitzen da kate osoan 

zehar.

Bestalde, konpainiak hainbat estrategia garatzen 

jarraitu du 2015ean, dendetan eta biltegietan 

Ingurumena eta jasangarritasuna
Prebentzioa da kudeaketa-estrategiarik onena baliabideak 

eraginkortasun handiagoz erabiltzeko

4.5

Hondakinak baliabide bihurtzea, berriro ere ekonomia 

produktiboaren ziklora sartuz, eta era berean, proze-

suek eragiten duten ingurumen-inpaktua murriztuz.

Adibide batzuk:

Bitarteko hornitzaile-fabrikatzaile batzuen 
azpiproduktuak berrerabiltzea: Bynsak berriro 

aprobetxatzen du Arrocerías Pons-en puskatutako 

arroza maskotentzako pentsua egiteko.

Soberakinak aprobetxatzea: Tanak merkaturatzen 

dituen limoiak eta merkataritza-kalibrea gainditzen 

dutenak Helados Alacant eta Helados Estiu bitarteko 

hornitzaile fabrikatzaileei bidaltzen zaizkie limoizko 

izozkiak egiteko. Dafsa Agrícola Perichánen barazkiez 

baliatzen da zukuak eta gazpatxoak egiteko.
Lehengaiak 

berreskuratzea

3
Produktu berriak

4

1

2
Tratamendua

Prozesuaren 
hondakinak

Produktuak

0

Ekonomia zirkularra

74



hondakinen sorrera murrizteko, eta sortzen diren 

hondakinei erabilera berri bat emateko, birziklatuz 

edo beste prozesu batzuetara bideratuz.

Ekintza-ildo nagusiak

Optimizazio logistikoa: ahalik eta eraginkortasun 

handiena lortzea, kamioietan ahalik eta toki gehien 

aprobetxatuz eta ahalik eta joan-etorri gutxien 

eginez. Helburua da baliabide gutxiagorekin gehiago 

garraiatzea. Era berean, hirietako trafikoa arintzeko, 

Mercadonak, posible den tokietan, hiri-deskarga isila 

ezarri du ordu lasaietan. Horrek onura ekartzen dio 

ibilgailu-zirkulazioari egunean zehar, zaratak eta 

emisioak murrizten ditu, eta deskarga-denborak 

optimizatzen ditu 572 dendetan. Mercadonak 

errepideko garraioaren eraginkortasuna hobetzeko 

eta errepide bidezko garraioaren eragina murrizteko 

lan handia egiten badu ere, dibertsifikazio logistikora 

ere jo du, trenaren eta itsasontzien erabilpena 

sustatuz. Hala, garraiobide horiekin, 2014an baino 

50.000 tona produktu gehiago garraiatu ditu aurten.

Energia-eraginkortasuna: 2015ean, energia 

aurrezteko neurriak ezartzen jarraitu du. Neurri 

horiek eta dendetako, biltegietako eta bulegoetako 

langileen prestakuntzak eta kontzientziazioak 

asko laguntzen dute "beharrezkoa den energia 

soilik erabiltzea" erdiesten.  Urtearen amaieran, 

konpainiaren supermerkatuen % 47 denda 

ekoeraginkorrak ziren, eta denek neurri jasangarriak 

ezarrita zeuzkaten, hala nola kontsumo baxuko 

leiho-argiak, erloju-programatzaileak eta dendako 

sailak klimatizatzeko makinen gelako hondar-beroa 

berreskuratzen duten sistemak. Neurri horiek % 20 

murrizten dute energiaren kontsumoa.

Hondakinen murrizketa: Mercadonaren 

jardueretan sortzen diren kartoizko, plastikozko, 

poliexpanezko eta egurrezko hondakinak birziklatu 

egiten dira dendetan egiten den sailkatze- eta 

trinkotze-fase baten ondoren. Itxuraz hutsalak diren 

beste neurri batzuek, hala nola paletei jartzen zaizkien 

zumitz-filmen lodiera mikra bat murriztea, material 

asko aurreztea dakarte, eta ez dute garraioaren 

segurtasuna murrizten. Bestalde, eta elikagaiak 

alferrik ez galtzeko estrategien barruan, Mercadonak 

eskariak erosleen eskaeretara doitzen dituen baliabide 

informatikoak ditu elikagaien soberakinak murrizteko. 

Konpainiak, halaber, bat egiten du Nekazaritza, 

Elikagai eta Ingurumen Ministerioaren "Elikagai 

gehiago, hondakin gutxiago" estrategiarekin.

25
milioi euroko

 inbertsioa ingurumenaren 
babesean

819
denda 

ekoeraginkor

120.000
tona

CO2-isurketen
murrizketa

10
milioi  

kWh-ko
energia-aurrezpena

2015eko zifra batzuk

Expo supermerkatua, José Atarés etorbidean, Zaragoza.
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Retail Forum

2 0 0 9 a n  s o r t u  z e n e t i k ,  M e rc a d o n a k 

Jasangarritasunerako Banaketaren Europako Foroan 

(REAP) parte hartzen du. Foro horretan, Europa 

osoko banatzaileek prozesuen jasangarritasuna 

handitzeko konpromisoak hartzen dituzte, eta 

jarduera egokiak partekatzen dituzte. Kanpoko 

auditore batek monitorizatzen ditu urtero proiektu 

honetan parte hartzen duten banatzaileak. Europako 

Batzordea presidentekide duelarik, REAPek duela 

gutxi berritu du mandatua datorren hirurtekorako, 

eta sortu zeneko helburuari eusten dio: baliabide 

naturalak ahalik eta gehien aprobetxatzen dituen eta 

ahalik eta hondakin gutxien sortzen duen ekonomia 

zirkularra lortzeko helburu partekatuan aurrera egitea. 

4. Packaging-aren murrizketa eta hondakinak 

gutxitzea

5. Dendetarako sarbidea hobetzea

6. Bezeroekiko komunikazioa hobetzea

Garraio Jasangarria

Ingurumenaren arloan Mercadonako prozesu 

logistikoen helburu nagusia "baliabide gutxiagorekin 

gehiago garraiatzea" da. Horrela, jarduera horrek 

eragiten duen inpaktua murrizteaz gain, energia eta 

baliabide asko aurrezten dira.

Kamioien flota Euro 5 eta Euro 6 estandarrak 

betetzen dituzten kamioiez osatuta dago. Gaur 

egungo estandarrik zorrotzenak dira atmosferarako 

igorketen arloan.

Klimaren aldeko konpromisoa

2015ean, Mercadonak bat egin zuen "Milioi bat 

konpromiso klimaren alde" ekimenarekin. Ekimen 

hori irabazi-asmorik gabeko Ekologia eta Garapena 

(ECODES) fundazioak sustatzen du Nekazaritza eta 

Ingurumen Ministerioarekin eta beste fundazio eta GKE 

batzuekin batera. Bat-egite horrekin, Mercadonak, 

parte hartzen duten gainerako erakundeekin eta 

entitateekin batera, klima-aldaketaren aurkako 

borrokaren garrantziaz ohartarazteko konpromisoa 

hartzen du, eta bere ekarpena egiten du.

Mercadonaren Ingurumen Memoria
Informazio gehiagorako, kontsultatu Mercadonaren Ingurumen Memoria. Bi urtez behin 

argitaratzen da, eta azken edizioak 2013. eta 2014. urteko kontuak jasotzen ditu.

http://descargas.mercadona.com/memoriasMA2014/EUS/MemoriaMA14eus.pdf

REAPeko kide izateko, beharrezkoa da haren 

jokaera-kodea onartzea. Kode horren bidez enpresa-

sinatzaileek honako konpromiso hauek hartzen 

dituzte:

1. Produktu jasangarrien produkzioa eta erabilera 

sustatzea

2. Denden ingurumen-eragina murriztea

3. Salerosgaien garraioa optimizatzea
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185.000
birziklatutako materialen tona-kopurua

INGURUMENAREN KUDEAKETA,  
ERAGINKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

Datu aipagarriak

Birziklatzea

Garraioa

Paper eta 
kartoi tonak

Hiri-deskarga Isila 
egiten duten dendak

Garraiatutako salerosgaien 
tona-kopurua

Flotaren isurpen 
estandarra

Garraiatutako 
kontainerrak

Plastiko 
tonak

Poliexpan 
tonak

Egur 
tonak 

Dendetan jaso 
diren erabilitako 

pilen tona-kopurua

Birziklatutako 
tonner-en 

tona-kopurua

170.000 11.590 1.734 1.679 152 2 

10.800 2.060 1.650 152 3159.300

2015

2014

784.500 37.300 

32.700686.500

2015

2014

Errepidez Itsasontziz

572 % 100 

% 99523

2015

2014

Euro 5 eta Euro 6 kamioiak

Tren urtean
Garraiatutako 
kontainerrak

Errepidez zenbat 
milioi km gutxiago 

egin diren

Atmosferara 
zenbat tona CO2 

gutxiago isuri diren

Garraiatutako 
tonak

460 9.100 9,4 8.500 192.000 

11.500 9,6 8.700 242.000600

2015

2014

Tren bidez
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“Eskerrik asko guztiei zuen ekarpen eta 
iradokizunen bitartez hobetzen laguntzeagatik”

MERCADONAREKIN ELKARLANEAN ARI DIREN ENTITATE  
ETA ERAKUNDE BATZUK

Gasteizko Portal de Foronda supermerkatua (Araba).
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Autonomia Erkidegoetako Osasunerako edo Elikadura 
Segurtasunerako Agintaritzak

EuroCommerce

ERRT 
Europako Txikizkarien Mahai Ingurua

Foro Interalimentario

COTEC fundazioa

CyD fundazioa 
Metodologia eta Garapena

ETNOR Fundazioa

IEF 
Familia Enpresaren Institutua 

Lafer Fundazioaren Nekazaritzako Elikadura 
Enpresen Kudeaketarako Masterra

Mundu Hitzarmena

Retail Forum  
Jasangarritasunerako Banaketaren 
Europako Foroa

Respon. Cat 
Gizarte Erantzukizuna Katalunian

Transforma España

Seres Fundazioa

SESAL 
Espainiako Elikagai Segurtasunerako Erakundea

FACE 
Espainiako Zeliakoen Elkarteen Federazioa

AECOC 
Merkataritza kodetzeko Espainiako elkartea

ASEDAS 
Espainiako Banatzaile, Autozerbitzu eta 
Supermerkatuen Elkartea

AECOSAN 
Espainiako Kontsumo, Elikadura Segurtasun eta 
Nutriziorako Agentzia  

AINIA 
Nekazaritzako Elikagaien Industria Ikertzeko 
Erakundea

AVE 
Valentziako Enpresarien Elkartea

ESCODI 
Terrasako Merkataritza eta Banaketarako 
Goi Mailako Eskola

Espainiako Ganbera

Espainiako Merkataritza Ganbera Ofiziala Belgikan  
eta Luxenburgon 

Alacanteko Unibertsitateko Familia Enpresaren 
Katedra

CEOE 
Espainiako Enpresa Erakundeen Konfederazioa eta 
dagozkien lurralde- eta erkidego-erakundeak 

EDEM  
Enpresarien Eskola  

ENAC  
Espainiako Akreditazio Erakundea  

San Telmo Institutuko Nekazaritza Elikagaien 
Kontseilu Aholku Emailea

CEC 
Lehiakortasunerako Enpresa Kontseilua 

MAGRAMA 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren 
Zuzendaritza Nagusiak

MERCADONAREKIN ELKARLANEAN ARI DIREN ENTITATE  
ETA ERAKUNDE BATZUK

Ecoembalajes España
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Albalat dels Sorellseko Prestakuntza eta Zerbitzu Zentroa (Valentzia). Rstudio Arquitecturak gidatutako obra.
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KAPITALA

5.1 Enpresaren jarduna eta garapena

5.2 Salmenta-unitateen garapena (kilitroak)

5.3 Salmenten garapena

5.4 Mozkinaren garapena

5.5 EBITDAren garapena

5.6 Inbertsioen garapena

5.7 Berezko baliabideen garapena

5.8 Produktibitatearen garapena

5.9 Beste adierazle batzuk

5
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Mercadona Tavernes Blanques-en (Valentzia) eratu 

zen, 1977an. Mercadonaren gizarte-helburua 

hau da: "elikaduraren arloko artikulu guztien 

salerosketa eta merkataritza. Produktu horiek 

xeheka edo handizka saltzeko dendak ireki ditzake, 

merkantzia-mota guztiak garraiatzeko zerbitzuak 

eskain ditzake, eta zuzenean edo zeharka 

informatikarekin eta kudeaketarekin eta enpresen 

kontabilitate, administrazio eta kontrolarekin 

lotutako azterketak, programak, txostenak eta 

beste edozer jarduera egin ditzake".

Mercadonak elikadura-, drogeria- eta lurringintza-

produktuen banaketan jarduten du bere 1.574 

supermerkatuen bidez. Supermerkatu horiek 

enpresak Espainia osoan estrategikoki kokatuak 

dituen bloke logistikoen bidez hornitzen dira.

Aurten ere, gainerako osagaien gogobetetzeak isla 

izan du konpainiaren datu ekonomikoetan, eta, 

horrenbestez, bosgarren osagaiaren gogobetetzea 

lortu da: kapitalarena, alegia. Bost milioi familiak 

baino gehiagok egunero enpresa horretan jartzen 

duten konfiantzari, 75.000 langilek beren ohiko 

lana gauzatzeko egunero egiten duten ahaleginari, 

hornitzaileen konpromisoari eta gizarteak egin 

dion harrera onari esker, konpainiak helburu 

ekonomikoak bete ditu, Esfortzuaren eta Lanaren 

Kultura eta Erabateko Kalitatean oinarritutako 

kudeaketa-eredua ezartzearen ondorioz.

Aurreko ekitaldietan bezala, Deloitte S.L.k ikuskatu 

ditu urteko kontuak. 2016ko urtarrilaren 29an, 

kontrakorik gabe igorri zuen txosten, ohiko bihurtu 

den bezala. Txosten hori, urteko kontuekin batera, 

Valentziako Merkataritza Erregistroan gorde da.

5.1

Zifra horiek Erabateko Kalitatearen Ereduan oinarritutako kudeaketaren sendotasuna erakusten dute.

2014

10.103

675

20.161

738

543

% 3

% 10

% 12

% 5

% 13

Bariazioaren %Zifra nagusiak
(milioi euro eta kilitro)

Salmenta-unitateak kilo-litrotan

Ustiapenaren emaitza

Fakturazioa

Zerga aurreko emaitza

Zerga ondorengo emaitza

20.831

810

611

10.649

765

2015

Enpresaren jarduna eta garapena
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Salmenta-unitateen 
garapena (kilitro)

5.2

Salmenten garapena
5.3

Mozkinaren garapena
5.4

Ekitaldia bukatzean, saldutako 10.649 milioi kilitro 

kopurua erdietsi zuen konpainiak, 2014ko 10.103ak 

baino % 5 gehiago. Konpainia pozik gelditu da kopuru 

horrekin, agerian uzten baitu 5 milioi familiak hamabi 

hilabete hauetan berarekin izandako konfiantza.

"Nagusien" konfiantzak, 60 dendaren irekierak (7 itxi 

dira), 30 supermerkatutan egin diren berritze-lanek 

eta kalitate-prezio erlazio oneneko produktu-sortaren 

aldeko apustuak ahalbidetu dute Mercadonak 

2015ean 20.831 milioi euroko fakturazio-bolumena 

erdiestea, 2014an baino % 3 handiagoa.

Zerga aurreko mozkina 810 milioi eurokoa izan zen 

2015ean; aurreko urtean, berriz, 738 milioi eurokoa 

izan zen; % 10 handitu da, beraz. Bestalde, 2015ean, 

zerga ondorengo mozkina 611 milioi eurokoa izan 

da, 2014an baino % 12 handiagoa, urte horretan 

Mercadonak 543 milioi euroko emaitza garbia izan 

baitzuen.

San Enrique merkatuko supermerkatua (Madril).

milioi kilo-litro (kilitro)

10.103
10.649

2014

2015

Saldutako kilitroen garapena

milioi euro

20.161
20.831

Salmenta gordinen garapena

2014

2015

milioi euro

543
611

Mozkin garbiaren garapena

2014

2015
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Mª Lucía, Olivenzako supermerkatuko “Nagusia”, Badajoz. 
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Inbertsioen 
garapena

5.6

Mercadonaren emaitza operatiboen garapena bat 

etorri da gainerako magnitudeen garapenarekin. 

Hala, Konpainiaren EBITDA, 2015eko ekitaldiaren 

amaieran, 1.120 milioi eurokoa izan da; 2014. urtean, 

berriz, 1.070 milioikoa izan zen.

EBITDAren garapena
5.5

2015eko abenduaren 31n, Mercadonak 1.574 

supermerkatu ditu, 17 autonomia erkidegoetako 

49 probintziatan, eta Espainiako lurraldean zehar 

hedatzen jarraitzen du.

Hamabi hilabete hauetan, Mercadonak 651 milioi 

euroko balioa duten inbertsioak egin ditu. Diru hori, 

batez ere, 60 denda berri eraikitzeko erabili da, bai 

eta 30 supermerkatu zaharberritzeko ere, katearen 

erosotasun estandarretara egokitu zitezen.

2015. urtean Abrerako (Bartzelona) bloke logistiko 

berriko lanek jarraipena izan dute, eta Gasteizko 

(Araba) bloke berriaren eraikuntzari ekin zaio. 

Bestalde, Mercadonak inbertitzen jarraitu du 

eraldaketa digitalerako proiektu informatikoan.

milioi euro

1.070
1.120

EBITDAren garapena
2014

2015

milioi euro

655
651

Inbertsioen garapena
2014

2015

85



Berezko baliabideen 
garapena

Produktibitatearen 
garapena

5.7 5.8

Lortutako mozkin ia osoa kapitalizatu zenez, 2015eko 

ekitaldiaren amaieran berezko baliabideen kopurua 

4.392 milioira iritsi da.

Aipagarria da berezko baliabideen eta aktibo osoaren 

arteko ratioak izan duen etengabeko bilakaera; 

2014an, % 55 zen, eta 2015ean, berriz, % 57.

2015ean produktibitatea igo egin da, hilabeteko 

eta langileko 25.500 euroko salmentak egin baitira; 

2014an 25.400 eurokoak izan ziren.

Datu horrek islatzen du Mercadona Proiektuan parte 

hartzen duten pertsonek bat egiten dutela konpainiak 

ezarritako helburuekin.

2014

2015

2014

2015

milioi euro

3.884
4.392

Berezko baliabideen garapena

euro salduak/pertsona/hilabete

25.400
25.500

Produktibitatearen garapena

2014

2015

2014

2015

Produktu egosiak fruta- eta barazki-sailan.
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Beste adierazle batzuk
5.9

5.9.1 Berezko funtsetarako  
itzulkina (BFI)

Ekitaldiko batez besteko Berezko Funtsen 

Etekin gisa definitua

Datuak bat datoz Mercadonaren kapitalaren 

egiturarekin; egitura hori Berezko Funtsen 

sendotasunean eta Erabateko Kalitate Ereduan 

oinarritzen da. Kapital osagaiaren gogobetetzea 

gainerako osagai guztiak gogobete ondoren 

lortzen da.

5.9.2 Cash flow operatiboa

Ustiaketa-jardueren fluxu efektibo gisa 

definitua. 

Negozio bidez lortutako funtsek Mercadonaren 

hazkuntza organikoa eta ekitaldiko inbertsioak 

finantzatu dituzte. Bestalde, kutxari posizio 

egokian eusten lagundu diote.

 5.9.3 Maniobrarako funtsa

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 

45 egun izan da, eta izakinen errotazio-epea, 

15 egun.

2014
543

3.884

3.438

3.661

% 15

Milioi eurotan
Mozkina

Berezko funtsak ekitaldiaren amaieran

Berezko funtsak ekitaldiaren hasieran

Batez besteko berezko funtsak

BFI

3.884

4.138

611

4.392

2015

738

80

359

1.177

(237)

940

Zerga aurreko emaitza

Aldaketak kapital korrontea

Emaitzari egindako doikuntzak

Zergen aurreko cash flow operatiboa

Mozkinen gaineko zergen ordainketak

CASH FLOW OPERATIBOA

358

1.227

(243)

984

810

59

2014Milioi eurotan 2015

3.608

567

(3.041)

Aktibo korrontea

MANIOBRA FUNTSA

Pasibo korrontea (3.161)

4.084

923

2014Milioi eurotan 2015

% 15
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AKTIBO EZ-KORRONTEA 3.575.406   
 
 Ibilgetua 3.529.883   
 
 Zerga geroratuengatiko pasiboak 45.523
  
AKTIBO KORRONTEA 4.084.708   
 
 Izakinak 654.578   
 
 Zordunak 98.477   
 
 Finantza-inbertsioak 74.660   
 
 Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido 3.256.993   
 

AKTIBO OSOA 7.660.114

 

ONDARE GARBIA 4.392.263
 
 Kapitala 15.921
  
 Erreserbak 3.764.997
  
 Ekitaldiaren emaitza 611.345
  
PASIBO EZ-KORRONTEA        106.888
 
 Hornidurak eta epe luzerako zorrak 24.203
  
 Zerga geroratuengatiko pasiboak 82.685
  
PASIBO KORRONTEA  3.160.963
 
 Hornitzaileak 2.224.644
  
 Hartzekodunak eta zorrak Administrazio Publikoekin 684.770
  
 Langileak 239.756
  
 Zerga korronteengatiko pasiboak 11.793

ONDARE GARBIA ETA PASIBO OSOA 7.660.114

MERCADONA, S.A.
Egoeraren balantzea 2015eko abenduaren 31n
(milaka euro)
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MERCADONA, S.A.
2015eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion galeren eta irabazien kontua
(milaka euro)

 Negozio zifren zenbatekoa   19.059.157  
 
 Hornidurak   (14.376.994)
 
 Ustiapen beste diru-sarrerak   18.324  
 
 Pertsonal-gastuak   (2.391.368)
 
 Beste ustiapen-gastu batzuk   (1.171.680)
 
 Ibilgetuaren amortizazioa   (372.076)
  
USTIAPENEN EMAITZA 765.363  
 
 Finantza-sarrerak   33.849  
  
 Tresnen hondatzea eta emaitzak    11.053
 
EMAITZA FINANTZARIOA 44.902  
 
ZERGAK ORDAINDU AURREKO EMAITZA 810.265  
 
 Mozkinen gaineko zerga  (198.920)
 
EKITALDIAREN EMAITZA 611.345  
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Barakaldoko Megapark-eko supermerkatua (Bizkaia).
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MERCADONAREN 
IBILBIDEA
1977-2015
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Salmenta-puntuetan 

barra-kodeak irakurtzeko 

eskanerra erabili zuen lehen 

enpresa Espainian.

Francisco Roig Ballester 

(1912-2003) eta Trinidad 

Alfonso Mocholí (1911-

2006) senar-emazteek 

ekin zioten Mercadonaren 

jarduerari, Cárnicas Roig 

taldearen barruan. Garai 

hartan familiako negozio 

ziren harategiak janari-

denda bihurtu ziren.

Juan Roigek eta bere 

emazteak,  Fernando, 

Trinidad eta Amparo anai-

arrebekin batera, aitari erosi 

zieten Mercadona. Enpresak 

300 m2 inguruko salmenta-

gelako 8 denda zituen. Juan 

Roigek bere gain hartu zuen 

konpainiaren zuzendaritza, 

eta enpresa gisa ekin zion 

bere jarduerari.

"Nagusiarentzat" doakoa 

zen erosketa-txartela ezarri 

zen.

19821977 1981 1986

IBILBIDEA
1977-1991
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Riba-roja de Túr iako 

(Valentzia) bloke logistikoa 

inauguratu zen, guztiz 

automatizatua eta Espainian 

aitzindaria izan zena.

Supermercados Superette 

erosi zuen. Valentzian 22 

denda zituen une hartan.

Juan Roigek eta Hortensia 

M. Herrerok konpainiaren 

kapitalaren gehiengoa 

eskuratu zuten.

Cesta Distr ibución y 

Desarrollo de Centros 

Comerciales erosi zen. Horri 

esker, konpainiak Madrilen 

ezartzea erdietsi zuen.

1988 19901989 1991

Dinos eta Super Aguilar-en 

erosketa. 

Hornitzaileekin datuen 

truke elektronikoari (EDI) 

ekin zitzaion.
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IBILBIDEA
1992-2001

19961992 1993 1997

Hacendado, Bosque Verde, 

Deliplus eta Compy markak 

sortu ziren. 

200. supermerkatua ireki 

zen Sergoben (Castelló). 

Langile guztientzako lehen 

enpresa-hitzarmena sinatu 

zen.

10.000 langile eta 150 

denda izatera iritsi zen.

BPB (Beti Prezio Baxuak) 

merkataritza-estrategia 

ezarri zen. Estrategia hori, 

aurrerago, Erabateko 

Kalitatearen Eredu bihurtu 

zen.

Antequerako (Málaga) 

A l m a c e n e s  G ó m e z 

Serranorekin batzeko 

akordioa.
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1998 20001999 2001

Almacenes Paquer eta 

Supermercados Vilaró erosi 

ziren, biak Katalunian.

Sant Sadurní d’Anoiako 

( B a r t z e l o n a )  b l o k e 

logistikoaren eraikuntza.

Massanassan (Valentzia), 

Giroka Sailkatutako lehen 

Denda ireki zen. 

Bitarteko hornitzaileen 

lehen Bilera egin zen. 

Enpresaren Hitzarmen 

Kolektiboa sinatu zen 

(2001-2005).

1995ean, langile guztiak 

finko bihurtzeko hasitako 

prozesua burutu zen. Une 

horretan, 16.825 langile 

zeuden.

Antequerako (Málaga) bloke 

logistikoaren inaugurazioa. 

Lurrindegien diseinu eta 

eredu berriaren proiektuari 

ekin zitzaion.

Sant Sadurní d’Anoiako 

b l o k e  l o g i s t i k o a n 

(Bartzelona) langileen seme-

alabentzat lehen doako 

haur-eskola inauguratu zen. 

Mercadona 500 denda 

izatera iritsi zen Linaresen 

(Jaén) irekitako lehen 

supermerkatuarekin.
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IBILBIDEA
2002-2010

20052003 2004 2006

Mercadonako uniforme 

berria ezarri zen.

Granadilla de Abonan 

(Tenerife) bloke logistiko 

berria inauguratu zen.

Enpresaren Hitzarmen 

Kolektibo berria sinatu zen 

hurrengo lau urteetarako 

(2006-2009).

Ikuskaritza Etiko bat egin 

zuen lehen enpresa izan zen.

San Isidroko (Alacant) bloke 

logistikoaren eta enpresaren 

bigarren haur-eskolaren 

inaugurazioa.

Hortensia H lurrin-ildo 

berriaren merkaturatzea.

Palma de Mallorcako Mercat 

de l’Olivar-eko instalazioetan, 

supermerkatu bat inauguratu 

zen.

Huévareko (Sevilla) bloke 

logistikoaren eta enpresaren 

hirugarren haur-eskolaren 

inaugurazioa.

Zuzendaritza Batzordeak 

arau orokor gisa ezarri zuen 

igandeetan supermerkatuak 

ez irekitzea.

Konpainiaren hogeita 

bosgarren urteurrena.

Konpainiaren 1.000. denda 

inauguratu zen Calpen 

(Alacant).

Mercadona Txartelaren irudi 

berria berraurkeztu zen.
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2007 20092008 2010

Ciempozueloseko (Madril) 

Almacén Siglo XXI bloke 

logistikoaren lehen fasea 

abian jarri zen. 

Korporazio-ospeari 

dagokionez munduan 

hobekien baloratutako 

laugarren enpresa izan den, 

New Yorkeko Reputation 

Instituteren arabera.

Soi ltasunera itzultzea 

"Nagusiari" balioa erantsiko 

d ion  p roduktu- so r ta 

eraginkor bat izateko. 

Enpresaren Hitzarmen 

Kolektiboa berria eta 

Berdintasun Plana sinatu 

ziren (2010-2013).

Mercadonak Erabateko 

Kalitatearen Ereduarekin bat 

egin zuen berriro, ezarri eta 

hamabost urte geroago. 

Orga Menua ezarri zen 

"Nagusiari" merkatuko 

kalitate handiena eta prezio 

baxuena duen Erosketa 

Osoa eskaintzeko.

Ingenioko (Kanaria Handia) 

b l o k e  l o g i s t i k o a re n 

inaugurazioa.

Lidergoan eta Esfortzuaren 

eta Lanaren Kulturan 

o i n a r r i t u t a k o  G i z a 

Baliabideen kudeaketarako 

Eredua: errendimendu eta 

produktibitate handiko 

enpresa izateko gakoak.
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IBILBIDEA
2011-2015

1500. supermerkatua ireki 

zen Santanderreko Cazoña 

auzoan.

Albalat dels Sorellsen 

( Va l e n t z i a )  D a t u a k 

Prozesatzeko zentro berria 

abian jarri zen.

Mercadonaren eredu 

jasangarr iak 30 urte 

bete zituen. Eredu hori 

konpainiaren bost osagaiak 

haztean oinarritzen da.

Poltsak kobratzeari ekin 

z i t z a i o n  E s p a i n i a k o 

Hondakin Plan Integratura 

egokitzeko.

2014-2018 Hitzarmen 

Kolektiboa eta Berdintasun 

Plana sinatu ziren.

Geure burua berr i ro 

asmatzen dendariagoak izan 

gaitezen. Produktu freskoen 

sail berriak ezarri ziren.

Mercadonako Nekazaritzako 

E l i k a g a i e n  K a t e 

Jasangarriaren Garapenari 

ekin zitzaion.

Guadixeko (Granada) bloke 

logistikoa inauguratu zen.

Prestakuntza eta Zerbitzu 

Zentro berria, Albalat dels 

Sorellsen (Valentzia). 

Mercadonaren errotiko 

berrikuntzaren ereduak 

nazioarteko aitorpena jaso 

zuen.

20142011 2013 2015
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Mercadona Proiektuak 
aurrera jarraitzen du…
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“Nagusia” pozik uztea

2015. Urteko Memoria

Valencia k. 5    46016 TAVERNES BLANQUES (VALENTZIA)
Telefonoa: +34 963 883 333     Faxa: +34 963 883 302     

Bezeroarentzako Arretarako doako telefonoa: 900 500 103

www.mercadona.es 

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona 
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