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Melillako Hiri Autonomoko Carlos V kaleko supermerkatuaren aurrealdea.Menchu eta Jesús, Ceutako Hiri Autonomoko La Almadrabako langileak.

Dilista-helizeekin egindako entsalada.

Banaketa-furgoneta jangela sozial batean, Huescan.“Jateko prest” sail berriko entsalada.

Madrilgo Ayala kaleko supermerkatuaren 
estalkiko lorategia. 

Supermerkatua eraikitzen Canidelon (Vila Nova de Gaia, Porto).

Izaro eta Esther, Elgoibarko (Gipuzkoa) Leruntxikiko 
supermerkatuko “Nagusiak”.
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2018KO GURE 
GERTAKIZUN
AZPIMARRAGARRIENAK

300
BERRIKUNTZA 
PRODUKTU-AUKERAN

75
produktu hobetu dira

11
SUPERMERKATU, 
“JATEKO PREST” ATAL 
BERRIAREKIN

5,3
MILIOI ETXETAN
Mercadonan erosten dute

215
eraberritze

400
SUPERMERKATU DENDA 
ERAGINKORRAREN 
EREDU BERRIAREKIN 
(8ko denda)

1.636
DENDA 2018AN
29 denda berri
20 itxiera

% 15,3
Espainiako banaketa 
antolatuaren barruko
MERKATU-KUOTA, 
salmentarako azalera osoan

70
MILIOI EURO  
trebakuntzan inbertituak

1.800
LANPOSTU 
FINKO BERRI

85.800
LANGILE, 
lanpostu egonkor eta 
kalitatekoarekin

300
Portugalen

85.500
Espainian

1.328
EURO GORDIN HILEAN
oinarrizko langileen 
hasierako soldata 
Espainian
1.193 EURO GARBI HILEAN

325
MILIOI EURO
sari aldagarrian, langileen 
artean banatuak

LANGILEA“NAGUSIA”
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KAPITALA

2.387
MERKATARITZA- eta 
zerbitzu-HORNITZAILE

20.000
ETE eta lehengaien 
EKOIZLE baino gehiago

1.504
MILIOI EUROKO 
INBERTSIOA (+% 50)

470
MILIOI EURO FUNTS 
PROPIOAK indartzera 
bideratuak

40
MILIOI EUROKO 
inbertsioa 
INGURUMENEAN

24.305
MILIOI EURO 
FAKTURAZIOAN (+% 6)

11.848
milioi kilo-litro (kilitro) 
salduak (+% 2)

593
MILIOI EUROKO MOZKIN 
GARBIA (+% 84)

HORNITZAILEA GIZARTEA

1.400
TOTALER HORNITZAILE

18.640
MILIOI EUROKO EROSKETAK 
ESPAINIAN
(guztien % 85 baino gehiago)

 1.107 
milioi euro gehiago

43  
EGUNeko  
ordainketa-epea Totaler 
Hornitzaileentzat

2017an baino
MERCADONAREN 
MUNTAKETA-KATEAK 
ESPAINIAN DUEN ERAGINA:

630.000 
lanpostu, zuzenekoak, 
zeharkakoak eta eragindakoak
Enplegu osoaren % 3,4

KONPROMISO SOZIALA:

8.300
tona elikagai eman ditu

Elkarlana hauekin:
170 jangela sozial
60 elikagai-banku  

33
fundaziok eta okupazio-
zentrok

1.575
MILIOI EUROko  
zerga-ekarpena Mercadonak 
Espainian

1.000 desgaitasun 
intelektuala duten lagun 
baino gehiagok egiten dituzte 
supermerkatuetako trencadís 
horma-irudiak

% 1,9
22.900 milioi euro

Espainiako BPGaren

18  
megatrailer

Gas bidez dabiltzan

GARRAIO JASANGARRIA:

54  
kamioi
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PRESIDENTEAREN MEZUA

2018an, eraldaketa asko egin ditugu Mercadonan. 
Hamabi hilabete hauetan, guztiok egin dugu lan 
gure bezeroen beharrak (“Nagusi”enak, barruan 
esaten dugun moduan), eta konpainiaren gainerako 
kideen beharrak (Langilea, Hornitzailea, Gizartea 
eta Kapitala), asetzeko gure buruari jarri diogun 
erreferentzia-ereduan. Eta konpainia eraldatzen 
jarraitu dugu, proiektu hori osatzen dugun guztion 
ausardiari eta konpromisoari esker. Izan ere, proiektu 
horren helburua da hazten jarraitzea, eraginkortasuna, 
desberdintzapena, jasangarritasuna eta sormen 
berritzailea oinarri hartuta. 

Helburu hori lortzeko, funtsezkoa da gure muina 
osatzen duten metodo eta balioak aplikatzen jarraitzea 
beti gure eguneroko lanean. Eta funtsezkoa da ulertzea 
arrakastak ez duela berez jarraitzen, eta beharrezkoa 
dela bezeroaren behar berrietara azkar egokitzeko gai 
izatea, bai eta disruptiboak eta inkonformistak izatea 

ere, egungo erronkei aurre egiteko. Horien bidez, prest 
egongo gara iristear dauden aldaketetara egokitzeko.

Gaur egun, jada ez gara supermerkatu fisikoen enpresa 
bat bakarrik: Mercadona Online proiektua martxan 
jarrita, onlineko supermerkatu-enpresa bat ere bagara 
orain. Eta “Nagusi”arentzat produktuak saltzeaz gain, 
hark etxean presta ditzan, prestatu ere egiten ditugu, 
Jateko prest sekzio berrian. Eta proiektu berri horiekin 
eta 1.400 Totaler Hornitzailerekin, Produktu Aukera 
Eraginkorra osatzen jarraitzen dugu, produktuz 
produktu besteetatik bereizten gaituena. Izan ere, gure 
helburua da bezeroentzako aukerarik onena izatea, 
eta, horretarako, “Nagusi”ari produktu berritzaileak 
eman behar dizkiogu, ahalik eta kalitate handienarekin 
eta preziorik onenean. 

Ekimen eta estrategia horiei guztiei, Denda 
Eraginkorraren Eredu Berriari (8ko denda) eta Frescos 
Global proiektuari esker —zeinaren bidez asko hobetu 
baitira elikagai freskoen sekzioak eta gehiago egokitu 
bertako aukerara— % 6 handitu dira Mercadonaren 
salmentak 2018an, saltoki-azalera konstantean, eta 
24.305 milioi eurora iritsi dira.

Era berean, Portugalgo 300 pertsona baino 
gehiagoren ahaleginari esker gure nazioarteko jauzian 
aurrera egiten jarraitzen dugu. Izan ere, konpainiaren 
proiektuarekin bat egin dute, eta, horri esker, 10 denda 
berri irekiko ditugu 2019an Porto, Braga eta Aveiroko 
barrutietan, eta gure lehen bloke logistikoa Póvoa de 
Varzimen (Porto). 

Gainera, gure prozesuetan eraginkortasuna eta 
produktibitatea areagotzeko asmoz, bloke logistikoak 
eraiki eta berritzeko inbertitzen jarraitu dugu, haietan 
lan egiten duten pertsonen gehiegizko ahalegina 
saihesteko. Horrez gain, 2018an, gure lehiakortasuna 
hobetzeko ekimen batzuk jarri ditugu martxan, 
stocka murrizteko lagungarri den eskaera-kudeaketa 
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pertsonentzako berdintasun-neurri aitzindariak ezarri 
baitira. Gainera, hamabi hilabete hauetan, 1.800 lanpostu 
egonkor eta kalitateko sortu dira. Konpainiak uste osoa 
du hazkundeak partekatua izan behar duela, eta, beste 
urte batez, sortutako etekinen 325 milioi euro banatu 
ditu langileen artean, helburuen araberako prima gisa.

Eta 2019rako gure erronka berbera da: 
eraginkortasunean, desberdintzapenenean, 
jasangarritasunean eta sormen berritzailean 
oinarritutako hazkunde iraunkorra lortzea (tresna 
digitalak ezartzeak bultzada emango dio prozesuari). 
Aurrera egiteko hartu dugun bide honetan, badakigu 
arriskuak geure gain hartuko ditugula eta akatsak 
egingo ditugula, eta horiek zuzentzeko modurik onena 
dela apaltasunez onartzeko borondatea izatea. Eta, 
batzuetan, biderik ez dagoenean, sortu egin beharko 
dugula. Horretarako, Mercadona Proiektuaren historian 
gertatu den bezala, gure akziodunen eta Administrazio 
Kontseiluaren laguntza dugu; haien lidergoari eta 
ausardiari esker, jendeak nahi duen enpresa izatea lortu 
nahi dugu; une bakoitzean egokitzen dena eginda, 
Capitalismo Consciente liburuaren egileek esaten 
dutena kontuan harturik: “pertsonak jateko bakarrik 
bizi ez diren bezala, enpresak ez daude irabaziak 
lortzeko bakarrik; baina pertsonak ezin gara bizi jan 
gabe, eta enpresak ezin dira bizi irabazirik gabe”.

Juan Roig

eraginkorrago baten bidez. Horrek benetako hornidura 
bermatzen du, eta prozesuak eta zereginak hobeto 
antolatzea dakar. Ondorioz, espazioa optimizatzen da 
gure supermerkatuetan.

Badakigu enpresa gisa dugun erantzukizuna dela 
gizarteak eskatzen dituen ingurumen- eta gizarte-
aldaketei aurrea hartzea. Jakitun gara asko dugula 
egiteko, baina konpromiso sendoa dugu aurrera 
jarraitzeko, eta berrikuntza erabiltzen dugu gure 
hiriak eta inguruneak jasangarriago egiten laguntzen 
duten ekimenak bultzatzeko. Hona hemen konpromiso 
horren adibide batzuk: gasezko kamioiak erabiltzea, 
hiri-lorategiak eraikitzea eta estalki berdeak jartzea 
gure supermerkatuetan, edo animalien ongizatea 
bermatzeko nahiz plastikoen erabilera baztertzeko 
ekimenak martxan jartzea.

Etengabe egokitzeko eta berritzeko prozesu hori 
guztia aurrera doan errealitate bat da, konpainiak 
etengabe egiten duen inbertsio-ahaleginari esker; gure 
kasuan, epe ertain eta luzeko apustua da inbertsio-
ahalegina. 2018an, 1.504 milioi euroko ahalegina egin da 
etorkizuneko Mercadona eraikitzeko. Horrek lagundu 
digu “Nagusia” gogobetetzen. Eta horrekin iristen dira 
salmenta, lehenengo, eta irabazia, gero. Estrategia hori 
egunero aplikatzeari eta lehen deskribatutako ekimenen 
emaitza bikainei esker, irabazi garbia % 80tik gora hazi 
da, 593 milioi eurora iritsi arte. Duela bi urte esandakoa 
eta hartutako konpromisoa berresten ditu horrek, alegia, 
konpainiako bost osagaientzako epe luzeko etekina 
inbertsioa dela, Mercadona eraldatzeko inbertsioa.

Etengabeko eraldaketa horri eta konpainia osatzen 
duten pertsona guztien hobetzeko grinari, pasioari 
eta konpromiso-maila handiari esker, Mercadona 
produktiboagoa eta bizkorragoa da gaur egun. 2018an, 
sindikatuekin batera, enpresaren hitzarmen kolektiboa 
berritu da, eta bost urterako berdintasun-plana hitzartu 
da, zeinaren bidez Mercadona osatzen duten 85.800 

“Arrakastak ez du automatikoki 
irauten, bere horretan. 
Beharrezkoa da behar 
berrietara azkar egokitzeko 
gai izatea; eta disruptiboak 
eta inkonformistak izatea, 
iristear dauden aldaketetara 
egokitzeko prest egoteko”
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Patricia Cortizas  
Zuzendari nagusia 
(trebatzen)

David Cid
Petrolioaren Eratorrien 
Erosketen zuzendari 
nagusia

Ramón Bosch
Finantza eta Zergen 
zuzendari nagusia

ZUZENDARITZA-BATZORDEA
Erakundeak ondo funtzionatzen duela eta Administrazio Kontseiluak definitutako 
politikak eta prozedurak zehazten eta betetzen dituela bermatzen du.

Juan Antonio Germán 
Kanpo Harremanetako 
eta Mezenasgoko 
zuzendari nagusia

José Jordá   
Denden eta Produktu 
Galkorren Gomendioen 
zuzendari nagusia

Oriol Montanyà       
Logistikako zuzendari 
nagusia

Rosa Aguado
Obra eta Hedapenerako 
zuzendari nagusia

Aleix Juan
Informatikako zuzendari 
nagusia

Juan Roig
Presidentea
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Jose Miguel 
Fernández
Esnekien, Ardoaren eta 
Garagardoaren Erosketen 
zuzendari nagusia

Rafael Berrocal 
Haragi, Arrain eta Itsaski, 
Fruta eta Barazkien 
Erosketen zuzendari 
nagusia

Héctor Hernández 
Arlo Juridikoko, 
Antolakuntzako eta Marina 
de Empresas proiektuko 
zuzendari nagusia

Carlos Pérez
Landako Eraldatuen 
Erosketen zuzendari 
nagusia

Francisco Espert      
Lehorren Gomendioen 
zuzendari nagusia

Daniel Blasco 
Giza Baliabideen 
zuzendari nagusia

Administrazio-Kontseilua 

Erakundea gobernatzeaz eta konpainia ordezkatzeaz 
arduratzen den organoa da.

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

Ikuskapen-Batzordea

Administrazio Kontseiluaren barruan dago, eta 
kontabilitate-, zerga- eta finantza-informazioa, 
aholkularitza-zerbitzuak, arau-betetzea eta 
arrisku-kudeaketa ikuskatzeaz arduratzen da.

Presidentea Rafael Gómez Gómez

Idazkaria Carolina Roig Herrero

Kidea Juana Roig Herrero
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Fátima, Olivenzako (Badajoz) supermerkatuko “Nagusia”.

EREDUA

MERCADONA KAPITAL FAMILIARREKO 
ENPRESA BAT DA, ETA ESPAINIAKO 

SUPERMERKATU-KONPAINIA 
ETA ONLINEKO SALMENTAKO 
KONPAINIA NAGUSIETAKO BAT 

Sortu zenetik, Mercadonaren helburua da “Nagusi”ari (horrela 

deitzen dio bezeroari) aukerarik onena ematea elikadurarekin, 

etxeko garbitasunarekin, norberaren garbitasunarekin 

eta maskoten zaintzarekin erlazionatutako alderdietan. 

Horri esker, 5,3 milioi etxek baino gehiagok ezartzen dute 

konfiantza egunero konpainian, estatu osoan dituen 1.636 

supermerkatuetan; eta online salmenta-kanal berria ere 

erabiltzen dute, “Erlauntza” izeneko biltegi propioen zerbitzua 

ematen hasi baita aurten
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MERCADONA ERALDATZEA

2018aren erdialdean, “Jateko prest” jarri zuen martxan 
Mercadonak, kontsumitzeko prest dauden 35 plater 
eskaintzen dituen atal berri bat. Urtearen bukaeran, atal 
hori Valentziako probintziako 11 dendatan dago martxan. 
 

MERCADONA ONLINE JATEKO PREST 

2018ko maiatzean, online salmentako proiektuaren 
“Laborategia” hasi zuen Mercadonak “Erlauntza” berrian, 
zeinean onlineko eskaeren prestakuntza eta banaketa 
zentralizatzen baitira. Gaur egun, zerbitzu hori Valentzia 
probintziako 134 posta-kodetan erabil daiteke, eta beste 
hiri batzuetara hedatzea aurreikusten da.

Mercadona Onlineren lehen “erlauntza”ren aurrealdea, Vara de Quarten 
(Valentzia). 

Mariló, “Jateko prest” proiektuaren zuzendaria, bere lantaldearekin, 
Francisca Navarro plazako supermerkatuan, Burjassoten (Valentzia).

134
VALENTZIA PROBINTZIAKO

POSTA-KODETAN 

35
PLATER

11
DENDA

Informazio gehiago 37. orrialdean Informazio gehiago 41. orrialdean

Gitae estrum si dolor asperspere modis none sum doluptaquis excestet, 
qui rehenimincti nisqui cusdam re res sequi volupid mo et excearum.

Ut vid et aut reperchilis ditae et debis et officiendis recati quibeat 
iberspe reped quis mi, nimpostet volor assitendae eum fuga. 

Bitarteko hornitzailearen eredua kontzeptu berri 
baterantz bideratu du Mercadonak: Totaler hornitzailea. 
Gaur egun, 1.400 Totaler hornitzaile baino gehiago daude 
konpainian; produktuetan espezializatuta daude, eta ez 
kategorietan. Berezko marketako produktuak egiten 
dituzte Mercadonarentzat elikagaien segurtasunaren 
inguruko berme handienarekin eta kalitate handia 
eskainiz, koberrikuntzan eta elkarrekin garatuz, bezeroak 
behar duenaren arabera.

Gaur egun, Mercadonaren 400 supermerkatu egokitzen 
dira denda eraginkorraren eredu berrira (8ko denda); 
2016an hasi zuen proiektu hori. Supermerkatu-kontzeptu 
berri bat da: zerbitzuaren bikaintasuna sendotzen du, 
erosketa optimizatzen du, eta energia-kontsumoa  
% 40raino murrizten du. Frescos Global eredua duten 
660 denda ere baditu konpainiak. 

HORNITZAILE-EREDUAREN BILAKAERA DENDA ERAGINKORRA ETA FRESCOS GLOBAL

1.400
TOTALER HORNITZAILE 

400
8KO DENDA 660

FRESCOS GLOBAL KONTZEPTUKO

Informazio gehiago 36. eta 38. orrialdeetanInformazio gehiago 73. orrialdean

Embutidos Monter Totaler Hornitzailearen hestebeteen fabrikazio-lerroa 
Sant Jaume de Lliercan (Girona).

Gasteizko (Araba) Ali-Gobeako supermerkatuaren aurrealdea. 

Etengabeko eraldatze-prozesu bat dugu, eta aldatzen jarraituko dugu, 
“Nagusia” gure itsasargia dela, beti izateko aukerarik onena harentzat.

DENDA

  Eredua

12



Aldaketa-prozesu disruptibo horrek inbertsio-ahalegin 
handia eskatzen du: 1.504 milioi euro 

Konpainiak antolamendu-neurri berriak ezarri ditu bai 
prozesu logistikoan, bai dendan, espazioak eta prozesuak 
optimizatzeko, eta, gainera, eskaerak egiteko modu 
berriak erabiltzen dira. Horietako bat, R eskaera, 18 
supermerkatutan ezarri da, eta helburu du dendetako 
stock-a optimizatuta “Nagusi”ari zerbitzua ematen 
segitzea.

MERCADONA PORTUGALEN ERAGINKORRAGOAK, PRODUKTIBOAGOAK

Canidelon (Vila Nova de Gaia, Grande Porto) eraikitzen ari diren supermer-
katuaren kanpoko aldea. 

Deliplus gelen lerroa, Cuencako San Clementeko supermerkatuan.

Mercadonak aurreikusten du 2019an 10 denda irekitzea 
Porto, Braga eta Aveiro distrituetan. Proiektuaren 
lehenengo fase horretan 160 milioi euroko inbertsioa 
egin du, batez ere, supermerkatuak eraikitzeko, bloke 
logistiko bat egiteko Póvoa de Varzim-en eta langile-
taldea sendotzeko; izan ere, 1.000 langile portugaldar 
izango dira 2019an.

10
DENDA 2019AN

1
BLOKE LOGISTIKO

Informazio gehiago 24. orrialdean Informazio gehiago 65. orrialdean

Maribel eta Ángel, Torrenteko (Valentzia) José Iturbi kaleko supermerka-
tuko langileak. 

Gasez dabilen kamioi bat, Riba-roja de Túriako bloke logistikoan 
(Valentzia). 

Eraldaketa digitalaren prozesuan murgilduta jarraitzen 
du konpainiak, irtenbide informatikoen hornitzaile 
espezialistekin lankidetzan. Helburua da ahalik eta 
gehiena arintzea erabakiak hartzeko prozesua, 
prozesuen eraginkortasuna areagotuta datu bakar eta 
egiazkoen bitartez.

ERALDAKETA DIGITALA
Informazio gehiago 21. orrialdean

Mercadonak alderdi soziala eta ingurumenarena 
jorratzen ditu bere Erantzukizun Sozialeko ekimenen 
bidez, hainbat jarduera-lerro jasangarrirekin. Horietako 
batzuek, helburu hauek dituzte: konpainiak animalien 
ongizatearekin duen konpromisoa berrestea, erabilera 
bakarreko plastikozko poltsak kentzea 2019an, jangela 
sozialei eta elikagai-bankuei laguntzea, eta ingurune 
jasangarriagoak izaten laguntzeko ekimen logistikoak.

GIZARTEAREKIKO ARDURA

54 
GAS BIDEZ DABILTZAN

R ESKAERA DUTEN

Informazio gehiago 106. orrialdean

KAMIOI

18 SUPERMERKATU

31
MILIOI EUROKO INBERTSIOA

dendetarako ukipen-pantaila berrietan
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Melillako Hiri Autonomoko Carlos V kaleko supermerkatuaren aurrealdea.

  Eredua
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XEDEA  
TRIPA BETETZEA 

“Azken kontsumitzaileari bere beharrak asetzeko  
produktuak / soluzioak eskaintzea alor hauetan guztietan:  
janaria, edaria, zainketa pertsonala, etxearen zainketa,  
animalien zainketa, eta abar.

Betiere elikagaien segurtasuna, kalitate- eta zerbitzu-maila 
gorena, aurrekonturik txikiena eta denbora laburrena ziurtatuz"

IKUSPEGIA

“Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bat lortzea, gizarteak 
nahi duena eta hartaz harro egoteko modukoa, Mercadona lider 
eta “Nagusia” iparrorratz dituela”

Enpresa gisa, gure ardura da enpresa osatzen duten bost osagaien beharrak asetzea; 

izan ere, arrakasta etenik gabea lortzen da osagai guztien beharrak, beti, indar beraz 

asetzeko lan egiten duzunean. Helburu hori lortzeko, Mercadonak bere eredua du, 

soiltasuna oinarri duena, eta konpainiaren printzipio eta balioak uztartzen dituena  
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Ereduaren oinarriak

Mercadonaren eredua erabakiak hartzeko 
erreferentziazko esparrua da proiektua osatzen duten 
guztientzat. “Nagusia” asebetetzeko ahaleginak 
bultzaturik, pertsona guztiak norabide berean joan 
daitezen laguntzen du, eta egoera jakin baten aurrean 
nola eta noiz jokatu erraz erabakitzeko balio du. 

Egia unibertsaletan eta paradigmatan dago garatuta, 
eta, egunero erabiltzen denez, aukera dugu eguneroko 
balioa ematen dioten hobekuntzak sartzeko, eta 
Ereduarekin bat ez datorrena baztertzeko; hartara, 
modu ireki eta kolaboratiboan arituz, lortuko dugu 
Mercadonaren bost osagaiak gogobetetzea, ordena 
honetan eta maila berean: “Nagusia” (bere barnean 

bezeroei ematen dien izena), Langilea, Hornitzailea, 
Gizartea eta Kapitala.

Hori lortzeko, 1993tik, Mercadonak kudeaketa-eredu 
espezifiko bat du, bere erabaki guztiak Erabateko 
Kalitatearen Ereduan oinarritzen dituena eta aldatuz 
doana erabakiak errazago hartzeko, betiere “Nagusia” 
gogobetetzea izanik iparrorratz. Haren bitartez, 
berariazko helburuak eta estrategiak garatzen ditu, eta 
bere enpresa-ikuspegiak partaidetza-kultura bat du 
oinarri, hazkunde berritzailea, jarraitua eta partekatua 
eragiteko, helburu duena gizarteak existitzea nahi 
duen enpresa-eredu bereizgarri bat edukitzea.

Activo2 aplikazioa:   
gure APP bat, Ereduaren 

eguneroko erabilera 

hobetzeko sortua 

2018an Mercadonak Activo2 izeneko aplikazio 
informatiko bat sortu du, zeinak jasotzen baititu 
konpainiaren Ereduaren eta kulturaren trebakuntza-
tresna nagusiak. Bi langileren ideiak daude aplikazio 
berriaren izenaren atzean; Juan Roig presidenteak 
bi ideia horiek bildu zituen ikusarazteko enpresaren 
aktibo nagusia Langilea dela, hau da, Mercadonaren 
ereduko bigarren osagaia. 

Plataforma berriaren bidez, langileek zuzeneko 
harremana izan dezakete lanean, eta adibideak eta 
esperientziak partekatu ditzakete modu aktiboan eta 
bi noranzkotan. Horrek egunerokoan Eredua hobeto 
aplikatzen laguntzen du. Mercadonaren berrikuntza 
teknologikoaren proiektuaren barruan dago; 
proiektu horren helburua da prozesuak sinplifikatzea, 
erabakiak ahalik eta azkarren hartu ahal izateko. 

Activo2 aplikazio berria. 

  Eredua
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Estrategia sendotuta dagoela          Estrategia hau garatzen ari dela8

OSAGAIAK POLITIKAK ETA ESTRATEGIAK 2018KO JARDUERA

5 OSAGAIEN GARAPEN JASANGARRIA

1. “NAGUSIA”
Gure helburu nagusia 
bezeroak erabat 
gogobetetzea da

• Elikadura Segurtasunaren Eredua

• Produktu-aukera eraginkorra: kalitate onena prezio txikienean

• Frescos Global estrategia

• Denda eraginkorraren eredu berria

• “Jateko prest”

• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 

• Kontsumitzaileen datuak babestea

• Zeharkako berrikuntza

• Mercadona Online

8
8

8
8

8

2. LANGILEA
“Nagusia” asebetetzen duenak 
% 100ean asebeterik egon 
behar du

• Sektoreko batezbestekoa baino soldata handiagoak dituzten lanpostu finkoak

• Ekitate-printzipioa: erantzukizun bera, soldata bera

• Helburuak lortzeagatiko saria

• Trebakuntza eta barne-igoera

• Lan-arriskuen prebentzioa

• Bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea

• Berdintasun Plana 

• Giro soziala

• Langileen datuak babestea

• Mediku-zerbitzua langileentzat

3. HORNITZAILEA
Totaler hornitzaileek 
Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikagaien Kate Jasangarria 
gorpuzten dute

• Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea

• Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria 

• Industria-ehuna sortzea

• Arrantza jasangarriko politikak 

• Animalien ongizateari buruzko politika

• Hornitzaileen datuak babestea

8
8

8
8

8

5. KAPITALA
Helburua gauzak ondo 
egitearen ondorioz irabaziak 
lortzea da

• Hazkundea eta errentagarritasuna

• Finantza-arriskua kudeatzeko politikak

• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena

• Aberastasuna eta balio partekatua sortzea

4. GIZARTEA
Enpresarentzat obligazio bat 
da herrialdearen garapen 
ekonomiko jasangarriari 
eta gizarte-aurrerapenari 
ekarpena egitea

• Tokiko komunitateekiko harreman-eredua

• Elkarrizketa eta gardentasuna

• Ekintzailetasuna sustatzea

• Delituak prebenitzeko eta ustelkeriaren aurkako politikak 

• Gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren programa: elikagaien dohaintza

• Logistika Eredu Jasangarria

• Ingurumena kudeatzeko sistema

• Bizilagunen datuak babestea

•  Bizilagunei eragozpenak sor dakizkiekeen arrisku-fokuak detektatu eta  

ezabatzeko kudeaketa proaktiboa

• Bizilagunen iradokizunak kontuan hartzeko kudeaketa

8
8
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MERCADONA LANEAN ARI DA BERE JARDUERAN 
BEREZKO DITUEN ARRISKUAK KUDEATZEKO, 
KONTROLATZEKO ETA PREBENITZEKO

HORNITZAILEA

• Merkataritza-
jardunbide egokiak

• Datuen babesa

KAPITALA                          

• Lehengaien 
prezioa handitzea

• Likidezia

GIZARTEA

• Hiri eta garraio-sistema jasangarriak
• Baliabideen erabilera arduratsua 
• Tokiko komunitateekiko harremana
• Ingurumena eta klima-aldaketa
• Datuen babesa
• Delituak prebenitzea eta ustelkeriaren 

aurka jardutea

“NAGUSIA”

• Elikagaien segurtasuna 
• Kontsumo-ohiturak aldatzea
• Datuen babesa
• Eraldaketa digitala

LANGILEA

• Berdintasun- eta dibertsitate-politikak
• Lan-arriskuen prebentzioa
• Kontziliazioa 
• Datuen babesa

  Eredua
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Mercadona Jasangarria

Mercadonak beti egin du jasangarritasunaren alorrean jardunbide 
egokiak sustatzeko konpromisoaren alde, eta modu jasangarrian 
jarduten du. Gizartearekiko elkarrizketa sustatzen duen eta Nazio 
Batuen Erakundeak (Mundu Hitzarmena sustatzen duena; Mercadona 
hitzarmen horren bazkide da 2015etik) sustatutako Garapen jasangarriko 
helburuak bultzatzen dituen jokaera etikoaren bidez egiten du hori.

Xede horrekin, enpresaren Zuzendaritza Batzordea arduratzen da 
Mercadonaren jarduerak berezkoak dituen arriskuak identifikatzeko, 
prebenitzeko eta kudeatzeko politikak zehazteaz. Konpromiso sendo 
bat sustatu eta babesten du enpresari eragin diezaioketen arriskuak 
prebenitu eta kudeatzearekiko; horretarako, hainbat eta hainbat 
estrategia inplementatu ditu, bost osagaien gogobetetzea bermatzeko.

Horrez gain, Mercadonarako balio gakoetako bat gardentasuna da, 
eta etengabe aplikatzen du konpainiaren osagai guztiekin. Hori dela 
eta, langileei, hornitzaileei eta gizarteari bere emaitzen berri ematen 
die aldian-aldian eta modu objektiboan, hainbat bide erabilita, hala 
nola urteko memorien eta ingurumen-memorien bidez, gardentasun-
atariaren bidez, foroetan parte hartuz eta jasangarritasun-txosten eta 
-ekimenak partekatuz kide den elkarteekin.

Ekintza horiek xehetasunez azaltzen dira Memoria honetan dagozkien 
ataletan. Azpimarragarrienak hauek dira:
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Zeharkako Berrikuntzaren Eredua 

Mercadonak beti uste izan du berrikuntza dela konpai-

niaren orainaren eta etorkizunaren garapenerako fak-

tore nagusia. Hori dela eta, Berrikuntza Eredu bat du, 

zeharkakoa, eta horixe du hazteko eta besteengandik 

bereizteko sustatzaile nagusia.  Mercadonaren Berri-

kuntza Eredua, gainera, eredu ireki bat da, eta lan-

gileek, hornitzaileek eta, bereziki, “Nagusiak” parte 

hartzen dute. Ideia, esperientzia eta jakintza trukat-

zeari esker, konpainiak ikuspegi bateratu eta bereizle 

batetik abiatzen ditu sorkuntza-prozesuak, eta horrek 

aukera ematen du produktu eta zerbitzu berriak arin-

tasunez eta erraz garatzeko, bai eta “Nagusi”aren be-

harrei aurre hartzeko, erosketa-esperientzia erabate-

koa emango dioten irtenbideak baliatuta.

• “Nagusi”ari eta gainerako osagaiei balioa eransten 
badiote bakar-bakarrik bultzatzen dira berrikuntza 
guztiak.

• Denda Eraginkorraren Eredu Berriak erosketa 
optimizatzen die bezeroei, eta % 40rainoko energia-
aurrezkiak sortzen ditu, denda konbentzionalekin 
alderatuta. Cerdà institutuak sustatutako 
Observatorio de Innovación en Gran Consumo 2018 
txostenaren arabera, Espainiako Kontsumo Handiko 
katean jarduera berritzaile nabarmenduetako bat da.

• 300 produktu berri, % 82ko arrakasta-ratioa dutenak. 

• Cerdà Institutuak sustatutako Observatorio de 
Innovación en Gran Consumo 2018 txostenak bi 
produktu jasotzen ditu jarduera berritzaile nabarmendu 
gisa Espainiako Kontsumo Handiko katean. 

• 19 koberrikuntza-zentrotan, Espainian eta Portugalen, 
9.000 saio egin dira “Nagusi”ekin, denon artean 
berritzen jarraitzeko. 

• 2 hornikuntza-nabe: bat Espainian, eta bestea, 
Portugalen.

• 1 denda pilotu, Jarroko berrikuntza-zentroan 
“Jarrods”en (Paterna, Valentzia).

BERRIKUNTZAREN 4 ARDATZ

Murtziako Montevida merkataritza-parkeko supermerkatuko 
lurrindegi-atala. 

Paco eta Ángel, Béterako (Valentzia) Janari Prestatuen Koberrikuntza 
Zentroko langilea eta “Nagusia”. 

KONTZEPTUAREN BERRIKUNTZA PRODUKTUEN BERRIKUNTZA 

  Eredua

20



Mercadonak, sorreratik, berrikuntzaren alde egin du, 

aldaketa-motor gisa. Jakintzan eta esperientzian oina-

rritutako berrikuntza da, eta bakar-bakarrik bultzatzen 

da “Nagusi”ari balioa eransten badio. Azken batean, be-

rrikuntza da konpainiak duen baliabide nagusia, halaxe 

baitago jasota bere xedean: etengabe berritzea, eraldat-

zea eta etorkizuneko Mercadona eraikitzen jarraitzea.

Berrikuntza sustatzea 
enpresa gisa hazteko eta 
besteengandik bereizteko. 
Porrot egiten ez bada, 
behar adina ez berritzea 
da horren arrazoia 

• Hobekuntzak fabrikazio-prozesuetan eta sistema 
logistikoetan, gainesfortzuak eta alferrikako gastuak 
saihesteko eta produktibitatea indartzeko.  

• Tresna berri bat, “R eskaera” deiturikoa, stocka modu 
eraginkorragoan kudeatzeko eta kate logistikoaren 
efizientzia eta produktibitatea handitzeko. 

• Kontrastazioaren teoria garatzea, modu zientifikoan 
definituz zer rol duen pertsona bakoitzak 
konpainiaren prozesuetan eta metodoetan, betiere 
ahalegina eta emaitza ondo neurtuta.

• Erabakiak ahalik eta azkarrena hartzea eta prozesuak 
sinplifikatzea.

• Bloke logistikoen automatizazioan aurrera segitzea, 
gainesfortzuak saihesteko.

• Mercadona Online sail berria: hazteko aukera eman 
digun kanal berri bat.

• SAP konpainia teknologikoarekin hitzarmena, S4 
HANA teknologia ezartzeko eta datu benetakoak, 
bakarrak, eta denbora errealean eskuratzeko, aukera 
emango dutenak prozesuak eraginkorrago eta 
arinagoak izateko eta kudeaketa hobetzeko.

Picking zubi-garabia sistema (PPG), Guadixeko bloke logistikoan 
(Granada).

Aplikazio informatiko berria onlineko erosketetarako. 

PROZESUEN BERRIKUNTZA BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
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Matosinhoseko lonja (Porto). Foz da Nazaré hornitzailearekin elkarlanean aritzen gara han.

IRMÃDONA: MERCADONA 
PORTUGALEN 

GURE ENPRESA NAZIOARTERATZEKO 
2016KO EKAINEAN MARTXAN JARRI 

GENUEN PROZESUAN LANEAN 
SEGITU DUGU, PORTUGALEN 

PROIEKTUA MARTXAN JARRITA

Horretarako, Irmãdona Supermercados SA sozietatea sortu 

dugu. “Mercadonaren ahizpa” esan nahi du, eta Porton du 

egoitza
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2019an

10  
DENDA BERRI   
irekitzea aurreikusten da

300  
LANGILE 
2018an

60 
MILIOI EUROKO  
inbertsioa 2018an

88 
MILIOI EUROKO  
erosketak Portugalgo 
hornitzaileei 2018an

50.000 m2-ko 

BLOKE LOGISTIKO BAT 
PÓVOA DE VARZIM-EN

IRMÃDONAREN DATU NAGUSIAK

Sonia, Gondomarko (Porto) supermerkatuko langilea, trebakuntzan.

MATOSINHOS-EKO 
KOBERRIKUNTZA ZENTROA  
Portugalgo “Nagusi”ei 
egokitutako produktu-aukera 
bat garatzeko

saila
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Irmãdona

2019an 10 supermerkatu, hazten jarraitzeko 

abiapuntua

Joan diren hamabi hilabete hauetan, konpainiak 
baliabide esanguratsuak erabili ditu jatorri espainiar eta 
valentziarreko portugaldar enpresa bat izateko. Eta hori 
lortzeko modu bakarra da aldez aurretik portugaldar 
merkatua eta Portugalgo gizartearen ohiturak, zaletasunak 
eta beharrak ondo ezagutzea, hobeto txertatzeko gizarte 
horretan eta balioa emateko.

Portugalgo merkatua ezagutzeko lan horri esker, 
Mercadonak in situ berretsi du Portugal merkatu oso 
lehiakorra dela, eta hazkunde- eta hobekuntza-aukera 
bat dela konpainiarentzat. Hala, konpainiak erabaki du 
Portugalgo hedatze-prozesua indartzea, eta 10 denda 
irekiko ditu herrialde horretan 2019ko bigarren seihilekoan, 
hasieran aurreikusitako 4 denden ordez.

Portugalgo “Nagusi”arekin ikastea eta berritzea

Portugalgo gizartera egokitzeko eta hango 
kontsumitzaileekin ikasteko, konpainiak Matosinhos-

eko koberrikuntza-zentroa (Porto) ireki zuen 2017ko 
ekainean. Zentro horrek 1.000 m2 ditu bi solairutan 
banatuta, eta tokiko irtenbideetan adituak diren 
50 espezialista ari dira han lanean, bezeroen 
beharrak eta lehentasunak aztertzen, Portugalgo 
kontsumitzailearen ohitura eta gustuetara egokitzeko 
produktu-eskaintza.

Matosinhos-eko koberrikuntza-zentroa konpainiak 
Portugalen duen lehenengoa da (19 ditu guztira). 
Produktuak dastatzeko gela bat eta sukaldeak ditu, 
“Nagusi”ekin egiten diren partaidetza-saioetarako. 
Ideien makrolaborategi horretako instalazioetan 
2.000 saio egin dira 2018an; esaterako, ardo berdearen 
probak: Portugalgo “Nagusi”ekin batera, “Castelo de 
Moinhos” garatu dugu, Mercadonarako sortutako 
marka. 2018ko urritik dago salgai Portugalen mugakide 
diren probintzietako (Pontevedra, Ourense, Zamora, 
Salamanca, Badajoz eta Huelva) 24 dendatan. 

Portugalerako ardo-aukera zehazten, Matosinhoseko Koberrikuntza Zen-
troan (Porto).

Alvarinho ardo berdearen etiketa, Mercadonaren “Castelo de Moinhos” mar-
kakoa, jatorri portugaldarrekoa. 

Alvarinho ardo berdearen ekoizpen-lerroa, Adega de Monção Totaler 
hornitzaile portugaldarrarena, Monçãon (Portugal).
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Langileen trebakuntza  

Mercadonako langileak dira enpresaren 
oinarrietako bat, eta, konpainia sortu zenetik, 
langileen talentuaren alde egin du. Portugalen, 
konpainiak jada 300 profesionaleko taldea du, 
2018an 180 pertsona kontratatu ostean, eta 
langile gehiago hartzeko asmoa du, harik eta 
1.000 pertsonako talde bat osatu arte 2019an, 
Portugalgo merkatuan epe laburrera garatu eta 
hedatu ahal izateko.

Mercadonak trebakuntza ematen die bere 
langileei, eta haien talentua eta gaitasunak 
garatzearen alde egiten du. Hori dela eta, 
konpainiak Portugalen kontratatu dituen langile 
guztiek trebakuntza jaso dute. 18 hilabeteko 
iraupena izaten du, eta pertsona bakoitzeko 
50.000 euroko inbertsioa egiten da batez beste: 
zehatz-mehatz azaltzen zaie Mercadonaren 
Erabateko Kalitatearen Eredua, eta nola 
aplikatzen den. Aldi berean, haien gaitasunak 
eta lidergoa indartzen dira, bai eta lanpostuak 
kudeatzeko berariazko gaitasunak ere. 

Beraz, dendako lehenengo 180 langileak 
Espainiara joan ziren beren trebakuntza 
espezifikoa egitera, eta, horri esker, gaitasunak 
hobetu dituzte lanpostu bakoitzean, eta 
Mercadona, haren kudeaketa-eredua eta haren 
historia zehatzago eta sakonago ezagutu dituzte.

Portugalgo hornitzaileei egindako erosketak

Mercadonak urteak daramatza Portugalgo hornitzaileekin 
lankidetzan; 2018an, 88 milioi euroko erosketak egin dizkie, 
eta guztira 203 milioi euroko erosketak izan dira, 2016an 
Portugalen nazioartekotzeko proiektua iragarri zuenetik.

Horren erakusgarri dira, adibidez, Pastelaria e Confeitaria 
Rolo gozogintzako Totaler hornitzailea, Foz da Nazaré 
lonjako arrainen hornitzailea eta Lacto Serra gazta-
hornitzailea: Portugalgo enpresak dira, eta konpainiari 
aukera ematen diote produktu-eskaintza eraginkorra, 
espezializatua, elikagai-segurtasuneko bermeduna, kalitate 
gorenekoa eta ahalik eta prezio baxuenekoa eskaintzeko.

 
Foz da Nazaré lonjako arrainen hornitzailea 
Mercadonarekin lankidetzan ari da 2016tik, 
lonjako arrain freskoa Espainiako dendetara 
garraiatuz; 2018an, 289 tona arrain izan dira: 
antxoa, sardina, txitxarroa, paneka, olagarroa 
eta itsas aingira, besteak beste

50.000 euroko 
inbertsioa, 
pertsonako, 
trebakuntzan

LANGILE
300 

  Nazioartea
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Lacto-Serrak 
Mercadonarekin 
batera egiten du lan 
Mercadonaren berezko 
markako gazta koipetsu 
portugesa eskaintzeko, 
eta, horri esker, 
Portugalgo “Nagusi”en 
gustura egokitutako 
gazta bereizgarri bat 
dauka Mercadonak

Pastelaria e Confeitaria Rolo 
gozotegia Portugalgo enpresa 
bat da, eta Mercadonarekin 
lankidetzan aritzen da 2017az 
geroztik; ordudanik, pão de 
Deus Portugalgo pastel tipikoa 
(Espainian kokozko bizkotxo 
esaten zaio) konpainiaren 660 
supermerkatutan eskaintzen 
da. 2018an, produktu horren 
1.130.000 unitate erosi zituen 
Mercadonak
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Mercadonak Portugalen egin duen inbertsioa 

Portugalgo proiektuari ekiteko, Mercadonak 160 
milioi euro inbertitu ditu. Kopuru horren zati handiena 
erabiltzen ari da konpainiak 2019an irekiko dituen 
supermerkatuak eraikitzeko.

Enpresak iragarri du, halaber, bloke logistiko bat 
eraikiko duela Póvoa de Varzim-en, 50.000 m2-ko sail 
batean. Haren kokapen estrategikoari esker, kateak 
Portugalen iparraldean dituen supermerkatuak 

hornitu ahal izango dira, eta erraz komunikatu ahal 
izango da Espainiaren iparraldean (Villadangos del 
Páramo, Leon) dagoen bloke logistikoarekin.

Gainera, 2017ko ekainetik, konpainiak Matosinhoseko 
Koberrikuntza Zentroa du (Porto), Portugalgo 
“Nagusi”aren produktu-aukera garatzeko eta 
egokitzeko. Zentro horretan milioi bat euro  
inbertitu da.

Dendak

Irmadonaren egoitza. Bulego nagusiak 

Koberrikuntza Zentroa

Bloke logistikoa

Lisboako bulegoak

1

2

3

4

BRAGA

PORTO

AVEIRO

1

Matosinhos 2

3Póvoa de Varzim

Porto

Lisboa

LISBOA

4

  Nazioartea
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Portugalen irekiko diren dendak / Enpresaren 

erantzukizun soziala

2018ko otsailean, Manoel Marques Gomes futbol-
zelaia eman zuen Mercadonak Vila Nova de Gaian 
(Porto), eta haren lehengo instalazioetan egongo 
da konpainiak Portugalen izango duen lehenengo 
dendetako bat.

Mercadonak, Gaiako Udalak, Canideloko Freguesiako 
Batzordeak eta kirol-klubak (Sport Clube de Canidelo) 
adostu duten lankidetza-hitzarmenari esker, instalazio 
berri-berriak izango dituzte, freguesia horretako haur 
eta gazteen kirol-hezkuntzarako baliabide hobeak 
izateko.

Matosinhos-en ere Mercadona supermerkatu bat 
ezarriko da antzinako Vasco da Gama kontserba-
fabrikan, eraikinak bere jatorrizko itxurari eusteko 
konpromisoarekin, eraikinaren ehun urte baino 
gehiagoko historia eta haren arkitektura-esparru 
paregabea zaintzeko. Sarrera nagusiko jatorrizko 
fatxada eta barruko tximinia berreskuratu dira. 
Eraikin abandonatu hori birsortu egingo da 
Mercadonaren eskutik, eta Matosinhos-eko 
industrialde bat biziberrituko du.

Kontserba-lantegi zaharraren aurrealdea, lehen eta ondoren, Matosinhosen supermerkatuan (Porto).

Manoel Marques Gomez futbol-zelaia eta Canideloko supermerkatua (Vila Nova de Gaia, Porto).
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2018ko azaroaren 9an, Portugalgo Errepublikako presidente Marcelo Rebelo de Sousak Juan Roig, Mercadonako presidentea, hartu zuen Belémeko jauregi 
nazionalean. Konpainiak Portugalgo proiekturako diseinatu dituen helburuez aritu ziren, Portugal herrialde estrategikoa baita Mercadonarentzat, hazten 
eta sendotzen lagunduko baitio; bestalde, sakon zehaztu zituzten inbertsio-plana, enplegu-sorkuntza eta Irmãdonak Portugalen dakarren balio-sorkuntza.

MERCADONAREKIN ELKARLANEAN ARI DIREN PORTUGALGO ENTITATE BATZUK

APED  
Portugalgo Banaketa Enpresen Elkartea (APED). Banaketaren 
sektorearen interesak sustatu eta ikertzen dituen patronala da hori.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ESPAÑOLA

Erakunde horrek Portugalgo eta Espainiako enpresen arteko merkataritza-harremanak 
sustatzen ditu. 2017ko martxoaz geroztik, Portugalgo eta Espainiako Merkataritza eta 
Industria Ganberaren (CCILE) Aholkularitza Kontseiluko kide da Mercadona.

GS1 Portugal 

Estandar eta jardunbide egokien garapena bultzatzen duen eta 
balio-kateak errazten dituen sektore anitzeko erakundea.

  Nazioartea
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2018an, konpainiak hainbat kanal abiarazi zituen 
Portugalgo sare sozialetan, Mercadonaren 
eredua, bilakaera eta herrialde horretan 
aurreikusitako garapena ezagutzera emateko, 
eta, bereziki, hango “Nagusi”ekin hitz egiteko. 
Otsailean, Portugalgo Mercadonaren YouTube 
kanala sortu zen; kanal horretan, Mercadonari eta 
bere ereduari buruzko bideoak partekatzen dira. 
Ekainaren amaieran Portugalgo Mercadonaren 
Facebook orria sortu zen; orri hori erabiltzen du 
konpainiak Portugalgo etorkizuneko “Nagusi”ei 
bere nobedadeen berri emateko.

Horretarako, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
du Mercadonak. Zortzi pertsonak lan egiten dute 
zerbitzu horretan, eta haiek bideratzen dituzte 
“Nagusi”en kontsulta guztiak eta eragindako sail 
guztiei ematen diete informazioa. “Nagusi”ei sare 
sozial bidez erantzuteaz gain, Bezeroarentzako 
Arreta Zerbitzuak baditu doako telefono-linea 
bat eta helbide elektroniko bat ere.

AEP  
Portugalgo Enpresa Erakundea (AEP), enpresa-jardueraren defentsaren alde 
egiten du, eta enpresen interesak defendatzeko eta haien lehiakortasuna 
sendotuko duten zerbitzuak eskaintzeko xedea du.

CIP 

Portugalgo Enpresen Konfederazioa (CIP), lehiakortasuna eta hazkunde 
ekonomikoa sustatzeko enpresa-patronala, enpresa-asoziazionismoaren 
egitekoa eta eragina indartzeko helburua duena.

Portugalgo “Nagusi”arekiko 
komunikazio-kanalak

Bezeroen arretarako kanalak Portugalen:

www.mercadona.pt 
www.facebook.com/mercadonaportugal 
www.youtube.com/mercadonaportugal

Portugalgo 
Bezeroen 
Arretarako 
doako 
telefonoa:

30.000
JARRAITZAILE FACEBOOKEN

750
JARRAITZAILE YOUTUBEN Irmãdona Supermercados SAren egoitza soziala (Porto).
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Mercedes, Murtziako Montevida merkataritza-parkeko supermerkatuko “Nagusia”. 

1. “NAGUSIA”

KONPAINIA BERRITZEN ETA 
ERALDATZEN JARRAITZEN 

DUGU MERCADONAN, 
“NAGUSIA” ASEBETETZEKO

Horretarako, ekimen berriak atera ditugu urte osoan, besteak 

beste, Mercadona Online eta “Jateko prest” atala; eta beste 

ekimen batzuk indartzen jarraitu dugu, hala nola denda 

eraginkorraren eredu berria, Frescos Global, produktu-sorta 

eraginkorra eta koberrikuntza; horiei guztiei esker, gure 

bezeroen erosketa-esperientzia erabatekoa da
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“NAGUSI”ARI BURUZKO DATU NAGUSIAK 

Jaques, Méridako Reina Sofía merkataritza-parkeko supermerkatuko “Nagusia”.

SUPERMERKATU-SAREA

660  
SUPERMERKATU
Frescos Global-era egokituta

125 
MILIOI EURO 
dendetan, lursailetan eta lokaletan

607  
MILIOI EUROko  
inbertsioa, irekieretan 
eta berritze-lanetan

“ 8KO DENDA”  
ETA FRESCOS GLOBAL

220 LANGILE

134 POSTA-KODETAN

12 MILIOI EUROKO  
inbertsioa lehenengo “Erlauntza” 
eraikitzeko, webgune berria 
egiteko eta mugikorrerako 
aplikazioetarako

MERCADONA ONLINE

400 
SUPERMERKATU 
denda eraginkorraren eredu 
berrira egokituta (8ko denda)

5 MILIOI EUROKO  
inbertsioa 2018an

JATEKO PREST

11 SUPERMERKATU

1.636 SUPERMERKATU

Valentzia probintziako

Sekzio berria duten
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1.1 Dendak eta Mercadona Online

Konpainiak salmenta-kanalak eraldatzen jarraitu du 
2018an, zerbitzuaren kalitatea indartzeko, eta erosketa-
esperientzia hobea eskaintzeko bere “Nagusi”ei.

29 denda ireki eta konpainiaren egungo 
estandarretara egokitzen ez ziren 20 itxi ondoren, 
1.636 dendarekin bukatu du urtea. Dendak berriak 
irekitzen eta eraberritzen 607 milioi euroko inbertsioa 
egin da, eta beste 125 milioi euro inbertitu dira 
dendetarako ekipamenduetan, lursailetan eta 
lokaletan. Zabalkunde-prozesu natural horretan, 
nabarmentzekoak dira Ceutako Hiri Autonomoan, 
La Palma uhartean eta Melillako Hiri Autonomoan 
irekitako dendak, konpainiak orain arte ez baitzuen 
dendarik toki horietan, eta Mercadona proiektua 
sendotzen laguntzen ari baitira jada.

Ceutan bi denda berri ireki zituen Mercadonak 
2018aren bukaeran. Lehenengo supermerkatua 
La Almadraba auzoan inauguratu zen irailean, 
eta, abenduan, hiri autonomo horretako Espainia 
etorbideko denda ireki zen. Bi denda horiek irekita, 
konpainiaren lantaldea zabaldu da, 177 langile hartu 
baitira, kalitateko enplegu egonkorrarekin. Bestalde, 
bi supermerkatu berri horietan 17,9 milioi euroko 
inbertsio totala egin da.

La Palman, berriz, Mercadonak 7,8 milioi euro inbertitu 
ditu konpainiaren uharte horretako lehenengo 
supermerkatua irekitzeko, hain zuzen ere, Breña Alta 
udalerrian. Ahalegin horri esker, beste 64 pertsona 
sartu dira konpainiaren lantaldera.

Bestalde, Melillako denda berria abenduan inauguratu 
zen, 11,7 milioi euroko inbertsioa egin ondoren; denda 
horrek erronka gehigarri bat izan du, Casa Montes eraikin 
historikoa birgaitu baita: 1926an eraiki zen Enrique 
Nieto y Nieto arkitektoaren diseinuarekin, eta kultura-

intereseko ondasuna da 1986tik. Carlos V kalean dago 
supermerkatua, Mercadonak Melillako Hiri Autonomoan 
eraikitzea aurreikusten duen bietako lehena, eta 105 
lanpostu egonkor eta kalitateko sortu ditu.

Ceutako Hiri Autonomoko eta Melillako Hiri Autonomoko 
supermerkatuetako “Nagusi”en beharretara egokitutako produktu-aukera.
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400 zentro denda eraginkorraren eredu 

berrira egokituta (8ko denda)

2018an, Mercadonak jarraitu du 2016ko abenduan 
abiarazitako denda eraginkorraren eredu berrira 
egokitzeko lana indartzen. Urte osoan 460 milioi euroko 
inbertsioa egin du 215 supermerkatu eraberritu, eta eredu 
berri horretara egokitutako 400 supermerkaturekin 
bukatzeko urtea, konpainiak kontzeptu-berrikuntzaren 
alde duen erronkaren baitan. Dendak eraldatzeko prozesu 
horri esker, zerbitzu hobea ematen zaie “Nagusi”ei: atal 
berriak eta diseinu zabal eta beroagoa; konektagarritasun 
handiagoa azken belaunaldiko gailuekin, eta, beraz, 
prozesu bizkorragoak; ergonomia gehiago lanpostuetan; 
eta energia-aurrezte handiagoa, kontsumoa % 40 bitarte 
murrizten duten neurriei esker.

2018ko Espainiako Kontsumo Handiaren Be-
rrikuntza Behatokiak, Cerdà Institutuak egina, 
aintzatetsi du Mercadonaren denda eraginko-
rraren eredu berria dela kontsumo handiaren 
sektoreko berrikuntza nagusietako bat, “beze-
ro-esperientzia hobea eskaintzen duelako, 
dendako langileen lanpostuaren kalitatea ho-
betzen duelako, eta ekoeraginkortasun han-
diagoa lortzen duelako dendetan, eta, hala, 
Espainiako supermerkatuen formatuaren bi-
lakaeran laguntzen duelako”.

Veneçuela kaleko supermerkatuaren 
kanpoko aldea, Bartzelona.
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Mercadona Online

Valentziako Vara de Quart poligonoan onlineko 
salmentarako bakarrik erabiltzen den lehen biltegia 
eraikitzeko 12 milioi euro inbertitu ondoren, iazko 
maiatzean proba pilotu bat jarri zuen martxan 
Mercadonak zentro logistiko honetatik, “Erlauntza” 
izenekoa. Hasiera batean, Valentzia hiriburuan eman zen 
zerbitzua, eta, pixkanaka, hiriko beste auzo, inguruko 
udalerri eta herri batzuetara hedatu zen. 62.000 
erabiltzaile berri, martxan jarri zenetik. 

Mercadona Onlineren bertsio berri hau intuitiboagoa 
da, eta nabigaerraza. Haren funtzionalitatea eta 
diseinua Mercadonak bere bezeroekin egindako 
koberrikuntzaren emaitza dira. Eredu berri honetarako 
—gainerako eremuetako zerbitzu klasikoarekin 

batera erabiliko da, tarifa berarekin (7,21 euro eskaera 
bakoitzeko)—, webgune berri bat eta mugikorreko bi 
aplikazio (iOS eta Android) garatu ditu konpainiak.

Bezeroen asteko erosketa osoa zerbitzatzea da 
konpainiaren helburua, eta, beraz, 50 euroko gutxieneko 
eskaera bat ezarri du. Gaur egun, 220 langile baino 
gehiagok dihardute proiektu honetan: ingeniari 
informatikariak, product managerrak, diseinatzaileak, 
biltegiko langileak, freskoen ataletako espezialistak —
dendetan bezala—, banatzaileak eta bezeroarentzako 
arretako langileak. Gainera, Vara de Quarten 
“Erlauntza”ren bilakaera aldekoa izanda, Mercadonak 
aurreikusi du bi erlauntza berri egitea, Bartzelonako 
Zona Franca industrialdean eta Getafen (Madril). 

 

Mercadona Online erosketa-zerbitzu berria.
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Frescos Global 

Mercadonak bere Frescos Global estrategia 
indartzen jarraitu du 2018an: espezializazioaren 
bitartez aukera berriak eskaintzen dizkie 
“Nagusi”en beharrei, eta produktu freskoen 
kalitatea eta hurbiltasuna areagotzen ditu. 

Hamabi hilabete hauetan, konpainiak 230 
milioi euro inbertitu ditu Frescos Global 
bere supermerkatuetan ezartzeko; urtearen 
amaieran, 660 denda zituen kontzeptu 
horretara egokituta. Horrez gainera, 
trebakuntzan egindako ahalegina dago; izan 
ere, konpainiaren lantaldetik 47.000 lagun 
espezialistak dira produktu freskoetan, hala 
nola txerriki-saltzaileak, arrain-saltzaileak, 
fruta-saltzaileak, harakinak eta labeko langileak, 
zeinak gero eta langile gaituagoak baitira. 
Horri esker, beste urte batez, lehiakortasuna 
bultzatzea lortu da, eta horren erakusgarri 
da Frescos Globalera egokitutako dendetan 
produktu freskoen bolumeneko salmentak 
izandako igoera (katearen gainerako dendekin 
alderatuta 6 puntuko igoera 2018an).

Hazkunde hori lortzeko, ikerketa-
laborategietan lortutako emaitzez baliatu da 
konpainia, bezeroei atalez atal eskaintzen 
dien zerbitzua hobetzen baitu haien bitartez. 
2018an, aurretiko lan horri esker, konpainiak 
produktu berri ugari atera ditu; esate baterako, 
azenario-, kale-, erremolatxa- eta kalabaza-
focacciak, fajitak egiteko oilasko-prestakinak 
eta Poke entsalada.

Era berean, garrantzitsua izan da tokiko 
zaletasun eta ohituretara egokitzeko 
konpainiak 2018an egin duen lana. Horren 
adibide ditugu Kanarietako ikazkin-zatiak eta 
tokiko zaletasunetara berariaz egokitutako 
gazta freskoen barietateak.

Javier, Jacako (Huesca) supermerkatuko harakina. 

Sergio, Ángel eta Lorena Riazako errepideko super-
merkatuko arrain-saltzaileak (Segovia).

47.000  
ESPEZIALISTA  
freskoetan

1. “Nagusia”
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Luis Alberto, Ronda Outeiroko (Coruña) supermerkatuko 
urdaiazpiko-ebakitzailea.

Viera, Oropesa del Marreko (Castelló) 
Marina d’Or-eko supermerkatuko 
“Nagusia”, sushiaren apalategian.

Marta, Cellophaneko (Burgos) supermerkatuko labezaina.

Murtziako Montevida merkataritza-parkeko supermerkatuko fruta 
eta barazkien atala. 

230
MILIOI EUROKO  
inbertsioa 2018an

6 PUNTUKO  
IGOERA FRESKOEN 

SALMENTAN  
Frescos Global duten 
supermerkatuetan, kateko 
gainerako supermerkatuekin 
alderatuta

660  
SUPERMERKATU
Frescos Global  
dutenak
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José eta Noelia, Valentziako Artes Gráficas kaleko supermerkatuko “Jateko prest” atal berriko “Nagusia” eta langilea. 

1. “Nagusia”
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1.2 Jateko prest

2018ko abuztuan, janari egin berriaren 
salmenta eskaintzen hasi zen Mercadona, 
“Jateko prest” izenarekin. Atal berri hori 
Burjassot-eko (Valentzia) supermerkatuan 
hasi zen, probatzeko eta ikasteko laborategi 
baten modura; urte-amaieran konpainiaren 
11 supermerkatuk zuten jada zerbitzu hori, 
guztiak ere Valentzian.

“Jateko prest” produktu-sorta konpainiak 
800 bezerorekin izan dituen lan-saioetan 
definitutako 35 platerek osatzen dute. 
Kasu batzuetan, “Nagusi”ek pertsonalizatu 
egin ditzakete platerok, eta nahi dituzten 
osagaiak gehitu: entsaladak, pastak, pizzak 
eta abar.

Hasierako taldeak 16 partaide zituen, zeinak 
kategoriaz igo baitziren konpainian. Atala 
11 dendatan jarri ondoren, “Jateko prest”ek 
152 langile ditu, guztiek ere atal horretako 
trebakuntza espezifikoa dutela.

Proiektu hori abiarazteko (80 hornitzaile 
espezialista aritu dira lanean), 5 milioi 
euroko inbertsioa egin da ekitaldi honetan. 
Aurreikuspenen arabera, 2019an 120 milioi 
euroko inbertsioa egingo da, konpainiaren 
asmoa baita “Jateko prest” zerbitzua beste 
250 supermerkatutan jartzea.

2019an, 250 
supermerkatutan 
jarriko da 
martxan 
zerbitzu berria

“JATEKO PREST” 
ZERBITZUA DUTEN 

11
SUPERMERKATU

“Jateko prest” atal berrian prestatutako zenbait janariren argazkia.

José Jordá, Denden eta Produktu Galkorren Gomendioen zuzendari nagusia, eta 
duela 20 urtetik konpainiako Zuzendaritza Batzordeko kidea.
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PERTSONA

1.000 
Preskripzio/Erosketak 
taldea osatuz

PRODUKTU BERRI 
GARATU DIRA

300
SAIO 
“NAGUSI”EKIN

9.000
ZENTRO

19

1.3 Produktu-aukera eraginkorra

Preskripzioaren erronka arrakastaz gainditzeko, 
eta bere “Nagusi”ei irtenbiderik onena eskaintzeko, 
Mercadonak etengabe dihardu bere produktu-sorta 
garatzen; behar guztiak asetzen dituen eskaintza bat 
da, eta elikagai-segurtasuna eta kalitate on baten 
zerbitzua bermatzen ditu produktu guztietan, ahalik 
eta prezio baxuenean. Produktu-sorta eraginkorraren 
bitartez egiten du hori guztia, konpainiak definitzen 
duen eta berrikuntzaren bidez eta bezero eta 
hornitzaileen lankidetzarekin bilakatzen den 8.000 
erreferentziak osatutako produktu-sorta “biziarekin”.

Hain zuzen ere, produktu-sorta eraginkorra hobetzeko, 
konpainiak 2018an erabaki du espezializazioaren 
aldeko erronka sendotzea, eta, horretarako, produktu-
sorta produktuka kudeatzeko ahalegina egin da, 
kategoriaka kudeatu beharrean. Horretarako, bitarteko 
hornitzaileekiko eta hornitzaile espezialistekiko 
harremanak bilakaera bat izan du, eta urte honetatik 

aurrera, Totaler hornitzaile izango dira: produkturik 
onena egiten duen hornitzaile espezialista, “Nagusi”tik 
atzerako baterako lankidetzaren emaitza, produktu 
bakoitzaren kalitatea eta prezioa bermatzen dituena.

PRODUKTU-AUKERA ERAGINKOR BAT GARATZEA “NAGUSI”AREKIN “NAGUSI”ARENTZAT

“Nagusi”aren beharrak 
fabrikatzeko gai diren 
espezialistak, eta produktuz 
produktu, aukera onenak, 
preziorik onenean, elkarrekin 
garatzeko gai direnak

TOTALER 
HORNITZAILE

1.400 

8.000
PRODUKTU 

BAINO GEHIAGO

“Nagusiak” bere Orga 
Menua osa dezan: 
erosketa osoa hilean 
kosturik txikienarekin

TRANSMITITU

Produktuaren 
berri ematea 
“Nagusi”ari

ERAKARRI

Zer behar du 
“Nagusi”ak?

DEFINITU

Produktua 
garatzea 
hartutako 

inputei esker

KOBERRIKUNTZAKO 

2018/12/31ko datuak

1. “Nagusia”
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Baterako berrikuntza, behar berriak aurkitzeko 

eta irtenbidea emateko

Konpainia espezializazioaren alde egiten ari den 
lanean, eta Totaler hornitzaileekin adostutako lan- eta 
lankidetza-esparru berriaren bitartez, bere produktu-
sorta eraginkorra berritzen jarraitu du konpainiak; izan 
ere, 2018an, produktu-sorta hori arintasunez egokitu 
da bezeroen gustuetara, “tokiko” produktu berriak 
ekarri baitira, bezeroen ohiturei lotuagoak, eta haien 
beharrei erantzuteko bereziki pentsatuak.

Horretarako, Koberrikuntza Eredua dauka. Proiektu 
aitzindari hori 2011n jarri zuen martxan Amantal 
Estrategiaren bidez, non kontsumoko, etxea 
garbitzeko, norberaren burua garbitzeko eta etxeko 
animaliak zaintzeko esperientziak eta ohiturak 

partekatzen baititu bezeroekin. Horri esker, beharrak 
hautematen ditu, irtenbide egokiak emateko.

Gaur egun, konpainiak 19 koberrikuntza-zentro ditu, 
zeinetarako 2,5 milioi euroko inbertsioa egin baita. 
100 aditu baino gehiago ari dira haietan lanean, eta 
“Nagusi”en zaletasunak eta beharrak hauteman eta 
behatzen dituzte egunero dendan bertan, enpresak 
irtenbide egokiak eman diezazkien. 2018an, zentro 
horiek baliatzen jarraitu du konpainiak, zuzenean 
bezeroekin lan egiteko, eta atal guztietan hobekuntza 
eta irtenbideak sartzeko. Eremu horretan, 9.000 saio 
egin ditu “Nagusi”ekin.

Cruce Melenarako koberrikuntza-zentroa, Telden (Gran Canaria).
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KOBERRIKUNTZA “NAGUSIA” GOGOBETETZEKO

1.4 Berrikuntza 

Mercadonaren Koberrikuntza-eredua 
Amantal estrategiaren bitartez garatzen 
da, eta haren oinarria da bezeroekin 
kontsumo-esperientziak partekatzea, 
bertatik bertara ezagutzeko dituen 
beharrak eta behar horiek asetzeko. 
Eredu horrek emaitzak eman ditu 2018an 
ere. Horren erakusgarri ditugu, besteak 
beste, Hacendado proteina askoko esnea 
(ezaugarri horiek dituen merkatuko 
lehena) eta haurrentzako gailetak (lau 
hilabetetik aurrerako haurrentzako 
modukoak, laktosarik, glutenik, palma-
oliorik eta arrautzarik gabeak).

Izan ere, berrikuntza bereizte-faktore 
nabarmena da konpainiarentzat, eta 
hala islatzen du Cerdà Institutuaren “El 
valor de la innovación conjunta” lanak, 
jasotzen baitu Mercadonak Totaler 
hornitzaileekin lankidetzan sustatutako 
produktu berrien arrakasta-ratioa  
% 82koa dela, eta, sektoreko arrakasta-
ratioa, aldiz, % 24koa dela. Gainera, 
beste sari batzuen artean, Mercadonak 
banatutako bi produktu aintzatetsi ditu 
2018ko Espainiako Kontsumo Handiaren 
Berrikuntza Behatokiak, urteko elikagai-
kontsumoko berrikuntza nabarmenetan. 
Horietako produktu bat da Hacendado 
jogurt-gelatina, % 0 gantza eta % 0 azukre 
gehigarria. Schreiber etxeak egiten du, 
gelatinarekin, esnearekin eta frutarekin, 
eta esneki- eta fruta-kontsumoa 
bultzatzen laguntzen du. Bestalde, Orache 
erabilera anitzeko pastillak nabarmendu 
dira: desinfektatzaileak eta trinkoak 
dira, lixiba tradizionalaren ordezkoak, 
eta produktuaren erabilera, garraioa eta 
biltegiratzea errazten duen formatua dute.

“Nagusi”ekin egindako koberrikuntzaren ondorioz sortutako eta 2018an Totaler 
Hornitzaileekin garatutako 300 nobedadeetako batzuk.

1. “Nagusia”
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MARKA PROPIOAK 
Hacendado, Bosque Verde, 
Deliplus eta Compy, 
besteak beste, Mercadonak 
1996tik garatzen dituen 
markak dira, eta haien 
hornitzaileak modu 
argian etiketatua daude

sektoreko batezbestekoa baino

Merkaturatzeko 
arrakasta-tasa 

ALDIZ 
HANDIAGOA4
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ziren, eta, beste kasu batzuetan, frogatu zen ondo 
funtzionatzen zutela.

2018an Mercadonak lankidetza estu eta aktiboan 
jarraitu du Egiaztapenerako Entitate Nazionalarekin 
(ENAC); erakunde horretako partaide da 2015etik, 
eta haren Zuzendaritza Batzordeko kide 2017az 
geroztik. Bestalde, autonomia-erkidegoetako eta 
hiri autonomoetako osasun-agintariekiko lankidetza 
sendotu du beste urtebetez. Horrez gain, aktiboki 
hartu du parte elikagaien segurtasunaren arloko 
erreferentziazko foroetan, hala nola Nekazaritzako 
Elikagaien Industrien Elkartea (AINIA), Kodetze 
Komertzialaren Espainiako Elkarteak (AECOC) eta 
Banatzaileen, Autozerbitzuen eta Supermerkatuen 
Espainiako Elkarteak (ASEDAS) antolatu dituztenetan.

Arrantzako produktuen segurtasuna eta kalitatea 

Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseilua (CSIC) eta 
Mercadona elkarlanean hasi dira arrantzako produktuen 
segurtasuna eta kalitatea hobetzeko, produktu 
horien parasitoen ikerketaren bitartez. Horretarako, 
parasitoen portaera —batez ere Anisakisarena— sakon 
aztertuko du Vigoko Itsas Ikerketen Institutuak (IIM), 
ECOBIOMAR ikerketa-taldearen eta Biobancoko 
Unitate Teknikoaren bitartez. Azterketa berritzaile 
horrek aukera emango dio Mercadonari ateratako 
ondorioak arrantza-produktuen kudeaketan 
aplikatzeko, produktu horien katea fidagarria izan 
dadin eta bere bezeroei eskaintzen dizkien kalitatea 
eta zerbitzua hobeak.

Proiektuaren ardatza FAO 27 arrantza-guneko, hau da, 
Atlantikoko ipar-ekialdeko espezieak aztertzea izango 
da, eta Mercadonaren 6 Totaler Hornitzailek hartuko 
dute parte. Hain zuzen ere, hauek: Riveira Peixe 
Fresco, POSA, Mascato, Mastter, Abroma Fishing eta 
Castletownbere Fishermen’s Co-Op.

Mercadonaren lehentasun nagusia da bere produktu-
sortaren elikagai-segurtasuna bermatzea, eta Totaler 
hornitzaileek ere partekatzen dute lehentasun hori, 
eta horretan lan egiten dute produktu guztietan. 
“Nagusi”ei erabateko bermea eskaintzeko, kalitatea eta 
elikagai-segurtasuna kudeatzeko sistema propio bat 
dauka konpainiak. Sistema horren bitartez, hornidura-
kateko prozesu guztiak zehatz-mehatz kontrolatzen 
ditu, jatorritik azken kontsumitzailera. Lan horretarako, 
ikuskapen-sistema berritzaile eta espezifikoak ditu, 
hala nola REMER tresna, zeinak sor daitezkeen 
arriskuak detektatu eta abisu ematen baitu, eta, beraz, 
aukera ematen du egoera berriei aurre egiteko eta 
Kontrol Planean hobekuntzak egiteko etengabe.

Bestalde, konpainiak irakaskuntza-lan garrantzitsua 
egiten du elikagaien segurtasunaren inguruan, 
trebakuntza funtsezko alderdi bat baita. Hain zuzen 
ere, 2018an, “Jateko prest” zerbitzua ezarri duten 
Valentziako 11 dendetako 150 langile baino gehiagori 
eman die trebakuntza atal horren kudeaketan eta 
beste alderdi espezifiko batzuetan, eta langile berri 
guztiei elikagai-segurtasuneko trebakuntza eman zaie.

Simulakroak eta osasun-agintariekiko lankidetza

Mercadonak simulakro-metodo propio bat du 
elikagaien segurtasuna areagotzeko, eta, lan 
horretan, zenbait egoera simulatzen dira. Totaler 
hornitzaileekin batera egiten dira simulazio horiek, 
eta, haien bidez, hobetzeko puntuak detektatzen dira 
eta parte-hartzaileen gaitasunak sendotzen dira, izan 
etorkizunean daitezkeen gorabeherei begira. 2018an 
kudeatutako simulakro guztien artetik, aipatzekoa da 
Errioxako eta Gaztela-Mantxako osasun-agintariekin 
eta Kontsumoaren, Elikadura Segurtasunaren eta 
Nutrizioaren Espainiako Agentziarekin (AESAN) 
lankidetzan egindakoa. Hari esker, barne-sistemak 
probatu ziren, hobetu beharreko puntuak hauteman 

1.5 Elikagaien segurtasuna eta kalitatea

1. “Nagusia”
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1
Lehengaien 

hornitzaileak 
identifikatuz eta 

kontrolatuz

2
Ekoizpena 
kontrolatuz

3
Aldaketen 
txertapena 
kontrolatuz

4
Puntu 

erabakigarriak 
aztertuz eta 
kontrolatuz

Garbitasuna 
eta erabilera 
kontrolatuz

5

Instalazioak 
kontrolatuz

6
Kalitatearen 
hobekuntzak 

egiaztatuz  

8
Larrialdien 

kudeaketarako 
metodoaren bidez

9
Ziurtagiriak

10

TOTALER HORNITZAILEEN ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO DEKALOGOA

Helburua da elikadura-segurtasuneko mailak azkar eta modu jarraituan baloratzea eta egiaztatzea

Produktu freskoen eta alergenoen kontrola:

1.800
KONTROL

Prozesu logistikoen kontrola:

350
KONTROL BAINO GEHIAGO

Beste prozesu-kontrol batzuk (gainazalak eta giroak):

1.200
KONTROL

Hornitzaileen prozesu eta instalazioen ebaluazioa:

2.000
INSTALAZIO EBALUATUAK

ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO ETA KALITATERAKO KONTROL PLANA

Elikaduraren Segurtasunari buruzko 
Ziurtagiriak: IFS eta BRC, besteak beste

% 99 TOTALER HORNITZAILEEN

Urrezko araua 

Mercadonaren eskaintzako produktu guztiek elikadura-
segurtasuna ziurtatu behar dute lehendik; bigarrenik, 
kalitatea; hirugarrenik, txera; laugarrenik, produktu-
aukera eraginkor baten parte izatea; eta amaitzeko, 
prezio txikiena izatea.

Detektagailuak 
egiaztatuz

7

Samhae Totaler Hornitzailearen algak arrozarekin eta sesamoarekin.

47



1.6 Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 

Mercadonak Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua du, 
doakoa, bai Espainian, bai Portugalen, non 76 pertsona 
lan egiten duten. Zerbitzu horretan egunero egiten den 
ahaleginari esker, Mercadonak irekiak dituen bideen 
bidez “Nagusi”ek planteatzen dituzten zalantza, 
galdera eta kezka guztiak bideratzen dira, zeinak 
berehala izapidetzen baitira horretarako ezarritako 
mekanismoen bitartez, erlazionatutako sailek konpon 
ditzaten. 

Gardentasuna etiketetan

Marka propioak fabrikatzen dituzten Totaler 
hornitzaileak beti argitasunez eta gardentasunez 
identifikatzen ditu Mercadonak, horri esker 
kontsumitzaileek askatasunez eta egiazko 
informazioarekin joka eta eros baitezakete. Izan ere, 
identifikazio- eta informazio-printzipioen aldeko 
apustua egiten duen prozedura propio bat du, eta 
hobekuntzak egiten ditu urtero etiketetan, “Nagusiak” 
erraz hauteman dezan informazio garrantzitsua, 
erosten duenetik kontsumitzen duen arte, bai eta 
ezaugarri gakoak ere, hala nola ea alergenorik baduen, 
edo nola erabiltzen den.  

Almudena, Madrileko Ayala kaleko supermerkatuko “Nagusia” labe-atalean.

Bezeroen arretarako kanalak Espainian:

www.mercadona.com 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

Espainiako Bezeroen 
Arretarako doako Telefonoa:

1. “Nagusia”
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Mercadonarentzat, hobetzeko funtsezko tresna bat da 
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua. Hala, 2018an jasotako 
275.000 kontsultetatik asko iradokizunak izan ziren, eta 
dagokion sailak aztertu ondoren, aukera eman dute hobetu 
beharreko puntuak identifikatzeko, hori baita Mercadonaren 
helburua, “Nagusia” erabat gogobetetzea.

“Nagusi”arekiko komunikazio-kanalak

Mercadonak gardentasunaren alde egiten du, eta, 
horrenbestez, bere “Nagusi”ekiko komunikazioa funtsezkoa 
da. Hori dela eta, etengabe entzuten du eta elkarrizketa 
bultzatzen, eta, aldi berean, zenbait bide baliatzen ditu 
bere bezeroentzat interesgarria izan daitekeen konpainiari 
buruzko informazioa zabaltzeko. Mercadona Proiektua 
osatzen duten langile guztiak inplikatzen dira lan horretan 
egunero, eta konpainiak sare sozialetan ireki dituen kanalek 
indarra hartzen jarraitu dute 2018an; izan ere, ekitaldi-
amaieran 980.000 jarraitzailetik gora zituen Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn eta YouTube sareetan, eta 
hilean 120.000 aipamen izan zituen, batez beste.

Mónica, Bezeroaren Arreta Zerbitzuko langilea.

KONTSULTA 
sare sozialetan

200.000 

AIPAMEN HILERO, batez beste
120.000 

JARRAITZAILE BAINO 
GEHIAGO 2018an

281.000 

600.000 
JARRAITZAILE FACEBOOKEN

112.000 
JARRAITZAILE INSTAGRAMEN

160.000 
JARRAITZAILE TWITTERREN

940.000 
IKUSTALDI YOUTUBEN

100.000 
JARRAITZAILE LINKEDINEN

@Mercadona
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1.7 Elikadura osasungarria

Elikadura osasungarri eta eskuragarriarekiko 
konpromisoan, Mercadonak produktu jasangarri 
eta kalitatekoak eskaintzen ditu, eta behar 
berrietara moldatzen eta joerei aurrea hartzen 
jarraitu du. Ahalegin horren ondorio gisa, elikagai 
osasungarrien eskaintza indartu du nutrizio-arloan 
hobekuntza garrantzitsuak sartuz, eta, horren 
ondorioz, aurrerapen handiak egin dira hainbat 
produktutan. 

Nutrizioa eta osasuna

Mercadonak, gizarteak bezala, nutrizioarekiko eta 
bizimodu osasungarria izatearekiko interesa du, 
betiere elikadura osasungarri eta orekatuan eta 
kalitateko produktu jasangarrietan bermatuta. 

Horregatik, Totaler hornitzaileekin dihardu 
lanean, ahal den guztietan, 

hobekuntzak egiteko 
nutrizioaren arloan 

eta bere bezeroei 
eskaintzeko preziorik 
lehiakorrenean. Horren 
emaitza gisa, Elikadura 
Segurtasunaren 
eta Nutrizioaren 

Espainiako Agentziaren 
(AESAN) Elikagai 

eta edariak hobetzeko 
lankidetza-planarekin bat 

egin du 2018an; konpainiaren 

eta bere Totaler hornitzaileen helburua da gantz 
aseen, gatzaren eta azukrearen edukiak murriztea bere 
markako produktuetan.

Gainera, konpromiso sendo bat du Osasun, Gizarte 
Politika eta Berdintasuneko Ministerioarekin, 
Elikadurarako, Jarduera Fisikorako eta Obesitatea 
Prebenitzeko Estrategia Nazionalean (NAOS) parte 
hartuz. Zenbait ekimen bultzatzen ditu Totaler 
hornitzaileekin jarduerak eginez (adibidez, gatza eta 
azukreak murriztea produktuetan), eta, duela zenbait 
urtetik, publizitatea autorregulatzeko ministerio horren 
kodean (PAOS kodea) parte hartzen du.

PRODUKTU 
GLUTENIK GABE

1.250
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Elikadura osasungarria bultzatzeko helburuarekin, 
Mercadonaren produktu-sorta eraginkorrak eskaintzen 
ditu pertsonen bizitzarako beharrezkoak diren elikagai 
guztiak dituzten elikagai eskuragarriak. Gainera, 
bere “Nagusi”ei gomendatzen die modu askotariko 
eta orekatuan konbinatzeko, pertsona bakoitzaren 
beharretara egokituta. Horretarako, nutrizioaren 
alorrean entzute handia duten adituen panelak jartzen 
ditu, “Nagusi”ei aholku eman eta orientatzeko, eta, 
hala, produktuak hobetzeko, betiere zehaztasunez eta 
oinarri zientifikoarekin.

Produktu-sorta zabala, 
intolerantziak eta alergiak dituzten 
“Nagusiak” gogobetetzeko

Intolerantziak eta alergiak dituzten “Nagusi”ekin 
ere konpromiso arduratsua du Mercadonak, 
eta lanean dihardu haien dietan sar daitezkeen 
produktuak berme osoz ekartzeko bere 
produktu-sortara. 

Glutenik gabeko produktuen sorta hedatzen 
jarraitu du konpainiak; 2018aren amaieran, 
glutenik gabeko 1.250 produktu ditu, eta, 
horrekin, duela hamar urte baino gehiagotik 
zeliakoekin duen konpromisoa indartzen da. 
Aldi berean, alergenorik gabeko produktuen 
aukera eta identifikazioa hobetzen jarraitzen 
du konpainiak, intolerantziak eta alergiak 
dituzten “Nagusi”ek aukera izan dezaten 
produktu-kategoria guztiak erosteko. 

Hala, konpainiak harreman estua izan du 
2018an Espainiako Zeliakoen Elkarteen 
Federazioarekin (FACE), Kataluniako 
Zeliakoen Elkartearekin (SMAP), Laktosarekiko 
Intoleranteen Espainiako Elkartearekin 
(ADILAC) , Zeliakoen eta Glutenarekiko 
Sentikorren Elkartearekin (ACSG) eta 
Elikagaiei eta latexari alergia diotenen 
Espainiako Elkartearekin lanean jarraitzeko 
kontsumitzaileei alergenoen inguruko 
informazioa eta trebakuntza ematen, 
arazoak aztertzen eta kontsumitzaileen 
beharrak aseko dituzten irtenbideak 
bilatzen.

planarekin bat egin du   
gantz aseen, gatzaren eta 
azukrearen edukiak murrizteko

AESANEN
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Ángel eta Mª Carmen, Lizarrako (Nafarroa) Merkatondoako supermerkatuko “Nagusiak”.

1. “Nagusia”
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Mercadona lankidetza estuan 
aritzen da Totaler hornitzaileekin, 
beti elikadura-segurtasun handiena 
emateko. Zeharkako lantaldeak ditu 

elikadura-arloko legedia aztertzeko eta hari aurrea 
hartzeko, eta, horrez gain, elikadura-intolerantziak 
dituztenentzat ere produktu-aukera eraginkor 
egokia eskaintzeko. Kalitate handiko produktu 
freskoen kontsumoa ere bultzatzen du Frescos 
Global estrategiaren bitartez.

Mercadona aitzindari izan zen 
ekoizpen eta kontsumo arduratsua 
garatzen. 1993an, bere BPB (Beti 
Prezio Baxuak) politika komertziala 

jarri zuen martxan. Hor, ez dago eskaintzarik, 
eta kontsumo arduratsua sustatzen du. Gainera, 
ingurumen-inpaktua prebenitzeko eta murrizteko 
neurriak aplikatzen ditu prozesu guztietan.

Mercadonak berrikuntzak egiten 
ditu etengabe, bere azpiegiturak 
bezeroen behar berrietara egokitzeko. 
Denda eraginkorraren eredu berrira 

egokitzeko lana indartzen jarraitu du Mercadonak. 
Horri esker, urte-bukaeran 400 zentro zeuden 
eredu berrira egokituta; zentro horietan, atal 
berriekin eta diseinu zabal eta hurbilagoarekin 
“Nagusi”ei zerbitzu hobea emateaz gainera, 
energia-kontsumoa % 40raino murrizten da.

Arrantzako produktuen segurtasuna 
eta kalitatea hobetzeko erronka 
du Mercadonak, eta elkarlanean 
dihardu Ikerketa Zientifikoen Goi 

Kontseiluarekin batera (CSIC), produktu horien 
parasitoak ikertzeko eta parasitoon eboluzioa 
geldiarazteko. Azterketa horren emaitzekin kate 
fidagarri bat sendotuko da, eta bezeroei eskaintzen 
dien kalitatea eta zerbitzua hobetuko dira.
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Camilo, Arnedoko (Errioxa) Quel etorbideko supermerkatuko langilea.

2. LANGILEA

MERCADONAREN ETENGABEKO 
BILAKAERA ETA ERALDAKETA 

EZINEZKOAK IZANGO LIRATEKE 
KONPAINIA OSATZEN DUTEN 

PERTSONA GUZTIEN GRINA ETA 
KONPROMISOA FALTAKO BALIRA

2018an bereziki nabarmena izan da aldaketaren zati izateko 

konpainiako langileek izandako erabakitasuna, hari esker —eta 

ahalegin indibidual eta kolektiboari esker— konpainiak bermeekin 

gauzatu ahal izan baitu egungo eraldatze-prozesua, pertsonak 

zainduz gero, emaitzak lortzen baitira
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LANGILEEI BURUZKO DATU NAGUSIAK

Paula, Oviedoko (Asturias) La Corredoria supermerkatuko labe-ataleko langilea.

HITZARMEN 
KOLEKTIBO BERRIA

Berdinzaleagoa eta sozialagoa

Langileen erosteko ahalmena 
hobetzen da, HILEAN gutxienez  

1.328  
EURO GORDINEKO 

soldatarekin 

1.800  
LANPOSTU finko, egonkor eta 
kalitatezko sortu dira 2018an

85.800 
PERTSONA KONPROMETITU

ERRENDIMENDU HANDIKO 
LANTALDEA

HAZKUNDE PARTEKATUA

325  
MILIOI EURO  
banatu dira hobaritan 
langileen % 98ren artean

TREBAKUNTZA

70  
MILIOI EURO   
trebakuntzan inbertituak
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2.1 Langileei buruzko adierazleak

Konpainiak bere giza baliabideen talentua 
aprobetxatzen du etorkizuneko Mercadona sortzeko. 
Guztira 85.800 pertsona kontratu finkoarekin 
2018aren bukaeran. Eta guztiek ahalegin handia 
egin dute beren lanpostuetan bikaintasuna lortzeko. 
Ordainetan, egiaztatu dute konpainiak haiengan 
jarritako konfiantzak emaitza zehatzak dakartzala: 
enplegu kalitatekoa eta egonkorra, sektoreko 
batez bestekoaren oso gainetik dauden soldatekin, 
ezagutza eta gaitasunak hobetzeko aukera ematen 
duten trebakuntza-planekin, eta konpainiaren 
erritmoan alderdi pertsonalean eta profesionalean 
hazten jarraitzeko aukera ematen dieten ibilbide 
profesionaleko planekin.

Horri guztiari esker, Mercadonak sektoreko giza 
baliabide onenak ditu: errendimendu handiko lantalde 
bat, kohesionatua eta ohiko lanean bikaintasuna 
lortzearekin tematua; lantalde horren inplikazioa eta 
produktibitatea dira konpainiak etorkizunean izango 
duen hazkundearen bermeak.

Aurreko urteetan ere, Harvard Business Review-k 
konpainiaren giza baliabideen politika nabarmendu 
izan du langileei “etekinik handiena” ateratzeagatik, 
“langileen sormen-gaitasunak eta arazoak konpontzeko 
gaitasunak aprobetxatu baititu hobekuntzak proposa 
ditzaten”, eta 2018an ere aintzatespena jaso du. 
Zehazki, 2018an, banaketa-sektoreko lehen enpresa 
izan da Mercadona talentua erakartzen, eta seigarrena 
sektore guztiak kontuan hartuta, Monitor Español de 
Reputación Corporativa (Merco) sailkapenaren arabera.

Aintzatespen horiek erakusten dute Mercadonak 
etengabe egiten duela talentua erakartzearen eta hari 
eustearen alde, bai eta lan-kalitatearen alde ere, eta 
horretara ahalegin handia bideratzen jarraituko du, bai 
baitaki oraindik asko duela hobetzeko esparru horretan.

Nazioartean aintzatetsi den Giza Baliabideen 

Eredua

JARDUERA-ARLOAREN 
ARABERA

% 85 DENDETAN
% 9 LOGISTIKAN 
% 6 BULEGOETAN

SEXUAREN ARABERA

% 64 EMAKUMEZKOAK
% 36 GIZONEZKOAK

Langileen banaketa  
85.800 langile finko

ADINAREN ARABERA 

% 14 29 URTE ARTEKOAK 
% 39 30-39 urte  
% 39 40-49 urte  
% 8 50 URTETIK GORAKOAK  

1.800 
lanpostu berri

ADINAREN ARABERA 

% 56 29 URTE ARTEKOAK
% 36 30-39 URTE
% 8 40 URTETIK GORAKOAK
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2.2 Hitzarmen kolektibo berri 
berdinzaleagoa eta sozialagoa

2018an, Mercadonak Enpresako Hitzarmen Kolektibo 
berria eta Berdintasun Plana izenpetu ditu Unión General 
de Trabajadores (UGT) eta Comisiones Obreras (CCOO) 
sindikatuekin. 2019ko urtarrilaren 1ean sartu ziren biak 
indarrean, eta bost urte iraungo dute.

Berdintasuna eta langileen eskubideak are gehiago 
bermatzen ditu lan-hitzarmen berriak, eta sendotu egiten 
du Mercadonak enplegu egonkor eta kalitatekoarekin 
duen konpromisoa; halaber, indartu egiten du langileen 
erosahalmena hobetzeko enpresaren erabakia: 1.328 euroko 
soldata gordina, hileko, gehi konpainiaren ordainketa-
politikaren araberako osagarriak (urtean % 11ko igoera, 
5. mailaraino); oinarrizko soldataren igoera progresiboa, 
KPIaren araberakoa, eta hobekuntzak gauez lan egiteagatik 
eta hotzagatik ordaintzen diren plusetan.

Gaur egungo Enpresako Hitzarmen kolektiboak izaera 
sozialeko neurri garrantzitsuak ditu, eta lan-bizitza eta 
familia bateragarri egiteari buruz Mercadonak duen 

Miguel Ángel Cilleros, UGTren Zerbitzu, Mugikortasun eta Kontsumo Fe-
derazioko idazkari nagusia; José María Martínez, CCOOren Zerbitzu Fe-
derazioko idazkari nagusia; Daniel Blasco, Mercadonako Giza Baliabideen 
zuzendari nagusia, eta Héctor Hernández, Mercadonako Arlo Juridikoko, 
Antolakuntzako eta Marina de Empresas proiektuko zuzendari nagusia; eta 
sindikatu eta enpresako gainerako ordezkariak El Jarro Koberrikuntza Zen-
troan, Paternan (Valentzia).

konpromisoa sendotzen du. Besteak beste, zazpi astera 
luzatzen da aitatasun-baimena. 

2019-2023KO LAN-HITZARMENA ETA BERDINTASUN-PLANA

Hitzarmen berdinzaleago eta sozialago bat

Hasierako 
gutxieneko 

soldata: 1.328 
euro gordina 

hilean

Eszedentzia seme-
alabak zaintzeko, 
12 urte betetzen 

dituzten arte

Ordainsari-
berdintasuna: 
“Erantzukizun 

bera, soldata bera”

Ezkontidearen 
edo seme-

alabaren heriotza 
gertatuz gero, 30 
eguneko baimena 
(lehenengo 5ak 
ordainduak dira)

Behatoki parekide 
bat sortu dugu 

(enpresa + 
sindikatuak)

Logistikan, urtean 
7 asteburu libre

7 asteko aitatasun-
baimena

Lanaldi osoan, ezin 
dira egin 5 ordu 

baino gutxiagoko 
jardunak, 

eta, lanaldi 
murriztuetan, 

berriz, 3 ordu baino 
gutxiagokoak

Plus hobeak 
gaueko lanagatik 

eta hotzagatik

Erosteko ahalmena 
bermatzen du: 
Soldata-igoera, 
KPIaren arabera
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2.3 Berdintasunarekiko eta 
dibertsitatearekiko konpromisoa  

Mercadonan, berdintasuna eta dibertsitatea 
defendatzen eta sustatzen diren funtsezko balioak 
dira. Konpromiso sakon baten bidez egiten da 
hori: edozein diskriminazio-motaren aurrean zero 
tolerantziaren politika dugu.

Hori dela eta, tratu- eta aukera-berdintasunaren 
printzipioa esparru guztietan eta ondorio 
guztietarako betetzea eskatzen da. Izan ere, ez 
dute onartuko sexuan, sexu-orientazioan, egoera 
zibilean, desgaitasunean, adinean, arrazan, politika- 
eta erlijio-usteetan, sindikatu-afiliazioan edo beste 
edozertan oinarritutako diskriminaziorik.

Mercadonarentzat, gainera, ekitatea bere 
Ereduaren parte den balio utziezina da, zeharka 
aplikatzen duena eta, 1997tik, printzipio honetan 
zehazten dena: “erantzukizun bera, soldata bera”. 
Era berean, dibertsitatea bere garapena indartzen 
duen balio integratzailea da. Harekin, emaitza 
hobeak lortzen ditu, eta lehiakortasuna hobetzen 
du. Horretarako, aniztasuna errespetatzen duten 
lan-baldintzak sustatzen ditu konpainiaren esparru 

LAGUN IGO 
DIRA MAILAZ

860

70

66.500 
LAGUNEK
hartu dute parte trebakuntza-
planetan

milioi 
inbertitu dira

guztietan, neutraltasun korporatiboko politika 
bat ezarrita. Hona hemen horren erakusgarri 
diren datuak: langileen % 64 emakumezkoak dira; 
2018an lanpostuz igo diren 860 pertsonetatik 
% 41 (355 langile guztira) emakumezkoak dira; 
eta konpainiaren zuzendaritza-postuetan 1.750 
emakume daude, guztira % 47.

Horrekin lotuta, sindikatuetako ordezkariekin 
Berdintasun Plan berria sinatu da, zeinaren bidez 
sendotzen baita aukera-berdintasunaren aldako 
jarduera-lerroa. Egiaz, aurreko planarekin lortutako 
eskubideak sendotzeaz gain, plan berri hau sinatuta, 
langileen garapen pertsonal eta profesionalean 
ondorio zuzena duten balio utziezinak defendatzen 
eta sustatzen laguntzen da.

Behatoki parekidea, malgutasuna eta 

eraginkortasuna areagotzeko

2018an, behatoki parekide bat sortzea ere adostu dute 
sindikatuek eta Mercadonak. Hitzarmena sinatu duten 
alde guztiek osatzen dute Behatokia, zeinaren helburua 
hau baita: malgutasun eta eraginkortasun handiagoa 
ematea konpainiari lanaldiei eta haien banaketari 
dagozkien hobekuntzak ezartzeko. Mercadonaren 
proiektu berrien gaineko informazioa etengabe jasoko 
duenez Behatokiak, aldez aurretik bidal diezazkioke 
konpainiari lanaldiari eta haren banaketari buruzko 
gomendioak.
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2.4 Kalitateko enplegu egonkorra 
sortzearen aldeko apustua

Mercadonaren ereduak lidergoa sustatzen duen 
etengabeko hobekuntzaren kultura bultzatzen du. 
Gainera, ahalegina, konpromisoa eta erantzukizuna 
funtsezko balioak dira konpainiarentzat alderdi 
pertsonalean eta profesionalean hazteko, eta talde-
lana bultzatzen du sektorean nabarmentzeko eta 
errendimendu handiko lantalde lehiakor bat osatzeko 
funtsezko faktore gisa.

2018an, beste urte batez, Mercadonak bere lantaldea 
sendotu du trebakuntzan inbertituta, 70 milioi eurotik 
gora, eta kalitateko 1.800 lanpostu egonkor sortuta. Horri 

esker, urte-amaieran 85.800 pertsonako lantaldea zuen, 
Portugalgo lantaldeko 300 pertsonak barne, zeinen 
erantzukizuna baita konpainiak herrialde horretarako, 
epe laburrerako, aurreikusi dituen helburuak lortzea.

Langile bakoitzaren talentuaren alde egiten duen talde 
profesional bat osatzen dute guztiek, eta talentu hori da 
haien bereizgarria: egiten dituzten akatsetatik ikasten 
dute, eta ahalik eta gehiena aprobetxatzen dituzte 
baliabide, gaitasun eta ezagutzak, enpresaren helburua 
betez, “Nagusia” erabat gogobetetzeko eta Mercadona 
Proiektua bultzatzeko.

Beatriz eta David, Coruñako Ronda Outeiroko supermerkatuko langileak.
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Puçoleko (Valentzia) Forvasa ogi- eta tarta-fabrikako instalazioak, sutea gertatu ondoren.

Alicia, Forvasako langile ohia, eta, orain, Paternako (Valentzia) El Jarro Koberrikuntza Zentroko langilea.

2018ko ekainean sute bat izan zen Forvasan, Puçoleko (Valentzia) 
ogi- eta tarta-fabrikan. Mercadonak konpromisoa hartu zuen 

instalazio horietako 540 pertsonen lanpostuak bermatzeko, eta lortu 
zuen horiek enpresako beste atal batzuetan jartzea.

HORNIDURA  

GUZTIA  
BERMATUA

540  
LANPOSTU  
bermatu ziren sutearen 
ondoren
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Etekinak partekatzea langileekin

Mercadona Proiektua hazkunde partekatuko proiektu 
bat da, egia unibertsal bat aplikatzen du, hots: jaso ahal 
izateko, lehenengo eman egin behar da. Horretarako, 
lehiakortasun handiko lan-baldintzak ematen dizkie 
langileei, eta, ordainetan, talentua enpresan geratzen 
da, lantalde kohesionatu eta motibatu bat eratzen da, 
eta langile hobeak lortzen dira.

Ordainsariei dagokienez, 2018an ere lantaldeko 
kideen ahalegina saritu du sektoreko batez 
bestekoaren gainetik dagoen soldatarekin. Ordainetan, 
produktibitateak ere gora egiten jarraitu du, eta 
konpainiaren eraginkortasuna sendotu da beste urte 
batez.

Horrez gainera, konpromisoa eta lidergoa sustatzeko, 
Mercadonak ordainsari aldakorraren politika bat 
du, eta langileak saritzen ditu ezarritako helburuak 
betetzeagatik. 

Aurreko urteetan bezala, duela 18 urte ezarri zen 
ordainsari aldakorraren politika horren barruan, 
urtean zehar lotutako mozkinak langileekin banatu 
ditu, urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duten 
langileak sarituz, hamabi hilabeteetan izan duten parte-

hartzeak, konpainiaren helburu orokorrak lortzeaz 
gain, beren lanposturako berariaz hitzartutako helburu 
pertsonalak ere lortzea ahalbidetzen duelako. Zehazki, 
2018an, 325 milioi euro banatu ditu sari gisa langileen 
% 98ren artean, eta ahalegin hori nabarmentzekoa 
da konpainiak 1.504 milioi euroko inbertsio-errekorra 
egin duen urte batean, eragina izan baitu emaitzen 
kontuan.

Indarrean 2019/01/01etik. Ordainsarien Politikaren % 1,2ko hazkundea 2019an.
oinarrizko langileen 

% 79

ANTZINATASUNA URTEBETE BAINO GUTXIAGO 2 URTE 3 URTE 4 URTE BAINO GEHIAGO

Gordina/hil 1.328 € 1.458 € 1.618 € 1.797 €

Garbia/hil 1.193 € 1.259 € 1.350 € 1.477 €

OINARRIZKO LANGILEEN SOLDATA-TAULA ESPAINIAN

Mercadonako oinarrizko langileen soldata taula, 12 hilekotan*

* Hileko soldata horri gehitu behar zaio helburuak lortzeagatiko saria: urtebetetik lau urtera bitarteko 
antzinatasuna dutenen kasuan, hilabete bateko soldata da, eta, enpresan 4 urte baino gehiago daramatzan 
langileen kasuan, bi hilabetekoa.

Helburuak lortzeagatiko 

saria: 

325  
MILIOI EURO  
banatu dira langileen artean

% 98  
LANGILEK  
kobratu du saria

% 3,7KO  
ERROTAZIOA

JARDUNAREN ADIERAZLEAK
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2.5 Familia eta lana uztartzea eta langileen ongizatearekiko konpromisoa

Mercadonak 1993an ezarri zuen Erabateko Kalitatearen 
Eredua, eta, ordudanik, lana eta familia uztartzearen 
aldeko konpromisoa mantentzen du. Horretarako, 
pertsonek bi eremu horietan dituzten beharrak asetzen 
laguntzen duten ekimen aitzindariak egiten ditu, 
etengabeko hobekuntzaren alde egiten duen giza 
baliabideetako politika baten bitartez. 

2018an hainbat neurri sustatu eta indartu dira, eta 
haietako batzuen zenbakiek argi erakusten dute 
Mercadonak zer-nolako konpromisoa duen lan-bizitza 
eta familia bateragarri egiteko ahaleginarekin. Adibidez, 
nabarmentzekoa da ama diren 2.360 langilek —lantalde 
osoaren % 5— erabaki izana 30 egunez luzatzea legez 
ezarritako amatasun-bajaren lau hilabeteak. Halaber, 
16.062 langilek lanaldi murriztuez gozatzeko aukera egin 
dute; kasu horietako batzuetan, gainera, enpresak bere 
bloke logistikoetan 2001etik dituen haur-hezkuntzako lau 
doako zentroetako batera eraman dituzte seme-alabak.

Isabel, Santiago de Compostelako (Coruña) A Sionlla supermerkatuko 
langilea.

16.062
aritu dira lanaldi murriztuan
LANGILE

LANGILE EMAKUMEK 
2.360
erabaki zuten ama izatea eta 
amatasun-baja 30 egunez luzatzea

LANGILE GIZONEK
1.436
aitatasun-baimena izan dute

129
LANGILEK
luzatu dute seme-alaben 
zaintzarako eszedentzia

Horrenbestez, lana eta familia bateragarri egitea balio 
bat da, eta konpainiaren erritmo berean hazten ari da. 
Hitzarmen berrian jasotzen diren neurriak ere horren 
erakusgarri dira. Esate baterako, aitatasun-baimena 7 
asteraino zabalduko da, gaur egun legeak jasotzen dituen 
5 asteen aldean; seme-alabak zaintzeko eszedentzia 
haurrak 12 urte bete arte eskatu ahalko da; eta 12 urte 
bitarteko adin txikiko bat zuzenean zaintzapean izan eta 
lanaldi murriztua dutenek, haurrak legez aurreikusitako 
gehieneko adina gainditzen duenean, lanaldi partzialeko 
kontratu batera aldatzeko eska dezakete adin txikikoak 
15 urte bete arte, eta gero itzuli lanaldi osora, hala nahi 
badute.
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2.6 Hazkunde profesionalerako 
trebakuntza 

Mercadonak etengabe sustatzen ditu bere langileen 
gaitasunak eta ezagutzak, eta etengabeko trebakuntzaren 
aldeko apustua egiten du; hala, lantaldearen egungo 
eta etorkizuneko garapena sendotzen da, eta, halaber, 
konpainiaren hazkunde jarraitua ere bai. 

Langileriaren talentua garatu eta indartzeko, enpresak, 
2018an, 70 milioi euro inbertitu zituen trebakuntzan, 
aurreko urtean baino 5 milioi gehiago; eta pertsonako 
815 euro inbertitu zituen, trebakuntzako (orokorra eta 
espezifikoa) 2,5 milioi ordu osatu arte. 

Horri esker, goi-errendimenduko langileak ditu, 
motibatuak, kohesionatuak eta gaitasun eta gauzatze-
maila handikoak; hain zuzen, horregatik dira Mercadonako 
giza baliabideak sektoreko onenak.

2.7 Osasuna eta segurtasuna lanean 

Mercadonarentzat, langileen laneko osasuna eta 
segurtasuna etengabeko konpromiso bat da, eta 
konpromiso hori zeharka hartu eta ezartzen du. 
Etengabeko kontzientziazio-lana egiten du, eta barne-
prozesu guztiak eta jarduera guztiak aztertzen ditu, 
lanpostu bakoitzari segurtasun eta ergonomia handiagoa 
eman ahal izateko. 

Laneko segurtasunaren eta osasunaren inguruan egiten 
dituen jarduera guztiak estrategikoak dira, eta haien 
helburua da enpresaren prebentzio-kultura modu 
esanguratsuan areagotzea; 2018an 9,9 milioi euroko 
inbertsioa egin da trebakuntzan eta ebaluazioan.

Nabarmentzekoak dira arrisku psikosozialen ebaluazioa, 
denda eta biltegietako laneko arriskuetako trebakuntza-
moduluen eguneratzea, eta segurtasunaren (laneko 
ekipamenduak 1215/1997 Errege Dekretura egokitzea), 
ergonomiaren (lanpostu berrien diseinua) eta industria-

R ESKAERA: STOCKAREN KUDEAKETA ERAGINKORRAGOA 

Celia, obrak egiteko prozesuaren zuzendaria, trebakuntza-saio bat 
ematen.

Mantentze-lanetako langileentzako trebakuntza. 

Lanpostu-mailan gora egindako Mercadonako langileak, zuzendaritza 
postuetarako trebakuntza-ikastaroan.
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Oropesa del Marreko (Castelló) Marina d’Orreko supermerkatuko 
jogurten atala. 

Jesús eta Fernando, Beharretara egokitutako Eskaera (R eskaera) 
proiektua ezartzearen arduradunak.

higienearen inguruko lan espezifikoak (irin-hautsaren, 
zarataren, ozonoaren… neurketak).

Halaber, dagokion osasun-zainketa egin da, hauen 
lankidetzarekin: Quirón Prevención, Previs eta 
Cualtis. Konpainia, gainera, prebentzio-zerbitzu hori 
gauzatzeko, hauekin aritzen da lankidetzan: Mazel 
Asistencia Industrial, Legalplanning, Valentziako 
Biomekanikako Institutua, SaludOnNet, Canalsalud24 
eta Psicopreven.

Mutualitateekiko eta hornitzaileekiko lankidetza

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten 
bederatzi mutualitateekin egindako lanaz gain (Umivale, 
Fremap, Asepeyo, MAZ, Ibermutuamur, Montañesa, 
Mutua Balear, MAC eta Mutua Navarra), 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.

R ESKAERA: STOCKAREN KUDEAKETA ERAGINKORRAGOA 

Kate logistikoaren eraginkortasuna eta produktibitatea areagotzeko, konpainia, Valentziako Unibertsitate 
Politeknikoarekin lankidetzan, R eskaeraren probak egiten hasi da; tresna horren helburua da dendako stocka 
jaistea, betiere “Nagusi”en zerbitzua bermatuta, eta horrek, gainera, “erosketa-prozesua erosoagoa egingo du, eta 
dendetako langileen lana erraztuko du eskaerak egiteko garaian.

Proiektu horrek aldaketa garrantzitsuak dakartza supermerkatuetako stockaren kudeaketan, aurreikuspenetan 
oinarritutako eskaera automatikoaren egungo eredutik denda bakoitzeko beharretara egokitutako berrezartzean 
oinarritutako eredura igarotzen baita; beraz, gehiegizko stockak dendaren antolamenduan eta eguneroko jardueran 
duen eragina ezabatuko da.

2018ko urtarrilean jarri zen martxan R eskaera Riba-roja de Túriako (Valentzia) bloke logistikoan, eta gainerako 
blokeetara zabaltzen joango da 2019an zehar. Ekimen hori 18 supermerkatutan dago martxan ekitaldiaren amaieran, 
eta espazioaren banaketa optimizatzen du berrezartze-irizpideak eguneratuta; horri esker, salmenta-aretoaren 
ordena eta irudia hobetzen dira, eta dendako biltegiak eta espazioaren aprobetxamendua ere bai. Eta, horrez 
gainera, supermerkatu bakoitzaren hornidura eraginkorra bermatzen du, eta logistika-kostuak murrizten ditu.
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BARNE-TREBAKUNTZA MERCADONAN 2018AN

PLANA DESKRIBAPENA DATUAK

HARRERA

FRESCOS GLOBAL

JATEKO PREST

LAGUNTZAILEAK

ZUZENDARI LIDERRAK

Langile berriari beteko duen lanpostuari 
buruzko azalpena ematen zaio, 
eta Erabateko Kalitatearen Eredua 
transmititzen; horren bidez, langileek 
beren gaitasunak sendotu eta hobetzen 
dituzte, eta konpainiaren kohesioa 
indartzen da erabakiak hartzeko garaian

5.978 lagun

3 milioi euroko inbertsioa

155.000 ordu

Frescos Global estrategiak eskatzen duen 
espezializaziora egokitzeko gaitasunak 
hobetzen dira, ikastaro hauetan parte 
hartuz: Haragi Eredu berria, Labe Eredu 
berria, Nola ebaki labanaz urdaiazpikoa 
edo Nola saldu sushia

9.800 lagun

3,5 milioi euroko inbertsioa

148.500 ordu

110 pertsonari prestakuntza espezifikoa 
eman zaie, enpresak martxan jarri berri 
duen atal berrian espezializatzeko

110 lagun

69.000 euroko Inbertsioa

3.000 ordu

Enpresa-lidergoari buruzko trebakuntza 
eta kudeaketa-, komunikazio- eta 
erabakimen-gaitasunak hobetzeko 
trebakuntza, enpresaren ikuspegi 
orokorra kontuan hartuta

667 zuzendari (50 beste 
herrialde batzuetakoak)

27.000 euroko inbertsioa 
batez beste

82.000 ordu

Erakundean funtsezkoa den kolektibo 
hau espezializatzeko trebakuntza 
espezifikoa. Koordinatzailearen 
eguneroko lana kudeatzea, bere 
lan-jardunari produktibitate eta 
eraginkortasun maximoa ateraz

39 lagun

887.000 euroko inbertsioa

36.000 ordu

2,5
MILIOI ORDU   
trebakuntzan

70 M € 66.500 
LAGUN 
plan espezifikoetan 
TREBATU dira

92
MODULU EDO 

PRESTAKUNTZA-EKINTZA

815 € 
LANGILE

BAKOITZEKO

2017AN BAINO 
5 M €  
GEHIAGO
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PREBENTZIO PLANA ETA OSASUN PROGRAMA 

Bloke logistikoak

37 IKASTARO PROGRAMATU DIRA 
BLOKE LOGISTIKO BAKOITZEKO

Arrisku orokorrak eta berariazkoak 
(instalazioen segurtasuna)

* Intzidentziaren indizea = Baja eragindako istripuen kopurua / 1.000 langile.

Laneko segurtasuna eta osasuna

‰ 19,20*Lan-istripuen intzidentzia

% 59Urtaroko gripearen aurkako 
txertatze-kanpaina estaltzea

% 81Aldikako azterketa-estaldura 
kolektiboa

9,9 MILIOI EURO
Lan-arriskuen prebentziorako 
inbertsioa

37Bajaren batez besteko iraupena EGUN

Supermerkatuak

249 EBALUAZIO EGIN DIRAZentro berrien eta egindako berritzeen 
arrisku-ebaluazioa

% 100

% 100

% 100

LANGILE BERRI GUZTIAK ETA 
PLANIFIKATUTAKO URTEKO 
ALDIZKAKO TREBAKUNTZA

SALMENTA EREDU BERRIARI 
JARRAITZEN DIOTEN HARAKINAK

URDAIAZPIKOA ESKUZ EBAKITZEN 
DAKITEN TXERRIKI-SALTZAILEAK

Hasierako eta aldizkako 
trebakuntza

141 EKINTZA EGIN DIRALarrialdietarako trebakuntza
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Antonia, Guadixeko (Granada) bloke logistikoko langilea.
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Mercadonak etengabe sustatzen 
ditu bere langileen gaitasunak 
eta ezagutzak, eta etengabeko 
prestakuntzaren aldeko apustua 

egiten du; hala, langileen gaitasunak eta 
enplegagarritasuna hobetzen laguntzen du. 
2018an, enpresak 70 milioi euro inbertitu zituen 
trebakuntzan, eta 2,5 milioi trebakuntza-ordu 
eman zituen.

Mercadonak 85.800 langile ditu 
(85.500 Espainian eta 300 Por-
tugalen). Denek dute kontratu 
finkoa, eta sektoreko batez bes-

teko soldata baino handiagoa dute. 2018an, 
kalitateko 1.800 lanpostu egonkor sortu zituen 
konpainiak, eta aurrera egin zuen biltegiak au-
tomatizatzeko ahaleginean, langileen gaines-
fortzuak saihesteko.

Mercadona genero-berdintasunaren 
alde dago, eta “Erantzukizun bera, 
soldata bera” ekitate-printzipioari 
jarraitzen dio. Halaber, barne-
igoera bere enpresa-ereduaren 
ikur bereizgarrietako bat da, eta 
pertsonen gaitasunetan eta balioan 
bakarrik oinarritzen da. 
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Verduras Curro Totaler Hornitzailearen aza-soro bat Villa del Pradon (Madril).

3. HORNITZAILEA

MERCADONAN, BILAKAERA 
PROZESU KONSTANTE BAT DA 

GURE ENPRESA-EREDUAN 

Proiektu irekia eta gizartearekiko ardura duena, “Nagusiak” 

pozik izatea iparrorratz duena, urtez urte haziz joan dena 

1.400 Totaler hornitzaileko industria-kluster bat osatu arte. 

Horien guztien ahaleginari eta erabakitasunari esker, produktu 

berritzaile eta gertukoak garatzen dira, eta, produktu freskoei 

dagokienez, bereizketa eta espezializazioa ematen dute, eta, 

beraz, Mercadonaren arrakasta eta lidergoa lortzen laguntzen 

dute
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BLOKE 
LOGISTIKOAK

Sare logistikoaren AZALERA

1.000.000 m2
baino gehiagokoa

16  
BLOKE LOGISTIKO
2 biltegi satelite 
2 biltegi erregulatzaile

NEKAZARITZAKO ELIKAGAI-
KATE JASANGARRIA

Elkarlana hauekin  

9.000  
NEKAZARI 

5.500  
ABELTZAIN

12.000  
ARRANTZALE

Xedea da sinergiak sortzea, 
katebegi bakoitzaren jakintza 
partekatzea, eta elikagai-
kate eraginkor, moderno 
eta bereizi bat eraikitzea 

1.400  
TOTALER HORNITZAILE

TOTALER 
HORNITZAILEA

HORNITZAILEEI BURUZKO DATU NAGUSIAK

Libre hazitako oilo errule bat, Huevos Guillén Totaler Hornitzailearena.
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3.1 Totaler Hornitzaileak 

Hornitzaile-ereduaren bilakaera

Bitarteko hornitzailetik eta hornitzaile espezialistatik 
Totaler hornitzailerako bilakaera lantzen ari da 
Mercadona duela zenbait urtetik hona, bide natural bat 
eginez. Bide hori egiten du baterako lankidetzarekin eta 
helburu komun batekin: Totaler eredua betetzea beti, 
eta kalitatearen eta prezioaren aldetik “Nagusi”arentzat 
aukera onenak diren produktuak garatu eta berritzea.

Konpromiso horretan, Mercadonak, berekin 
lankidetzan diharduten 1.400 Totaler hornitzaileekin 
batera, hazkundea bilatzen du bereizgarria izango den 
produktu-sorta eraginkor bat sortzeko bikaintasunaren 
bidez, eta egunero egiten du lan Totaler izateko 
eta “Nagusi”ari kalitate handieneko produktuak 
eskaintzeko, Orga Menua* osatu dezan preziorik 
txikienean.

Helburu hori lortzeko, Mercadona pixkanaka joan 
da bere eredua bilakatzen. Hala, tokiko eta gertuko 
produktuak erosteko estrategiaren (2012an abiarazi 
zen) bitartez produktu freskoetan espezializatzearen 
alde egindako lanari esker, freskotasun handiagoa 
bermatzen da, eta, gainera, 2018aren amaieran, 
produktu freskoen 350 Totaler hornitzaile zituen 

konpainiak, 2012ko 40en aldean. Eta ahalegin horrekin 
batera, igoera nabarmena izan da salmentetan, azken 
4 urteetan % 30eko hazkundea izan baita. 

Totaler eredu berrian, Mercadonaren eta hornitzaileen 
arteko harremana printzipio jakin batzuek arautzen 
dute, hauek oinarri dituztenak:

• Epe luzeko harremana.

• “Nagusi”arekin eta “Nagusi”arentzat garatzea 

produktua koberrikuntzako ekimenekin.

• “Hacendado”ren bereizgarri izango diren produktuak, 

eta beti hau beteko dutenak: elikagai-segurtasuna, 

kalitate definitua, zerbitzua eta erosketa-prezio 

lehiakorra.

• Kontratu mugagabea produktuetarako, hitzartutako 

kondizioak betetzen diren artean.

• Elaborazio-prozesu jasangarriak eta gizartearekiko 

ardura dutenak.

* Orga Menua: “Nagusi”aren Erosketa Osoa, kalitate handienarekin eta 
hilean kosturik txikienarekin.

TOTALER:  
Behar bakoitzerako beharrezko irtenbideak eskaintzea “Nagusi”ari, eta harentzako 
aukerarik onena izatea

TOTALER HORNITZAILEA:  
Mercadonarekin batera produkturik onena egiten duen Hornitzailea, “Nagusi”tik atzerako koberrikuntzaren 
emaitza, produktu bakoitzaren elikagai-segurtasuna, kalitatea, zerbitzua eta prezio lehiakorra bermatzen 
dituena; merkataritza-harreman egonkorra mantentzen dugu beti haiekin Mercadonaren markako 
produktuez hornitzeko, hala nola Hacendado, Deliplus, Bosque Verde eta Compy
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Epe luzerako harreman-esparru berri bat

Konpainiaren eta Bitarteko hornitzaileen (120 
hornitzaile 2017aren amaieran) hazkundea sendotzeko 
balio izan duen harreman-eredu arrakastatsu bat izan 
ostean 20 urtez, Mercadonak erabaki du Bitarteko 
hornitzaileengandik ikasitakoaren indarguneak 
hartzea, hornitzaile hori ezarritako harreman-
esparrua eraldatzeko. Eta, horretarako ere, “Nagusia” 
izango da ardatza, produktu freskoekin izandako 
esperientziarekin ikusi baita bezeroen konfiantza 
izaten jarraitzeko eta eskatzen duten produktu-
sorta “bizia” eskaini ahal izateko funtsezkoak direla  
merkatura arintasunez egokitzeko gaitasuna, “tokiko” 
produktuaren aldeko apustua eta espezializazioa.

Testuinguru horretan sortu da Totaler hornitzailearen 
garapena, Bitarteko hornitzaileen eta Hornitzaile 
Espezialisten gaitasunak bateratzen dituen figura, 
produktuak banan-banan garatzen dituena, eta 
Mercadonaren xedeari erantzuteko aukerarik onena. 

Espezializazio hori indartzeko, konpainiak Erosketa 
eta Gomendio Sailak indartu ditu urteotan. Eta, horren 
erakusgarri, 2008tik 2018ra, hamarkada bakar batean, 
50 gerente izatetik 1.000 izatera (Erosketa Sailean 
5, eta Gomendio Sailean 2) igaro da konpainia. Datu 
horrek garbi erakusten du produktu lehor eta freskoen 
espezializazioa lortzeko ahalegina, eta, ahalegin horri 
esker, goi-kalitateko produktu jakinak egiteko jakintza 
espezifikoa duten hornitzaileak izateaz gainera, 
“Nagusi”ek eskatzen duten berehalakotasunarekin 
produktu berritzaile jakinak dagokion atalean sartzeko 
gaitasuna duten hornitzaileak ditugu.

Totaler ereduaren garapena proiektu ireki bat da, zeinean 
fabrikatzailearen tamaina ez baita garrantzitsua, baina 
bai haren espezializazioa eta “Nagusia” Mercadonaren 
markako produktu bereizgarriekin eta kalitate 
bikainekoekin asetzeko duen arintasuna; eta lan egiteko 
modu horrek erantzukizun partekatu bat sortzen du. 
Epe luzerako harreman bat ezartzen du proiektuak, 
alderdi guztientzat berdina, produktuan oinarritutako 
espezializazioa (ez kategorian oinarritutakoa) eta 

“Nagusi”arekin eta “Nagusi”arentzako irtenbideen 
garapena bilatzen duena koberrikuntzaren bidez, 
kalitate eta zerbitzu definituekin eta prezio 
lehiakorrean. Gizartearekiko ardura duen proiektua 
da, eta alderdi guztiek dute zer irabazi: “Nagusia” 
gusturago dago produktu-sorta eraginkor espezializatu 
batekin; Totaler hornitzailea, mugagabeko erosketen 
bermea baitu hitzartutako kondizioak betetzen diren 
artean; eta Mercadona, produktu bereizgarriekin eta 
bezeroen behar aldakorretara egokitzeko behar den 
arintasunarekin.

Fuji barietateko sagar-bilketa. Gironako Bordils herriko Girona Fruits SCCL 
Totaler Hornitzailearenak dira sagarrak.

3. Hornitzailea
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2018ko maiatzean egin zen Mercadonako bitarteko hornitzaileen 
hogeigarren bilera, zeinean sakon azaldu baitzen beti Totaler 
hornitzaile berrian oinarritutako Totaler eredua jarraitzearen 

garrantzia. Bilera horretan, azaldu zen konpainiarentzat beharrezkoa 
dela espezializazioaren bitartez bere “Nagusi”etara moldatzen 
jarraitzea, eta, horretarako, beharrezkoa dela produktu-sorta 
produktuz produktu garatzea, eta ez kategoriaka, hori baita 

Mercadonaren xedeari erantzuteko modua. 
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3.2 Mercadona industria

2018aren amaieran, konpainiak 2.387 hornitzaile 
komertzialekin 13.358 hornitzaile ez-komertzialekin 
eta 198 garraiolarirekin lan egiten du. 1.400 Totaler 
Hornitzaileekin batera hartzen dute beren gain zeregin 
garrantzitsu bat Mercadonaren muntaketa-katean; 
haien inplikazioari esker lortu da urtez urte balioa sortu 
duen hazkunde partekatuko proiektua sustatzea eta 
sendotzea. 

Ahalegin honek, eragin zuzen positiboa izateaz gain, 
bultzada bat eragiten du, zeharka konpainiak diharduen 
eremuen jardueran ere eragiten duena, eta, horri esker, 
batetik, industria, zerbitzuak eta lana sortzen ditu eta, 
bestetik, tokiko ekonomiak aberasten eta sendotzen 
ditu. 2018an Espainian egindako erosketa-bolumena 
18.640 milioi eurokoa da: erosketa guztien % 85.

“Nagusi”ari beti eskaintzarik onena egiteko, Mercadona 
10 herrialde baino gehiagotan dago, eta haietan ere 
hornitzaile onenekin egiten du lan bere produktu-
aukera eta zerbitzua indartzeko. Herrialde horietako 
batzuetan, gainera, ordezkaritza-bulegoak, filialak eta 
sukurtsalak ditu, eta, horien bidez, lege-babesa ematen 

die hango 36 langileei, enpresaren izenean aritu ahal 
izan daitezen.

Merkataritza-jardunbide egokien kodea   

Elikagaiak Kontratatzeko Merkataritza Jardunbide 
Egokien Kodeari atxikita dago Mercadona. Akordio 
hori borondatezkoa da, eta Elikagai Katearen 
Funtzionamendua Hobetzeko Neurrien Legean sartzen 
da. Proiektu hori Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura 
eta Ingurumeneko Ministerio zenak bultzatu zuen, 
Espainiako nekazaritzako elikagaien kate osoko zenbait 
elkarterekin lankidetzan, eta aurrerapauso bat da bidezko 
merkataritza-jardunbideak sustatzeko ahaleginean. 
Era berean, 2014az geroztik, enpresa The Supply Chain 
Iniciative akordioko kide da, hots, Europako nekazaritzako 
elikagaien kateko eta merkataritza-jardunbide egokien 
aldeko Europako borondatezko akordiokoa. Akordio hori 
zazpi sektore-elkartek bultzatzen dute, eta Europako 
Batzordearen bermea du. 
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ETE ETA lehengaien 
EKOIZLE 
baino gehiago

20.000

HORNITZAILE 
KOMERTZIAL

2.387

TOTALER 
HORNITZAILE

1.400

Jesús Navarro Totaler Hornitzailearen pinaziak, Noveldako instalazioetan (Alacant).
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Erosketa-BOLUMEN 
OSOAREN

% 85

baino gehiago

2017an

MILIOI EUROREN
erosketa-bolumena Espainian 

18.640 

1.107 M € 

Sardina txikiak limoiarekin ekilore-oliotan, Francisco Gil Comes Totaler Hornitzaileak prestatuak Vinaròsen (Castelló).
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2018AN TOTALER HORNITZAILEEK EGINDAKO INBERTSIOEN ADIBIDE BATZUK

ACEITES DEL SUR – COOSUR
Vilches (Jaén)
Bodega eta finketa-
rako gunea zabaltzea

23 LANPOSTU BERRI
4,2 M €
CALADERO
Zaragoza (Zaragoza)
Arrain freskoen erretiluen 
ekoizpena handitzea

66 LANPOSTU BERRI
8,3 M €

ELABORADOS 
CÁRNICOS MEDINA
Buñol (Valentzia)
Haragi-sekzio berrirako 
behiki-ekoizpena hobetzea 
eta zabaltzea

117 LANPOSTU BERRI
2 M €

GRUPO PROFAND
Villagarcía de Arousa (Pontevedra)
Potaren lerroko prozesuak 
automatizatzea eta 
kalitatea hobetzea

30 LANPOSTU BERRI
1,9 M €

JESÚS NAVARRO
Novelda (Alacant)
Edulkoratzaileen eta 
espezien instalazio 
berri bat eraikitzea

11 LANPOSTU BERRI
1,5 M €

SCHREIBER FOODS 

Talavera de la Reina (Toledo)
Jogurt grekoen, likidoen eta 

irabiakien lerro berriak

15,3 M €

QUESERÍAS ENTREPINARES

Las Arenas (Valladolid)

Gazta ontzeko kamera  

berriak eta zatika 

ontziratzeko lerro berriak

15 M €
40 LANPOSTU BERRI

40 LANPOSTU BERRI

HIJOS DE JUAN PUJANTE

Beniel (Murtzia)
Baserriko oilaskoaren 

ekoizpena handitzea

1,6 M €
89 LANPOSTU BERRI

3. Hornitzailea
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DELIBREADS
Llíria (Valentzia)
Fabrika handitzea eta gari-
tortillen lerro berria irekitzea

10 LANPOSTU BERRI
8,3 M €

CHAMPINTER
Fuentealbilla eta Villamalea (Albacete)
Zenbait hobekuntza eta shitake 
perretxikoen ekoizpena

26 LANPOSTU BERRI
3,5 M €

PLATOS TRADICIONALES
Buñol (Valentzia)
Ahalmena igotzea eta 
plater prestatu berrietarako 
lerroa irekitzea

233 LANPOSTU BERRI
8,74 M €

GRUPO EGATESA
La Esperanza  
(Santa Cruz Tenerifekoa)
Tokiko produktuak 
merkaturatzea, haragi-sail 
berrirako, Kanariar Uharteetan

30 LANPOSTU BERRI
1,5 M €
EMBUTIDOS MONTER
Sant Jaume, Serinyà eta 
Les Planes (Girona)
Ekoizpena handitzea eta stick 
berriak merkaturatzea

79 LANPOSTU BERRI
8 M €

INQUIBA

Guareña (Badajoz)
Leungarrien lerroak zabaltzea, 

hobetzea eta berriak irekitzea

7,5 M €
72 LANPOSTU BERRI

EUROPASTRY

Vallmoll eta Sarrall (Tarragona)
Ekoizpena handitzea eta 

gurinezko croissanten 

lerro berria irekitzea

40 M €
50 LANPOSTU BERRI
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Lehen sektorearekiko lankidetza 

Badira zenbait urte Mercadonak defendatzen duela nekazaritzako elikadura-
katea modernizatzeko beharra, konpainiarentzat ez ezik, herrialdearentzat 
ere hazkunde-palanka bat baita. Hori dela eta, Mercadonaren Nekazaritzako 
Elikadura Kate Jasangarria bultzatzen jarraitu du 2018an, zeinaren helburua baita 
ahaleginak bateratzea kate hori osatzen duen katebegi bakoitzaren jakintza 
partekatzea, guztien artean sinergiak sortzeko eta nekazaritzako elikagai-kate 
eraginkor, moderno eta bereizgarri bat eraikitzeko.

Azken hamabi hilabeteotan, konpainiak jarraitu du harremanak estutzen 
Espainiako nekazaritzako elikagai-industriako sektore estrategikoekin, hala 
nola nekazaritza-, arrantza- eta abeltzaintza-sektoreekin, eta horiekin guztiekin 
sendotu ditu egonkortasuna, etorkizuneko proiekzioa, erosketako segurtasuna 
eta espezializazioa. 

Horri esker, Mercadonaren Nekazaritzako Elikadura Kate Jasangarriak hazten 
eta indartzen jarraitu du ezagutza partekatuko proiektu baten gisa, eta, beste 
urte batez ere, proiektu hori osatzen duten guztiak garaile atera dira. Izan 
ere, lehen sektoreak jakintza eta eraginkortasun handiagoak lortu ditu; eta, 
Mercadonak, Totaler hornitzaile gero eta tokikoagoak eta espezialistagoak ditu, 
zeinek, kalitate eta freskotasun handieneko produktuak emateaz gainera, ahal 
den guztietan lehengai nazionalak erabiltzeko konpromisoan aurrera egiten 
laguntzen baitute. 

5.500
ABELTZAIN

9.000 
NEKAZARI

12.000
ARRANTZALE

ELKARLANA HAUEKIN

EGONKORTASUNA PRODUKTIBITATEA PLANGINTZA ELKARRIZKETA

HAZKUNDE PARTEKATUA ETA JASANGARRITASUNA

NEKAZARITZAKO ELIKADURA-KATE JASANGARRIA

Mercadonako nekazaritza-elikagaien kate jasangarriari buruzko estrategia nagusiak

3. Hornitzailea
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VERDURAS CURRO
Pradeño tomateak Madrilgo barietate bat dira, eta 
Verduras Curro Totaler hornitzaileak berreskuratu 
du Madrilgo dendetan saltzeko. Nekazaritzako 
tradizioa duen hirugarren belaunaldiko enpresa 
familiar bat da, bere produkzioa kudeatzen duena, 
eta ustiategi txikiak dituzten inguruko nahiz beste 
probintzia batzuetako (adibidez, Toledo, Segovia 
eta Murtzia) 28 nekazarirekin egiten du lan. Epe 
luzerako harremana dauka haiekin, laboreak 
planifikatu ahal izateko; hala, inguruko ekonomia 
soziala eta urte osorako lanpostuak bermatzen 
dira. 

LARANJAK

2018-2019 kanpainan, 200.000 tona laranja erosi 
dizkie Mercadonak Valentziako Erkidegoko, Anda-
luziako, Murtziako Eskualdeko, Kataluniako eta Ka-
nariar Uharteko 2.500 hornitzaileri baino gehiagori.

AURRERAPAUSOAK NEKAZARITZAKO ELIKADURA-KATE JASANGARRIAN: Elkarrekin eraiki, elkarrekin hazteko

FRUSANA

Fruta eta barazkien Cádizko lehen mailako koope-
ratiba. 50 urtetik gorako ibilbidea eta 270 bazkide 
baino gehiago ditu, eta batata landatzen dute 400 
hektareatan.

VENCOBA ABELETXEA
Ventura Barreales ganaduzale gazteak Gaztela 
eta Leonen dituen instalazio modernoetan 3,5 
milioi euro inbertitu ostean, 40 puntuko jezte-
areto birakaria, animalien bereizte automatikoa, 
elikagaietarako robot-bultzatzaile automatikoa eta 
abar daude gaur egun instalazio horietan. Prozesuak 
automatizatzeko aurrerapen horiei esker, gehiegizko 
esfortzurik gabe kudeatzen du abeletxea (600 
behi ditu), eta Lactiber enpresaren eraginkortasun 
produktiboaren inguruko EFIBER proiektuko 
adibide aipagarrienetako bat da, egunean 10.000 
litro ekoiztetik 12.000 litro ekoiztera igaro baita, 
eta, hazkunde horrekin batera, bere iraunkortasuna 
indartu baitu.
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3.3 Bloke logistikoak

Mercadonak 8.000 pertsonako sare logistiko eraginkor 
eta jasangarri bat du. Horri esker, bere supermerkatu 
guztiak (2018. urtearen amaieran, 1.636 ziren) egunero 
hornitzea bermatzen du. 1 milioi metro karratuko 
azalera du, eta 16 bloke logistikok, 2 satelite-biltegi eta 
2 biltegi erregulatzailek osatzen dute. 

Mercadonak badaki jakin logistikak eta stocken 
definizio eta diseinuak zer-nolako garrantzia duten 
bere jardueran, eta baliabide esanguratsuak bideratzen 
ditu urtero bere sarea sendotzeko, bere potentzial 
guztia optimizatzen laguntzen duten hobekuntzen 
bidez. 2018an, zehazki, konpainiak 257 milioi euro 
inbertitu ditu, bloke berrien eraikuntzan aurrera egiteko 
ez ezik, lehendik dauden blokeetan hobekuntzak 
egiteko; esate baterako, heltze-ganbera berriak jarri 
dira Villadangos del Páramoko (Leon) blokean, eta 
produktu galkorretarako biltegi berri bat eraikitzen 
hasi dira Zaragozako blokean.

Bloke logistiko adimendunak 

gehiegizko esfortzuak saihesteko

Biltegietako kalitateko lanaren aldeko apustua sendotzen 
jarraitu du Mercadonak. Horretarako, bloke logistiko 
guztiz automatizatuak bultzatu eta garatu ditu, zeinak 
aitzindariak baitira sektorean, eta, gehiegizko esfortzuak 
saihesteaz gainera, lehiakortasuna eta produktibitatea 
bultzatzen baitituzte. Ekimen hori 2007ko abenduan 
jarri zuen martxan, Ciempozuelosko (Madril) bloke 
logistikoaren inaugurazioarekin; haren bidez, atal logistiko 
horretako langileen manipulazio eta gehiegizko esfortzu 
oro ezabatu da, eta horrek lan-istripuak prebenitzen 
eta murrizten laguntzen du, eta, era berean, banaketa-
sarearen eraginkortasuna indartzen du.

Almacén Siglo XXI deitzen die konpainiak halako 
blokeei, zeinak Ciempozuelosen (Madril), Villadangos 
del Páramon (Leon), Abreran (Bartzelona) eta Gasteizen 
(Araba) baitaude, eta gainerako blokeak ere teknologia 
berri horretara egokitzen joango dira pixkanaka. Gainera, 
datozen urteetan, era bereko 2 bloke logistiko irekiko 
ditu Parc Sagunten (Valentzia) eta Plazako plataforma 
logistikoan (Zaragoza). 

Estela, Ciempozueloseko (Madril) bloke logistikoko zuzendaria, eta hango bi langile: José eta Joaquín.
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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. ZARAGOZA (eraikitzen) (Zaragoza)

12. GUADIX, Granada

13. ABRERA, Bartzelona  

14. GASTEIZ, Araba 

15. PARC SAGUNT, Sagunt (Valentzia)

16. PÓVOA DE VARZIM, Distrito Porto (Portugal)

A1. MERCAPALMA, Palma Mallorcakoa  

(Balear Uharteak)

A2. FUERTEVENTURA, Fuerteventura  

(Las Palmas)

R1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, ERREGULATZAILEA, 

Valentzia

R2. SANT ESTEVE, ERREGULATZAILEA, 

Bartzelona

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

A1 MERCAPALMA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

14 GASTEIZ

13 ABRERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

12 GUADIX

2 ANTEQUERA

9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

16 PÓVOA DE VARZIM

A2 FUERTEVENTURAA

A

GETAFE 

VALENTZIA

BARTZELONA

R

R @

@

@
R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA 
ERREGULATZAILEA

R2 SAN ESTEVE 
ERREGULATZAILEA

MARTXAN DAGOEN  
BLOKE LOGISTIKOA

GARABIDEAN DAGOEN 
/ ERAIKITZEN ARI DEN 
BLOKE LOGISTIKOA

EKINTZA ERRADIOA

SATELITE-BILTEGIAA

BILTEGI ERREGULATZAILEAR

BLOKE LOGISTIKOAK

ERLAUNTZAK 
(Online biltegiak)

ERAIKITZEN@

MARTXAN@

10 ZARAGOZA
11 ZARAGOZA
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Parc Sagunteko bloke logistikoa

2017an 41 milioi euro inbertitu ostean Parc Sagunteko 
(Valentzia) enpresa-parkean 550.000 metro karratuko 
lursail bat erosteko, hamabi hilabete hauetan proiektua 
bultzatzen jarraitu du konpainiak; guztiz bukatzen 
denean, 400 milioi euroko inbertsioa izango du 
egina. Urtean zehar aurrerapen handiak egin dira 
aretoak hormigoitzen, eta eremu batzuetako lurpeko 
azpiegiturak egikaritu dira jada. 

Parc Sagunteko bloke logistikoaren kokapen 
estrategikoari esker, konpainiaren eraginkortasun 
logistikoa areagotuko da, eta 255 denda hornituko 
dira. Bestalde, aukera emango du konpainiak Riba-
roja de Túrian (Valentzia) duen bloke logistikoa 
berregituratzeko, ezin denez guztiz automatizatu, 
biltegi erregulatzaile izateko bilakatuko baita.

Sagunteko (Valentzia) Parc Sagunteko bloke logistikoa eraikitzeko lanen aire-argazkia.

Lorena, Mercadonako biltegietako obren zuzendaria, Sagunteko 
(Valentzia) Parc Sagunteko bloke logistikoa eraikitzeko lanetan.

3. Hornitzailea
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Zaragozako bloke logistikoa

Bere sare logistikoa sendotzen jarraitzeko, 2018an 
Mercadonak erabaki zuen bloke logistiko adimendun 
berri bat eraikitzea Plazako (Zaragoza) plataforma 
logistikoan; 40 milioi euroko hasierako inbertsioa egi-
tea aurreikusten da. Bloke logistiko horrek 65.000 
metro karratuko azalera izango du, eta, haietatik 
30.000 metro azalera eraikia izango dira.

Bloke logistiko hori martxan hasten denean, Plazako 
egungo instalazioetan egiten den jarduera logistikoa 
han egingo da, eta gaur egun dauden instalazioetan 
laguntza-zerbitzuak eta ontzietarako biltegia man-
tenduko dira. Lantaldea, 100 pertsonak osatua, bloke 
logistiko berri automatizatu horretara –langileen ge-
hiegizko esfortzuak saihestuko ditu– joango da.

Gasteiz, Abrera eta Huévar del Aljarafeko 

bloke logistikoak

Gasteizko (Araba) bloke logistikoa garatzeko obrekin 
aurrera jarraitu du Mercadonak, eta aurten 56 milioi 
euro bideratu ditu produktu izoztuen atala martxan 
jartzeko eta produktu lehorretarako automatizazioko 
eta ogia egiteko makinetako prozesuetarako. Proiektu 
hori 2015ean hasi zen, Euskadin, Nafarroan, Errioxan, 
Kantabrian eta Burgosen dituen supermerkatuak 
hornitzeko.

Bestalde, Abrerako (Bartzelona) bloke logistiko 
adimenduna (Mercadonaren bosgarrena) 
eraikitzeko lanak aurrera doaz. Nabarmentzekoa da 
hilabete hauetan produktu freskoen plataforman 
(hotzaren biltegiaren barruan dago) lan egin dela, 
Mercadonaren Kataluniako supermerkatuak frutaz 
eta barazkiz, haragiz eta arrainez hornitzeko. Eta, 
horrez gainera, lehorren biltegian, ogiaren fabrikan 
eta ontziak kudeatzeko atalean egindako jarduera ere 
aipatzekoak dira.  

Abrerako (Bartzelona) bloke logistikoko 
“kanguro” sistema; sistema horri esker, 

azkarrago eta gainesfortzurik gabe antola 
daitezke produktu freskoen paletak.
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2018AN:

Povoa de Varzimeko (Porto) bloke logistikoa eraikitzeko lanen aire-
argazkia.

Horrekin batera, 2018ko abuztuan, hasi ditu Sevillako 
Huévar del Aljarafeko bloke logistikoa hedatzeko obrak: 
36.700 m2-ko nabe berri bat eraikiko da. Instalazio 
berriak produktu freskoak biltegiratzeko, prestatzeko 
eta bidaltzeko erabiliko dira, eta 2021ean egongo 
dira erabiltzeko prest; gainera, barazki-, fruta- eta 
haragi-paletak biltegiratzeko eta prestatzeko zubi-
garabi bidezko biltegiratze- eta prestatze-sistema 
automatizatu berritzailea izango dute (PPG, picking 
zubi-garabia) Mercadonaren instalazio berriek. 

Póvoa de Varzimeko bloke logistiko berria

Azken hamabi hilabete hauetan, Portugalgo bere 
lehenengo bloke logistikoa eraikitzeko obrak hasi ditu 
Mercadonak. Póvoa de Varzim hirian dago, eta 12.000 
metro karratuko bi nabe ditu. Haietan, lehorren, galkorren, 
hoztuen eta izoztuen biltegiak egongo dira.

Konpainiaren Portugalgo lehenengo bloke horrek 28 
milioi euroko inbertsio totala izango du, eta aurreikusten 
da 2019ko lehenengo seihilekoan erabiltzeko prest 
egotea. Kanalizazio elektrikoak bukatuta daude jada, 
biltegi batzuen egitura metalikoa egin da, aurrerapauso 
handiak egin dira sartzeko bidea egiteko lanetan.

ERAIKIAK

1.000.000 m2

konpainiaren hornidura-sarea 
bermatzeko

3. Hornitzailea
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2018AN:

Picking zubi-garabia sistema (PPG), Gasteizko bloke logistikoan (Araba).

16  
BLOKE 
LOGISTIKO

8.000 
LANPOSTU

257 M € 
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Gerezi-sailak, Campo y Tierra Totaler Hornitzailearenak, Corian (Cáceres).

3. Hornitzailea
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Mercadona Totaler Hornitzaileekin 
aritzen da lankidetzan, hazkunde 
partekatua eta jasangarria 
sustatzeko eta presentzia duen 

inguruneetan balioa sortzeko. Gainera, aspalditik 
ari da herrialdean industria produktiboa eta 
eraginkorra sortzearen eta sendotzearen alde 
egiten. Guztira 1.400 Totaler Hornitzailerekin 
aritzen da lankidetzan, eta horrek aukera eman 
dio azken urteetan kluster industrial handi bat 
bultzatzeko herrialdean. 

Hornitzaile guztiek Mercadonaren 
Arrantza Produktuak Erosteko 
Politika sinatu dute.

Totaler Hornitzaile guztiek 
ingurumen-jardunbide egokiak 
aplikatzen dituzte beren 
prozesuetan eta ekoizpen 
arduratsuaren alde egiten dute, 

eta, horretarako, baterako ekimenak garatzen 
dituzte. Ekimenok, ekonomia zirkularrean 
oinarritutako proiektuen bidez eta baliabideen 
erabilera eraginkorraren bidez, aukera ematen 
dute lehengaien kontsumoa ahalik eta gehien 
doitzeko. Gainera, animalietatik eratorritako 
Mercadonaren produktuen % 100 hornitzaile 
homologatuenak dira, eta haiek konpromisoa 
hartu dute 2021erako animalien ongizatea 
bermatzeko estandar egiaztatuak aplikatzeko, 
bai ukuiluetan, bai garraioan eta hilketan. 
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Berangoko (Bizkaia) Landaida Goikoko supermerkatuaren aurrealdea.

4. GIZARTEA

ERABATEKO KALITATEAREN EREDUAK  
KONPAINIA OSATZEN DUTEN BOST 

OSAGAIAK ASETZEKO ETA HAIENTZAT 
BALIO PARTEKATUA SORTZEKO 

ESTRATEGIEI ETA HELBURUEI 
ERANTZUTEN DIE, ETA, ENPRESA 
GISA, ENPLEGUA, OPAROTASUNA 
ETA ABERASTASUNA SORTZEA 

LORTZEN DUGU HORRELA

Eta, era berean, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko ahalegina 

egiten da, bai eta gizartea eraldatzeko ere berrikuntzaren bitartez, 

Mercadona proiektua osatzen duten guztion ikuspegiarekin: 

“Jendeak nahi duen enpresa izatea, eta jendea gutaz harro 

sentiaraztea”
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GIZARTEARI BURUZKO DATU NAGUSIAK

Mercadonaren paperezko poltsa berria, berrerabilgarria.

HAZKUNDE 
PARTEKATU ETA 
JASANGARRIA

 1.504  
MILIOI EUROKO

inbertsioa

eta kalitateko 

1.800 
LANPOSTU  
finko egonkor sortu dira

 4.800  
MILIOI EUROKO
ekarpen zuzena BPG 

nazionalari  
2018an

MERCADONA SOZIALA

Lankidetzan  

170  
JANGELA SOZIAL
baino gehiagorekin 

60 
ELIKAGAI-BANKURI 
eman dizkie  

8.300  
TONA ELIKAGAI

33  

FUNDAZIO ETA OKUPAZIO-

ZENTROrekin lankidetza 
(trencadís horma-irudiak sortzen 
lan egiten dute)

INGURUMENA
Inbertsioa  

40 
MILIOI EURO 
ingurumena 
babesteko
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4.1 Hazkunde jasangarri 
eta partekatua

Mercadonan, gizartearekiko ardura organikoki 
txertatzen da bere kudeaketa-ereduan, hots, “jaso 
ahal izateko, lehenengo eman egin behar da” egia 
unibertsalaren alde egiten duen ereduan; modu 
arduratsuan dihardu, badakielako, egoki jardunez 
gero, hazkunde eta oparotasun partekatuaren aldeko 
apustuaren bitartez, erreakzio eta emaitza positiboak 
lortzen direla epe ertain eta luzera.

Horretarako, jokabide arduratsua sustatzen du, eta 
konpainia osatzen duten pertsonek, eguneroko 
ahaleginaz gainera, gardentasun- eta elkarrizketa-
jokabide bat mantentzen dute, enpatia duena ardatz. 
Jarrera solidario horren bitartez, konpainiak aukera 
du berak diharduen inguruneak hobetzeko neurriak 
bultzatzeko. Eta, halaber, konpainiak diharduen 
inguruneen garapena sustatzen du askotariko 
ekimenen bidez, hala nola ekintzailetza sustatzea, 
zenbait merkataritza-formatu tradizionalekin 
batera bizitzeko apustua, baliabide naturalen 
aprobetxamendu eraginkorra, baliabide gutxien 
dituzten pertsonei laguntzen dieten erakundeekiko 
lankidetza, eta abar. 

Bere eraldatze-prozesua bultzatzen jarraitu du 
Mercadonak 2018an, eta, inbertsioetan bakarrik, 
1.504 milioi euro bideratu ditu. Gainera, urtean zehar, 
konpainiaren hazkunde jasangarriak kalitateko 1.800 
lanpostu egonkor berri sortu ditu, ia 5 lanpostu 
egunean; Mercadonako langileen baldintzak, urtetik 
urtera, sektoreko batez bestekoaren gainetik 
mantentzen dira, eta horren erakusgarri da hasierako 
gutxieneko soldata: 1.328 euro gordin hilean.

Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) 
egindako kalkuluen arabera, konpainiak 630.000 

lanposturen ekarpena egin du 2018an, zuzenekoak, 
zeharkakoak eta eragindakoak kontuan hartuta. 

Datu horiek guztiek islatzen dute Mercadonak 
gizartea eraikitzeko duen konpromisoa. Konpromiso 
horren erakusgarri dira 2018ko ekarpenak ere, 
zenbakiek argi erakusten dutenez: 1.575 milioi euro 
ordaindu dizkie administrazio publikoei jasandako eta 
bildutako zergetan. Horietatik 790 milioi euro Gizarte 
Segurantzari egindako ordainketei dagozkie, 175 
Sozietate Zergari, 492 BEZaren eta PFEZren bilketari, 
118 beste zerga eta tasa batzuei eta 4.800 milioi euroko 
ekarpen zuzena BPG nazionalari. Era berean, Espainian 
8.852 milioi euroko eragin fiskala sortu du Mercadonak, 
eta 22.900 milioi euroko eragina BPGan, zuzenekoak, 
zeharkakoak eta eragindakoak kontuan hartuta.

Nazioartekotzeko proiektuari dagokionez, 
gizartearekiko konpromisoa mantentzen du konpainiak 
dagozkion zergak ordainduz Portugalen; hala, 2018an, 
4,3 milioi euroko ekarpena egin da jasandako eta 
bildutako zergetan: 1,3 milioi euro Gizarte Segurantzari, 
2,4 milioi euro Higiezinen gaineko Zergen ordainketetan, 
eta 1 milioi euro IRSri dagokionez. Bestalde, Portugalen 
egindako inbertsioen ondorioz itzuli beharreko BEZa 
0,4 milioi euro da.

Egoki jardunez gero, hazkunde 
eta oparotasun partekatuaren 
aldeko apustuaren bitartez, 
erreakzio eta emaitza 
positiboak lortzen dira 
epe ertain eta luzera
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MERCADONAREN JARDUERA EKONOMIKOAREN ERAGINA

Errentaren, lanaren eta zerga-bilketaren ekarpen osoa

Gizarte Segurantza

0,9 
MILIOI EURO MILIOI EURO

Higiezinen gaineko Zerga

2,4

Jasandako eta bildutako zergak: 4,3 milioi euro

Irmãdonaren zerga-ekarpena (Portugal)

Irmãdonak jasandako zerga-ekarpena

Irmãdonak bildutako zerga-ekarpena

22.900*
milioi euroko  
EKARPEN 

BATERATUA BPGari
BPGaren % 1,9

8.852*
milioi euroko  

ZERGA-BILKETA  
Espainiako administrazio publikoen % 2,1eko  

zerga-bilketaren guztizkoa (Gizarte 
Segurantzaren kotizazioak barne)

630.000*
LANPOSTU ESPAINIAN

Espainiako enplegu  
totalaren % 3,4

* Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) 2018an erabilitako metodologiaren arabera eguneratu dira datuak.

Gizarte Segurantza

660
MILIOI EURO MILIOI EURO MILIOI EURO

Sozietateen gaineko zerga

175
Beste zerga eta tasa batzuk

118

Jasandako eta bildutako zergak:   1.575 milioi euro 

Mercadonaren zerga-ekarpena (Espainia)

Mercadonak jasandako zerga-ekarpena

Mercadonak bildutako zerga-ekarpena

Gizarte Segurantza

130
MILIOI EURO MILIOI EURO MILIOI EURO 

PFEZ

328
BEZa

164

Gizarte Segurantza

0,4 
MILIOI EURO MILIOI EURO MILIOI EURO

IRSa

1
BEZa (itzuli beharrekoa)

0,4 
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4.2 Elkarrizketa eta gardentasuna 

Mercadonak hurbiltasun- eta gertutasun-harremana 
du gizartearekin, bera dagoen inguruneetan 
bere jardueraren bidez egin dezakeen ekarpena 
detektatzeko. Horretarako, eta “jaso ahal izateko, 
lehenengo eman egin behar da” esaera aplikatuz, 
lankidetza-harreman sendo eta egonkorrak ditu, eta 
gizarteari entzutearen eta gardentasunaren alde egiten 
du bizikidetza eraikitzeko oinarri gisa. 

Mercadonak gizartearekiko elkarrizketa bultzatzen 
du gizartearekin dituen loturak sendotzeko, eta, horri 
esker, bere inguruneko beharrak detektatu eta asetzen 
ditu, ingurune hori osatzen duten guztien (herritarren, 
kontsumitzaileen, elkarteen eta erakundeen) kezkak 
gertu-gertutik ezagutzen baititu. Horregatik, konpainiak 
hainbat foro eta bileratan parte hartzen du urtero 
zenbait erakunderekin, eta saio horiek baliatzen ditu 
ez bakarrik bere enpresa-eredua zehatzago azaltzeko, 
baizik eta gizarteak Mercadona proiektuaren aldetik 
zer espero duen entzuteko.

Gainera, Mercadonarentzat, gardentasuna balio 
utziezina da, eta gizartearekiko duen konpromisoaren 
ardatzetako bat. Partaide guztiekiko harremanaren 
ardatza da, webgunean ikusten denez.  Aldian 
aldian, informazio instituzional eta ekonomiko 
eguneratua argitaratzen baita jardun publikoaren 
funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotuta egiten 
duen jardueraren gardentasuna bermatzeko.
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Kontsumitzaileekiko harremana 

Mercadonak urteak daramatza Espainiako, autonomia-
erkidegoetako nahiz probintzietako kontsumitzaile-
elkarte garrantzitsuenekiko lankidetza eta parte-hartzea 
sustatzen, bakarrik nahiz elkarrekin egindako jarduerak 
sustatuz. 

Horri esker, kontsumitzaileengana hurbiltzen da, 
haien iritzia ezagut dezake, eta trebakuntza- eta 
informazio-jardueretan lagundu eta parte hartu. 
Ildo horretan, nabarmentzekoa da Mercadonak 
Espainiako Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben 
Batzar Nazionalean izandako parte-hartzea (Murtzian, 
2018ko apirilean): Nekazaritzako Elikagaietako Kanpo 
Harremanetarako zuzendari Ricard Cabedok “Kontsumo-
ohiturak Espainian” hitzaldia eman zuen.

Mercadonak politika bera du Portugalen, non 
konpainiak aurreikusten baitu 2019an inauguratzea 
bere lehen supermerkatuak. Hori dela eta, jada 
harremanak izan ditu Deco Proteste elkartearekin 
(Portugalgo kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko 
erreferentziako elkartea), eta aukera izan du pertsonalki 
azaltzeko bere enpresa-proiektua, eta Portugalgo 
merkatua sakonago ezagutzeko.

“Partaidetza Mahaia” proiektua 

2018an, “Partaidetza Mahaia” proiektuan (CECU, FUCI, 
UNAE eta CAUCE kontsumitzaile- eta erabiltzaile-
elkarteen konfederazio eta federazioek eta Mercadonak 
osatzen duten eztabaida-foroa eta lan-taldea) parte 
hartzen jarraitu du konpainiak. MPAC 2014an sortu 
zen, eta aldian behin elkartzen da egunerokotasuneko 
gaien, joera berrien eta kontsumo-ohituren inguruan 
eztabaidatzeko, elkarrekin irtenbideak proposatzeko 
kontsumoaren eremuan, eta loturak ezartzeko 
administrazioaren, kontsumitzaileen eta enpresa-
esparruaren artean.

Hamabi hilabete hauetan, gainera, “Partaidetza 
Mahai”aren bitartez, konpainiak “2018ko Kontsumo 
Ohiturak” inkesta landu du. Inkesta hori 3.100 
familiari egin zaie, eta haren emaitzei esker, sakonki 
aztertu dira Espainiako kontsumitzaileen erosketa-
ohiturak, nutrizioaren edo etiketatzearen arloan 
duten informazioa eta trebakuntza orokorra, eta ea 
prest dauden gai garrantzitsuetan laguntzeko, hala 
nola gizarte-erantzukizunean eta alferrik galdutako 
elikagaietan. 

MPAC Kontsumitzaile Elkarteen Partaidetza Mahaiak Paternako (Valent-
zia) El Jarro Koberrikuntza Zentrora egindako bisita.

Reyes Maroto Industria, Merkataritza eta Turismo ministroak Paternako 
(Valentzia) El Jarro Koberrikuntza Zentrora egindako bisita.
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Marta eta Julia, Bartzelonako Veneçuela kaleko supermer-
katuko langilea eta “Nagusia”.

Virginia eta Víctor, Cuarte de Huervako supermerkatuko langilea eta “Nagusia” (Zaragoza).

Espainiako eta autonomia-erkidegoetako  

62  
KONTSUMITZAILE-ELKARTETARA,  
eta Portugalgo elkarte 
batera hurbildu da

Lankidetzan
zeliakia, intolerantziak eta alergiak 

dituzten pertsonen  

18  
ELKARTErekin  
(horietako bat Portugalgoa)

Zeliakiari buruzko 

3  
IPUIN eta bizitza osasungarriari buruz 
bideo bat osatzen lagundu du

Elkarteek sustatutako  

34  
EKITALDI ETA EKINTZARI 
lagundu die

Sektoreari buruzko  

35  
BILTZAR, JARDUNALDI ETA 

HITZALDITAN  
parte hartu du

23  
lankidetza-
HITZARMEN

90  
informazio-
TOPAKETA

34  
BISITA  
konpainiaren eta Totaler 
Hornitzaileen instalazioetara
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Madrilgo Estocolmo kaleko supermerkatuaren aurrealdea, ondoko txaleten itxura berarekin.

Argibide gehiago 
Ingurumen Memorian:  
www.info.mercadona.es

Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin

Mercadonak harreman konstruktiboa dauka herritarrekin, 
eta elkarrenganako errespetua da harreman horren oinarria. 
Horregatik, etengabe elkarrizketan dihardu, herritarrek 
planteatzen dituzten beharrak detektatzeko eta bere 
merkataritza-jarduera harmonizatzeko, presentzia duen 
ingurune eta auzoetan eragin desatseginik ez sortzearren.

Etengabe moldatzeko eta irtenbideak bilatzeko prozesu 
horretan, hobetzeko asko duela jakinik, konpainiak 
“Kudeaketa proaktiboa herritarrekin” proiektua jarri 
zuen martxan 2014an. Prebentzio-tresna horri esker, 
eragozpenak ekidin dira, 5.190 azterketatik gora egin baitira 
zamalan-prozesuetan, eta 3.080, berriz, instalazioetako eta 
supermerkatuetako barne-prozesuetan.

Gainera, eta presentzia duen auzoekiko bizikidetza 
sendotzen lagunduko duten beharrak identifikatzeko 
prozesuan, 2018an konpainiak herritarren 418 iradokizun, 
kexa eta hobetze-proposamen kudeatu ditu, eta haietatik 
% 70 modu egokian ebatzi ziren 30 egun baino gutxiagoan. 

Hiri jasangarriagoak izaten laguntzea  

Gas bidez dabiltzan kamioien erabilera areagotu du 
konpainiak 2018an biltegietatik dendetara produktuak 
garraiatzeko, batez ere kutsadura-indize handienak 
dituzten hirietan. Halako motorrek % 40rainoko murrizketa 
lortzen dute C0₂-igorpenean erregai litro bakoitzeko, 
% 80 nitrogeno oxido gutxiago aireratzen dute Euro V 

estandarraren aldean, eta 10 aldiz murrizten dute partikula-
igorpena. Gainera, ingurumen-inpaktua gutxitzeko helburu 
berarekin, etxez etxeko banaketa furgoneta elektrikoekin 
eta hibridoekin egiteko probak egiten ari da, eta hiri-
deskarga isilaren aldeko apustua sendotzen jarraitu du, 
ekimen horrek ere kutsadura akustikoa eta atmosferikoa 
gutxitzen laguntzen baitu.

Mundu Hitzarmeneko kide aktiboa

Azken hamabi hilabeteotan, Mercadonak lanean jarraitu 
du giza eskubideen, lan-arauen eta ingurumenaren 
aldeko eta iruzurraren aurkako borrokaren oinarrizko 
balioen aldeko Mundu Hitzarmenaren babesean dauden 
ekimenak sustatzeko; 2011n adierazi zion atxikimendua 
hitzarmen horri. 

Horrekin batera, aktiboki esku hartuz, konpainiak 
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. 
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2018an jasotako zenbait aitorpen sozial

2018an erakundeen sari eta aitorpen ugari jaso ditu Mercadonak bere konpromiso soziala aintzatesteko. Haiek guztiek 
islatzen dute konpainiak gizartearekin duen lankidetza- eta elkartasun-harremana, Mercadonak urtetik urtera sendotzen 
duen konpromisoa, bai baitaki asko eman dezakeela eta asko eman behar duela, “gizarteari itzultzeko gizartetik jasotzen 
duenaren zati bat”.

Espainiako orotariko banaketaren sektoreko lehenengo enpresa gisa eta izenik onenekoen artean 
Espainiako bigarren gisa sendotu da Mercadona, MERCOren (Monitor Español de Reputación 
Corporativa) Enpresen 2018ko Sailkapen Orokorrean. Halaber, 2018an Juan Roig ospe onena 
duten enpresa-liderretan bigarrena hautatua izan da “2018ko Liderren Ranking Orokorrean”.

Joan den abenduan, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren egoitzan, eta 
Nekazaritza eta Elikadurako idazkari nagusi Fernando Mirandaren eskutik, “2017ko banaketa 
komertzialeko enpresa onena” saria jaso zuen Mercadonak, QCOM.es nekazaritza-elikadurako 
komunikabideak emana. 

2018an, Iparralde-Hegoalde Lankidetzarako Europako Fundazioak (FECONS) Enpresa 
Solidarioaren saria eman dio Mercadonari.

Mercadonak Ahizpa Ongilearen saria jaso du Zaragozako Aterpe Santuaren Ermandadearen 
eskutik, konpainiak erakunde horrekin batera egindako lan solidarioa aintzatesteko.

2018an, Alcorcóneko Udalak (Madril) Enpresa Solidarioaren Saria eman dio Mercadonari, 
Solidaritatearen eta Boluntariotzaren I. Ekitaldian, konpainiak Casa de María y José jangela 
sozialarekin duen lankidetza aintzatesteko.

Mercadonak 2018ko Enpresa Solidarioaren Saria jaso du, Karitatearen VIII. Sarietan, Guadalajarako 
Cáritas Diocesanaren eskutik, Casa Nazaret jangela sozialean egiten duen lankidetzagatik.

Desgaitasuna duten Pertsonen Nazioarteko eta Europako Egunaren harira (abenduaren 3an 
ospatzen da urtero), Ceutako CERMIk Mercadonari eman dio 2018ko Irisgarritasunaren Saria, 
irisgarritasunaren inguruan egiten duen lana aintzatesteko.

UCA-UCE Málaga erakundeak Mercadonari eman dio enpresa onenaren Kontsumoaren Málaga 
Saria, Erakunde Pribatuaren Balioa kategorian.

2018an, Espiga de Oro saria jaso zuen Mercadonak Espainiako Elikagaien Bankuen Federazioaren 
eskutik; elkarte horrek ematen duen aintzatespen handiena da, eta Mercadonaren estatu mailako 
lankidetza-programa eta elikagai-donazioak aintzatetsi ditu.

Merco Empresas 
txostena

Banaketa-enpresa 
onena

Enpresa solidarioa

Ahizpa ongilea

Enpresa solidarioa

Karitatearen sariak

Irisgarritasunaren saria

Kontsumoaren Málaga 
Saria

Espiga de Oro saria
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Udal-merkatuetan sartzen  

Mercadonak bizikidetzaren alde egiten du, eta horren 
erakusgarri da duela ia bi hamarkadatik merkataritza 
tradizionalarekin duen konpromisoa. 2001etik merkatu 
tradizionalak bultzatzen ditu konpainiak, 37 udal-mer-
katutan dituen dendetan. Hartara, konpainiaren gaine-
rako supermerkatuek bezala, Mercadonak presentzia 
duen eremu eta auzoetako gertuko merkataritza bult-
zatzen du.

Ekintzaileei laguntzen  

Mercadonarentzat, pertsonen talentua da gizartea 
garatzeko motor nagusietako bat. Hori dela eta, talentu 
horren alde egiten duten ekimenak bultzatzen ditu 
Mercadonak konpainia barruan eta konpainiatik kanpo, 
bai baitaki talentua erakartzen, sustatzen eta hari 
eusten jakiteak eta jakintza eta ideia berriak kudeatzen 
laguntzeak eraginkortasuna eta produktibitatea 
ekartzen dituela, eta, horrenbestez, gizartearen 
etorkizunaren aldeko apustu argia direla.

EDEM Enpresarien Eskolarekin eta AVE Valentziako 
Enpresarien Elkartearekin batera, Mercadonak 
ekintzailetzari sostengua ematen dio urtero, Rei Jaume 
I. sarietako “Ekintzailearen” kategoria babestuz. 2018an, 
kategoria horren bederatzigarren ekitaldian, Enrique 
Silla Vidalek lortu du sari hori, Jeanología konpainiaren 
sortzaile eta zuzendari nagusiak; konpainia hori 

Mercat de Mirasoleko supermerkatua (Sant Cugat del Vallés, Bartzelona).

Ekintzaileentzako Rei Jaume I. Sariaren babesleak —Mercadona, Valen-
tziako Enpresarioen Elkartea (AVE) eta EDEM Enpresarien Eskola—, 
Enrique Silla Vidal sarituarekin. 1994tik ehunak zahartzen eta prozesu 
jasangarrien bidez estanpatzen aritzen den Jeanologia enpresaren 
sortzailea eta CEOa da Enrique Silla Vidal.
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Juan Roig Mercadonako presidentea EDEM Enpresarien Eskolako Ekintzaileentzako ADE Graduko 4. Promozioko ikasleekin.

valentziarra da, eta, 1994tik, ehunak zahartu eta 
estanpatzen ditu prozesu jasangarriak erabiliz. Hogei 
urte baino gehixeagoan, haren enpresa-proiektua 
ehunen sektoreko teknologia ekologiko eta jasangarrien 
aitzindari bihurtu da munduan. Ehunen industria 
eraldatzen duen ikuspegi aitzindari eta iraultzailea 
izan du, eta kostu eraginkorreko produktu jasangarri, 
berritzaile, erabilerraz eta langileentzako seguruak 
sortu ditu; sari horretako epaileen hitzetan, “modu 
solido eta nahasezinean” islatzen ditu ekintzailetzarekin 
erlazionatutako balioak.

Trebakuntzari eta talentua garatzeari dagokienez, 
duela zenbait urtetik Mercadonak harreman estua du 
EDEM fundazioarekin; Hortensia Roig da fundazioaren 
presidentea, eta konpainia haren patronoa da. 
Konpainiak fundazio horretan duen partaidetzaren 
eta inplikazioaren bidez, enpresariak, zuzendariak 
eta ekintzaileak trebatzen laguntzen du Erabateko 
Kalitatearen Ereduaren funtsezko balioak erakutsiz.

Zehazki, Juan Roig irakasle aritu zen berriro 2018an 
goi-zuzendaritzako “15x15: 15 egun 15 enpresaburu 
liderrekin” ikastaroaren 13. edizioan, eta Mercadonako 
zenbait zuzendarik eskolak eman zituzten, bai 
helduentzako trebakuntzako “ABC” enpresa-
kudeaketako programetan, bai EDEM Unibertsitate 
Zentroaren bost arlotan: Ekintzaileentzako ADE Gradua, 
Enpresa Ingeniaritza eta Kudeaketa Gradua, MBA 
Juniorra, Marketin eta Salmenta Digitaleko Masterra  eta 
Ekintzailetza eta Lidergoaren Masterra. Horrez gainera, 
unibertsitateko 100 ikaslek baino gehiagok Mercadonan 
egin zituzten praktikak iaz. 

EDEMek, Lanzadera enpresa-azeleragailuarekin 
eta Angels inbertsio-gailuarekin batera, Marina de 
Empresas ekimenean parte hartzen du. Juan Roigen 
ekimen bat da, gaurko eta etorkizuneko ekintzaileak 
trebatzea, finantzatzea eta haiei aholku ematea helburu 
duena, eta aberastasuna eta enplegua sortzearen eta 
ekintzailetza sustatzearen alde egiten du.
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Mercadona soziala eta arduratsua 

Mercadonak gizartearekiko dituen konpromisoetako 
bat da gizarteari itzultzea gizartetik jasotzen duenaren 
zati bat. 2018an, konpainiak konpromiso hori sendotu 
du bere gizarte-ekintzako planarekin, autonomia-
erkidego guztietako zenbait gizarte-entitate eta 
instituziori laguntza eskainiz. 

Inplikazio horri esker, jangela sozialekin lankidetzan 
aritzeko programarekin jarraitu du Mercadonak 2018an: 
saltzeko moduan ez dauden baina kontsumitzeko 
inongo eragozpenik ez duten produktuak emango 
dizkie Espainiako udalerrietako gertutasuneko 170 
jangela soziali.

Kilo-bilketak eta Bilketa Handia

Gizartearekiko konpromisoaren esparruan, eta bere 
supermerkatu-sarearen bidez eta langileen eta atal 
logistikoaren laguntzarekin, Mercadonak parte hartu du 
zenbait “Kilo Bilketa” eta “Bilketa Handia” ekimenetan, 
zeinak elikagai-bankuek antolatzen baitituzte. 2018an 
ere “Nagusi”ek berriro erakutsi dute solidarioak direla, 
guztira 5.700 tona eman baitituzte. 

Elikagaiak alferrik ez galtzeko estrategiak

Elikagaiak alferrik galtzea elikagai-katea osatzen dugun 
guztion zeharkako arazo bat da, eta guztiok gara 
erantzule. Erlazio zuzena du hornitze- eta kontsumo-
ohitura desegokiekin, eta elikagaien kudeaketa eta 
manipulazio okerrekin. Hori jakinik, elikagaiak alferrik ez 
galtzen laguntzen duten estrategia batzuk garatzen ditu 
Mercadonak.

Paula, boluntarioa, eta Manolo, Campanarko (Valentzia) supermerkatuko 
langilea, 2018ko Elikagai Bilketa Handian.

Elkarlana  

170  
GIZARTE-
JANTOKIREKIN

Hitzarmenak  

60  
ELIKAGAI-BANKUREKIN  
eta beste erakunde batzuekin

5.700   
TONA  
eman dituzte “Nagusi”ek 
kilo-bilketetan

8.300  
TONA  
elikagai dohaintzan 
emanak

4.3 Ekintza soziala: neurriak, helburuak eta emaitzak
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Hala, eskaerak “Nagusi”aren eskari errealera ahalik eta 
gehiena doitzeko aukera ematen duten barneko kudeaketa-
tresnak ditu, dendetako soberakinak gutxitzeko. Badira 
zenbait urte soberakin horiek –gero eta doituagoak dira– 
erakunde batzuei ematen zaizkiela, eta ontzietan akats 
txikiak dituztelako saltzeko moduan ez dauden baina 
segurtasun osoz kontsumitzeko inongo eragozpenik ez 
duten produktuak ere bai. 

Horrekin batera, 2018an konpainiak jarraitu du Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikadura Ministerioaren “Elikagai gehiago, 
hondakin gutxiago” estrategian parte hartzen, zeinaren 
helburua baita elikagai-galera prebenitzea eta elikagaien 
soberakinak murriztea; eta, aldi berean, AECOC elkartearen 
ekimen honetan parte hartu du: “Elikadurak dena jatekoa 
du; aprobetxa ezazu”. Elikagaiak alferrik galtzearen aurkako 
ekimen autonomiko batzuetan ere parte hartu du; besteak 
beste, Elikagai Xahuketaren aurkako Euskadiko Plataforman, 
zeina Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai 
Politikako Sailburuordetzak bultzatzen baitu.

Estalki lorategidunak

Bizikidetzaren alde eta herritarrekin harreman onak 
izatearen alde egiten duen apustuan, berak dendak dituen 
auzoak hobetzen laguntzen duten ekimenak bultzatzen 
ditu Mercadonak. Horren adibide dira konpainiak etxadi-
patioak dituzten dendetan instalatu dituen hiri-lorategiak, 
eta zentro batzuetan jarritako lorategi bertikalak; gune 
bereziak berreskuratzen laguntzen dute neurri horiek. 
2018. urtearen bukaeran, konpainiak 5 hiri-lorategi 
zituen. Ur-behar handirik ez duten tokiko espezieak 
erabili dira lorategi horiek eraiki eta diseinatzeko, eta 
poluzioa eta “bero-uharte” efektua murrizten laguntzen 
dute; horrez gainera, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura 
eta Ingurumeneko Ministerioa zenak argitaratutako 
“Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local” liburuan 
definitutako helburuak betetzen laguntzen dute.

Quevedoko (Madril) biribilguneko 
supermerkatuaren estalkiko lorategia.
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Trencadís horma-irudiak  

Duela zenbait urte bere denden berrikuntza soziala 
sendotzea erabaki ostean, bere saltokietako 
arrandegietan eta haragien ataleko akabera-guneetan 
trencadís horma-irudiak jartzen jarraitu du Mercadonak 
2018an. Guztira 573 horma-irudi jarri dira, 1,5 milioi 
euroko inbertsioarekin; desgaitasuna duten 1.000 
pertsona baino gehiago (33 fundazio eta okupazio-
zentrotakoak) aritu dira lanean egunero. 

2011n, Mercadonak eta Pamesa Cerámicak proiektu 
sozial hau martxan jartzea erabaki zuten, pertsona 
horiei trebakuntza eta lana emateko. Zazpi urteren 
ostean, proiektuak oraindik martxan segitzen du, eta, 
gainera, sendotu eta hazi egin da; izan ere, gaur egun, 
hainbat elkarterekin lankidetzan aritzen da konpainia, 
eta eskerrak eman nahi dizkie guztiei egunero egiten 
duten lanagatik: Roig Alfonso Fundazioa, Down 
Sindromearen Fundazioa, Fundaempleo Azahar eta 
Espurna Fundazioa; Purglass, Ivas, Tola, Di-Kapacitats 

eta Monduber enplegu-zentro bereziak; El Rinconet 
baserri-eskola; Afanías elkartea; Torreblanca, Ivas el 
Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Salut, 
La Xara, El Castellet, Hort de Feliu, Mislata, Xirivella, 
El Prat, La Ribera, El Cau eta Habilitare okupazio-
zentroak; Socoltie kooperatiba soziala, eta Koynos; 
Suecako eta Requenako udaleko okupazio-zentroak 
eta María Rafols okupazio-zentroa; eta Bona Gent eta 
Atadis erakundeak. 

Proiektu honek El Economistaren aintzatespena lortu 
du, Mercadonari eman baitio 2018an Enpresaren 
Erantzukizun Soziala hobekien garatu duen enpresaren 
saria, dendak trencadísezko horma-irudiekin 
apaintzearen bidez integrazioa bultzatzeagatik. 
Egunkari horrek sustatzen duen sari hori, zeina “La 
Noche de la Economía” ekitaldian eman baitzen, oso 
lagungarria da konpainiak bere supermerkatuetan 
egiten duen berrikuntza sozialeko lana zabaltzeko.

Gonzalo Gortázar CaixaBankeko kontseilari delegatua Roig Alfonso Fundazioko 
zuzendari Arantxa Roigi saria ematen. 2018an enpresaren gizarte-erantzukizuna 
ondoen garatu duen enpresari emandako saria, El Economistak emana.

Valentziako Erkidegoko Roig Alfonso Fundazioko kideak trencadís 
horma-irudiak egiten.
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33  
FUNDAZIO  
ETA  
OKUPAZIO-ZENTRO

1.000  
DESGAITASUNAK 
DITUZTEN PERTSONA 
BAINO GEHIAGO

1,5  
MILIOI 
EUROKO 
INBERTSIOA

573 
TRENCADÍSEZKO 
HORMA-IRUDI 
BERRI

FUNDAZIO ETA OKUPAZIO-ZENTROAK, 
TRENCADÍS HORMA-IRUDIEN EGILEAK

C.O. Buris-Anna

Fundaempleo
Azahar

C.O. La Salut

C.O.  
ElCastellet

C.O.  
El Cau

C.E.E.  
Ivas.
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1.
Baliabide naturalen 

kontsumoaren optimizazio

• Denda eraginkorraren eredu 

berria: Energia-kontsumoaren 

% 40rainoko murrizketa, 

ohiko denden aldean.

• Flotaren % 95 Euro 

VI eta Euro VI C.

• Hiri Banaketa 

Jasangarriaren Proiektua: 

Gas bidez dabiltzan 54 kamioi. 

• Bidaia bakoitzean 60 tonako GMBa 

garraia ditzaketen 18 megatrailer.

• Furgoneta elektrikoekiko probak hasita.

• Ukuiluetan, garraioan eta 
hiltegietan animalien ongizatea 

sustatzen duten hornitzaileak; 
horretarako, zenbait programatan 

parte hartzen dute, eta erakunde 
batzuekin lankidetzan aritzen dira, hala 

nola Nekazaritzako Elikagaien Ikerketako eta 
Teknologiako Institutuarekin (IRTA) eta Ikerketa eta 

Garapen Teknologikoko Institutuarekin (NEIKER-Tecnalia).

• Arrantzako Produktuak Erosteko Politika 
berretsi dute hornitzaile guztiek.

• 2021ean, hornitzaile guztiek izango dituzte ezarria 
animalien ongizateko estandar egiaztagarriak.

2.
Hondakin gutxiago sortzen da

• Kartoizko, plastikozko, poliestirenozko eta 

egurrezko hondakin guztiak birziklatzea 

baimendutako kudeatzaileen bidez.

• Eskaeren kudeaketa optimizatzea, dendan 

soberakinak saihesteko.

• Elikagaiak alferrik galtzearen 

aurkako ekimen nazional eta 

europarretan parte hartzea.

• Elikagai-dohaintza.

• Ekonomia zirkularra: 

hornitzaileen arteko 

sinergiak, hondakinak 

baliabide bihurtzeko.

 4.
 Animalien Ongizatea 

eta Arrantza Jasangarria3. 
Emisioak 
murriztea

Mercadonak bere jarduerak ingurunean eragin dezakeen edozein efektu hartzen 
du kontuan, eta, horregatik,  konpromiso osoa du baliabide naturalak babesteko 
eta eraginkortasunez aprobetxatzeko, hau da, “gutxiagorekin gehiago egiteko”

Informazio gehiago, Ingurumen Memorian:  

www.info.mercadona.es
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Ingurumena kudeatzeko sistema propioa

Ingurumena kudeatzeko sistema propioaren barruan, 
eta jarrera arduratsuaren bidez, Mercadonak ekimen 
ugari sustatzen ditu, eta nagusiki funtsezko 4 arlotan 
barrena bideratzen ditu.

Baliabide naturalen kontsumoaren optimizazioa 

Denda eraginkorraren eredu berria ezartzen segitu 
du konpainiak bere zentroetan,  % 40raino murrizten 
baitute energia-kontsumoa zentro horiek. Horri esker, 
2018aren amaieran, konpainiaren 400 supermerkatuk 
zituzten horrelako ezaugarriak, eta, gainera, bloke 
logistikoetan energia aurrezteko neurriak ezartzen 
segitu du.

Gainera, 2018an, erabilera bakarreko plastikozko poltsak 
kentzen segitu du: Valentzian, Bizkaian, Bartzelonan, 
Balear Uharteetan, Ceutan eta Melillan dauden 66 
dendatan aukera jasangarriagoak jarri ditu, hala nola 
paperezko poltsak, supermerkatuetako plastiko eta 
bilgarriak birziklatuta sortutako plastikozko poltsak eta 
errafiazkoak. Poltsa berri horiek kate guztian egongo 
dira erabilgarri 2019ko apirilean.

Horrekin batera, eta karbono dioxidoaren emisioak 
murrizteko Europako araudia betez, 2018an hozte-
instalazio jasangarriagoak ezarri dira. Horretarako, CO2-
emisioak murrizten dituzten teknologia alternatiboak 
erabili ditu, eta, gainera, sistema esperimental berriak 
probatzen ari da helburu berarekin. Baliabideak 
optimizatzeko bide honetan, egunetik egunera 
produktu bakoitzaren tenperatura optimoa bermatzen 
duen alarmak kudeatzeko sistema bat lantzen 
jarraitu du konpainiak, harik eta 2018aren bukaeran 
1.203 dendak izan arte sistema hori; konpainiaren 
supermerkatu guztietara zabalduko da 2019an.

SP Berner Totaler Hornitzaileak plastiko birziklatuarekin egindako ontzia.

Hondakinen eta elikagai-soberakinen murrizketa

Urtean zehar, konpainiak eutsi egin dio birziklatzeko 
konpromisoari, kartoi-, plastiko-, poliexpan- eta zur-
hondakin guztiak kudeatzaile baimenduen bidez 
birziklatuz. Gainera, eta hondakina baliabide bihurtzen 
duen ekoizpen arduratsua sustatzeko, ekonomia 
zirkularraren alde egiten segitu du, eta, horren bidez, 
sinergiak sustatu ditu jasangarritasuna sortzen duten 
hornitzaileen artean.

Konpainiak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
Ministerioaren “Elikagai gehiago, hondakin gutxiago” 
estrategian parte hartzen du, eta elikagaien soberakinak 
murrizteko politika sendotu du, AECOC elkartearen 
“Elikadurak dena jatekoa du; aprobetxa ezazu” ekimena 
sustatuz. Hori dela eta, 2018an, elikagaien galera hori 
arintzeko bere eskaeren kudeaketa optimizatzeaz 
gain, kontsumorako egokiak diren baina salmentarako 
egokiak ez diren produktu freskoak atera ditu 
supermerkatuetatik eta eman egin ditu.
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Gasez dabilen kamioi bat, Valentziako Plaza de la Mezquitako supermer-
katuan deskargatu ondoren.

Megatrailer bat, Riba-Rojako (Valentzia) bloke logistikoaren sarreran.

Igorpenen murrizketa eta logistikaren optimizazioa

2018an, Mercadonak lanean segitu du emisioak 
jaisteko, ibilgailu  jasangarrien alde eginda; horren 
adierazle da hornitzaile logistikoen kamioi-flotako 
% 95 Euro VI eta Euro VI C emisio-mailakoak izatea, 
hau da, nitrogeno-oxidoen eta partikulen inguruan 
gaur egun dauden mailarik zorrotzenak. Gainera, eta 
Banaketa Jasangarriaren Proiektuaren barruan, Gas 
bidez dabiltzan 54 kamioi hartu ditu, eta etxez etxeko 
banaketa furgoneta elektrikoekin eta hibridoekin 
egiteko probak egin dira.

Horrekin batera, optimizazio logistikoaren alde egiten 
segitu du “gutxiagorekin gehiago egiteko”, zenbait 
neurri hartuta: hobekuntzak egin zaizkie kamioiei, 
bidaia bakoitzeko karga erabilgarria 24 tonatik 
26ra areagotzeko; garraio-hornitzaileen flotan 18 
megatrailer gehitu ditu; eta, Acotral eta DGTrekin 
batera, bitrailerrak erabiltzen hasi da, zeinek 66 palet 
garraia baititzakete bidaia bakoitzeko. Era berean, 

garraioan bere eraginkortasuna areagotu du; horren 
erakusgarri da lortutako kamioi-betetzearen tasa, 
itzulerako bidaia barne, % 90ekoa izan baita.
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BIRZIKLATZEA

Paper eta kartoi tonak

2017 202.421 
2018 213.167 

Birziklatze-
tasa

Birziklatzea/Balorizazioa

2017 % 78 
2018 % 76 

Suntsiketa

2017 % 22
2018 % 24  

Plastiko tonak

2017 13.001
2018 13.660 

Birziklatutako tonner-en 
tona-kopurua 

2017 1
2018 1 

Poliestireno tonak

2017 2.494
2018 2.636 

Dendetan jaso diren 
erabilitako pilen tona-kopurua

2017 167
2018 179

Egur tonak

2017 1.878
2018 3.479 

ERREPIDEKO GARRAIOA

Hiri-deskarga 
isila egiten duten 
dendak

2017 664
2018 736 

Flotaren isurpen estandarra 
(Euro V, Euro VI eta Euro VI C 
kamioiak)

2017 Euro V (% 9)
Euro VI (% 57)
Euro VI C (% 34)

2018 Euro VI (% 28)
Euro VI C (% 70)

Energia-
kontsumoa, GJ-tan

2017 7.745.047
2018 7.830.976 

CO
2
-emisioak, guztira 

(mila tona)

2017 1.593
2018 1.615

BESTE DATU BATZUK 

*Datu guztiek kontuan hartzen dute Mercadonaren barne-prozesua, bloke logistikora garraiatzetik dendara iritsi arte. Geuk egina, GHG protokoloan oinarrituta.

INGURUMENAREN KUDEAKETA, ERAGINKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

CO
2
-EMISIOAK merkantziaren 

metro kubiko bakoitzeko kilotan* 
2017 45,39
2018 44,39 

Zuzeneko isurpenak 

2017 14,13
2018 13,02 

Energia kontsumitzeagatiko 
emisioak 

2017 17,98
2018 17,49 

Salgaien garraioak eragindako 
emisioak

2017 13,27
2018 13,88 
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Animalien Ongizatea eta Arrantza Jasangarria 

Animalien Osasunaren Mundu Erakundearen (OIE) 
printzipioetan oinarritutako animalien ongizaterako 
politikari eusten dio Mercadonak, eta printzipio hori 
hedatzen du hornitzaileen artean. Hobetzeko asko 
dugula jakinik, esparru honetan zenbait neurri ezarri 
ditu konpainiak. Hori dela eta, animalietatik eratorritako 
Mercadonaren produktuen % 100 hornitzaile 
homologatuenak dira, eta arrantzako hornitzaile guztiek 
berretsi dute Arrantzako Produktuak Erosteko Politika.

Gainera, ukuiluetan, garraioan eta hiltegietan animaliak 
babestea sustatzen duten hornitzaileekin lan egiten du, 
zenbait programaren bidez eta zenbait erakunderekin 
lankidetzan, hala nola Nekazaritzako Elikagaien 
Ikerketako eta Teknologiako Institutuarekin (IRTA) edo 
Ikerketa eta Garapen Teknologikoko Institutuarekin 

Informazio gehiago, Ingurumen 
Memorian:  
www.info.mercadona.es

Ardiak Arcusako larreetan bazkatzen, Aragoiko Sobrarben (Huesca). Hangoak dira Profesionales de la Carne Totaler Hornitzailearen ardiak.

(NEIKER-Tecnalia). Eta horrez gain, hornitzaile guztiek 
konpromisoa hartu dute animalien ongizateari buruzko 
estandar egiaztatuen prozesuak  2021erako ezarrita 
edukitzeko.

Bestalde, 2018an, konpainiak lankidetzan jardun du 
SEO Birdlife gobernuz kanpoko erakundearekin, hiri 
handietan hegaztiak babesteko: jateko eta atseden 
hartzeko tokiak prestatu zaizkie denda batzuetako 
estalkietako hiri-lorategietan.

40   
MILIOI EURO 
inbertsioa ingurumenaren 
babesean

14,7  
MILIOI kWh-ko 
energia-aurrezpena

37.000   
TONA 
CO2-emisioen murrizketa
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MERCADONAREKIN ELKARLANEAN ARI 
DIREN ENTITATE ETA ERAKUNDE BATZUK 

AECOC

Kodetze Komertzialaren Espainiako Elkartea

AESAN

Elikagaien Segurtasunerako eta Elikadurarako 
Espainiako Agentzia 

AEP

Portugalgo Enpresa Erakundea

APED 

Portugalgo Banaketa Enpresen Elkartea 

ASEDAS

Espainiako Banatzaile, Autozerbitzu eta 
Supermerkatuen Elkartea

AINIA

Nekazaritzako Elikagaien Industria Ikertzeko Erakundea

AVE

Valentziako Enpresarien Elkartea

Portugalgo eta Espainiako Merkataritza eta 
Industria Ganbera

Espainiako Merkataritza Ganbera

Espainiako Merkataritza Ganbera Ofiziala 
Belgikan eta Luxenburgon

CEOE

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

CIP

Portugalgo Enpresen Konfederazioa 

Círculo de Empresarios

San Telmo Business School Nekazaritza 
Elikagaien Kontseilu Aholku Emailea 

MAPA

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren 
Zuzendaritza Nagusiak 

Ecoembalajes España

Ecodes

Ekologia eta Garapena Fundazioa

EDEM 

Enpresarien Eskola

ENAC 

Espainiako Akreditazio Erakundea

ESCODI

Terrasako Merkataritza eta Banaketarako Goi Mailako 
Eskola

EuroCommerce

ERRT

Europako Txikizkarien Mahai Ingurua

Forética

Interrelikadura Foroa

COTEC fundazioa

ÉTNOR Fundazioa

Seres Fundazioa

Fundación Transforma España

GS1 Portugal

IEF

Familia Enpresaren Institutua 

Lafer Fundazioaren Nekazaritzako Elikadura 
Enpresen Kudeaketarako Masterra

Mundu Hitzarmena

Retail Forum

Jasangarritasunerako Banaketaren Europako Foroa

Respon.cat

Gizarte Erantzukizuna Katalunian

SESAL

Espainiako Elikagai Segurtasunerako Erakundea

Autonomia-erkidegoetako osasunerako edo 
elikadura-segurtasunerako agintaritzak

111111



Madrilgo Ayala kaleko supermerkatuaren sarrerako xehetasun bat.
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Mercadonaren 
konpromisoetako 
bat da gizarteari 
harengandik jasotzen 

duenaren zati bat itzultzea. Bere gizarte-
ekintzarako planaren barruan, autonomia-
erkidego guztietan parte hartu duen zenbait 
ekimenen bidez, lan handia egiten jarraitu du 
besteei laguntzeko; hala, 8.300 tona elikagai 
baino gehiago eman eta banatu dizkie 170 
jantoki sozialei eta 60 elikagai-bankuri.

Mercadonak talentuaren alde eta 
hura enpresa barruan zein kanpoan 
garatzearen eta sustatzearen 
alde egiten du. Hori dela eta, 

ekintzaileei laguntzeko ekimenak bultzatzen 
ditu. Horretarako, besteak beste, lankidetzan 
aritzen da EDEM Enpresarien Eskolarekin, bai 
irakaskuntzaren bidez, bai Rei Jaume I. sariak 
babestuz

Mercadona hazkunde partekatuaren 
enpresa-proiektu bat da. 2018an, 
1.504 milioi euro inbertitu ditu, eta 
1.575 milioi euroko ekarpena egin 

die administrazio publikoei Espainian. Horrez 
gain, 4.800 milioi euroko ekarpena egin dio BPG 
nazionalari, eta 1.800 lanpostu berri sortu ditu.

Bere hornitzaileekin batera, 
ukuiluetan, garraioan eta hiltegietan 
animalien ongizatea sustatzen du, 
zenbait programaren bidez eta 

zenbait erakunderekin lankidetzan. Animalietatik 
eratorritako Mercadonaren produktuen % 100 
hornitzaile homologatuenak dira, eta, gainera, 
2021erako, guztiek aplikatuko dituzte animaliaren 
bizitza osoan ongizatea bermatzeko estandar 
egiaztatuak.

Erabateko konpromisoa 
du baliabide naturalak 
babestearekiko eta 
eraginkortasunez 

aprobetxatzearekiko. Ingurumen-kudeaketarako 
sistema propio bat du, eta haren helburu 
nagusia da eskura dauden baliabideak ahalik eta 
gehien aprobetxatzea eta ahalik eta hondakin 
gutxien sortzea. Sistema horrek ardatz ditu 
baliabide naturalen kontsumoaren optimizazioa, 
hondakinen eta elikagai-soberakinen murrizketa, 
emisioen murrizketa eta optimizazio logistikoa.

Arrantza jasangarriko politikaz 
gain, Mercadonak elkarlan bat 
abiatu du Ikerketa Zientifikoen Goi 
Kontseiluarekin (CSIC), izaki bizidun 

horiek izan ditzaketen parasitoak ikertzeko eta 
parasitoon eboluzioa geldiarazteko. Azterketa 
horren emaitzekin kate fidagarri bat sendotuko 
da, eta bezeroei eskaintzen dien kalitatea eta 
zerbitzua hobetuko dira.

Kide den zenbait erakunderen 
bidez eta parte hartzen duen 
foroen bidez, Mercadonak indartu 
eta ezagutzera ematen ditu 

bere balioak eta enpresa-etikarekiko duen 
konpromisoa. Mercadonak, gainera, 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. Forética, Fundación 
Seres eta #PorElClima Komunitateko bazkide 
da. Azken hori proiektu aitzindaria da pertsonek, 
enpresek, administrazioek eta erakundeek klima-
aldaketaren aurka jardun dezaten.
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Deliplus azazkal-lakak, You Cosmetics Totaler Hornitzailearenak.

5. KAPITALA

MERCADONA ENPRESA FAMILIAR BAT 
DA, KAPITALAREN % 100 ESPAINIARRA 

DUENA, ETA BERE EGITEN DUENA —
BETI ETA ASMO SENDO BERAREKIN— 

KONPAINIA OSATZEN DUTEN BOST 
OSAGAIAK ASEBETETZEKO ARDURA

Horretarako, kudeaketa eredua propioa du, Erabateko 

Kalitatearen Eredua, eta aplikatzen duen sekuentzian “Nagusia” 

da erabaki guztien gune nagusia; izan ere, bezeroa asebeteta 

baldin badago, salmentak handitu egiten dira, eta, horiekin batera, 

etekinak. Erabateko Kalitatearen Ereduari esker, Mercadonak bere 

garapena eta hedapena sendotu ditu urtez urte. Eta proiektua 

osatzen duten guztien etengabeko ahaleginari esker, hazkunde-

eragilea da presentzia duen tokietan, lana, oparotasuna eta 

aberastasuna sortzen baitu
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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 
1.636 supermerkatuen bidez. Enpresak Espainia 
osoan estrategikoki kokatuak dituen bloke logistikoen 
bidez hornitzen dira supermerkatu horiek. Memoria 
honen beste atal batzuetan aipatu den bezala, 2018an 
Ceutako Hiri Autonomoko, Melillako Hiri Autonomoko 
eta La Palma uharteko lehen dendak ireki dira, eta 
2019an espero da Portugalgo proiektua gauzatzea, 
lehen dendak irekiko baitira Portoko, Bragako eta 
Aveiroko eremuetan.

ZIFRA NAGUSIAK

(milioi euro eta kilitro)   2017 2018 Bariazioaren %

Salmenta-unitateak kilolitrotan  11.586 11.848 +% 2

Fakturazioa  22.915 24.305 +% 6

Ustiapenaren emaitza  395 767 +% 94 

Zerga aurreko emaitza  402 760 +% 89

Zerga ondorengo emaitza  322 593 +% 84 

Bosgarren osagaiaren inguruko gogobetetzea 
lortzea, “Kapitala”rena, Mercadonaren Ereduaren 
helburuetako bat da, eta ezinezkoa litzateke hori 
lortzea, aldez aurretik gainerako osagaien inguruko 
gogobetetzea lortu gabe. 5,3 milioi familiak baino 
gehiagok egunero enpresa horretan jartzen duten 
konfiantzari, Espainian eta Portugalen 85.800 bat 
langilek beren ohiko lana gauzatzeko egunero egiten 
duten ahaleginari, hornitzaileen konpromisoari eta 
gizarteak egin dion harrera onari esker, konpainiak 
2018ko ekitaldirako ezarritako salmenta-helburuak bete 
ditu. Denda Eraginkorraren Ereduari, bloke logistikoei 
eta informazio-sistemei dagokienez Mercadonak 
egindako aldaketak Erabateko Kalitatean oinarritutako 
kudeaketa-ereduarekin bat etorriz egin dira, eta epe 
luzera irabazi iraunkorrak sortzeko asmoz.

Aurreko ekitaldietan bezala, Deloitte SLk ikuskatu ditu 
urteko kontuak. 2019ko urtarrilaren 31n, kontrakorik 
gabe igorri zuen txostena, ohiko bihurtu den bezala. 
Txosten hori, urteko kontuekin batera, Valentziako 
Merkataritza Erregistroan gorde da.
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Salmenta-unitateak (kilitroak)

Ekitaldia bukatzean, saldutako 11.848 milioi kilitro kopurua erdietsi 
zuen konpainiak, 2017ko 11.586ak baino % 2 gehiago. Konpainia pozik 
gelditu da kopuru horrekin, agerian uzten baitu “Nagusi”ek hamabi 
hilabete hauetan berarekin izandako konfiantza.

SALDUTAKO KILITROEN BILAKAERA 

milioi kilolitro (kilitro)

2017

2018

11.586

11.848

Salmentak

“Nagusi”en konfiantzak eta haren beharrak aseko dituen kalitate-prezio 
erlazio oneneko produktu-aukeraren aldeko apustuak bide eman 
dute Mercadonak 2018an 24.305 milioi euroko fakturazio-bolumena 
erdiesteko, 2017an baino % 6 handiagoa.

2017

2018

22.915

 24.305

SALMENTA GORDINEN BILAKAERA

milioi euro

2017

2018

322

593

MOZKIN GARBIAREN BILAKAERA

milioi euro

Mozkina

Zerga aurreko mozkina 760 milioi eurokoa izan zen 2018an; aurreko 
urtean, berriz, 402 milioi eurokoa izan zen. Bestalde, 2018an, zerga 
ondorengo mozkina 593 milioi eurokoa izan da. 2017an, berriz, 
Mercadonak 322 milioi euroko emaitza garbia izan zuen.

Emaitzaren eta salmenten bilakaerak erakusten du erabakiak ordena 
sekuentzial honi jarraituz hartu direla: 1. “Nagusia”, 2. Salmenta eta 3. 
Mozkina.

2017

2018

754

1.195

EBITDAREN BILAKAERA

milioi euro

EBITDA

2018ko ekitaldiaren amaieran, konpainiaren EBITDA 1.195 milioi euro zen; 
2017an, berriz, 754 milioi euro. Mercadonaren emaitza operatiboaren 
bilakaera bat etorri da esperotako mozkinarekin, ekitaldiko estrategiarekin 
eta konpainiak emaitzak epe luzera izateko egin duen apustuarekin.
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Inbertsioak

2018ko ekitaldian, 1.504 milioi euroko inbertsioak egin 
dira, gutxi gorabehera (2017an, 1.008 milioi eurokoa), 
eta Mercadonak finantzatu ditu osorik. Horrek agerian 
uzten du haren altxortegiaren sendotasuna, bere 
proiektuetan duen inplikazioa eta eskudiru-fluxua 
sortzeko duen gaitasuna. 

Ekitaldiaren amaieran, Mercadonak 1.636 supermerkatu 
ditu Espainiako autonomia-erkidego eta probintzia 
guztietan. Hamabi hilabete hauetan, konpainiak 29 
denda berri zabaldu ditu, 215 eraberritu, eta Denda 
Eraginkorraren Eredu berria ezartzen jarraitu du. 
Estrategia horrek “Nagusi”aren erosketa-esperientzia 
hobetzea du helburu, eta hurrengo urteetan amaitzea 
aurreikusten du konpainiak.

Gainera, salmenta-eredu berriak jarri ditu martxan, 
hala nola “Jateko prest”, zeinak bere “Nagusi”en 
asebetetze-maila igotzen segitzea baitu helburu.

Ekitaldi honetan, Mercadonak zenbait lan egin ditu 
bloke logistikoetan: Parc Sagunteko bloke logistikoa 

eraikitzen ari da (Valentzia), onlineko negozioei 
erantzuteko “Erlauntzak” eraiki ditu, DPZ berri bat 
egiten ari da Villadangosen, bulego berriak ditu 
Albalat dels Sorells-en (Valentzia) eta obrak egiten ari 
da zenbait biltegi erregulatzailetan.

Portugalgo proiektua gauzatzen ari da: Póvoa 
de Varzimeko bloke logistiko berria egiten ari da, 
etorkizunean irekiko diren dendei zerbitzua emateko 
(denda horiek egiteko lehen lanak ere 2018an hasi dira).

Gainera, logistika modernizatzen segitu du konpainiak, 
instalazioetako lana hobetu du, eta eraldaketa 
digitalaren proiektu informatikoaren barruko 
inbertsioak finkatu ditu.

2017

2018

1.008

1.504

INBERTSIOEN BILAKAERA

milioi euro

Ceutako Hiri Autonomoko La Almadrabako supermerkatuaren aurrealdea.
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Baliabide propioak

Ekitaldian lortutako mozkin ia osoa kapitalizatu zenez, 
2018ko ekitaldiaren amaieran baliabide propioen kopurua 
5.583 milioi eurora iritsi da, eta konpainiaren balioa igo egin 
da aurreko urtearekin alderatuta. 

Baliabide propioen eta aktibo totalaren arteko ratioa % 60 
inguru izan da bai 2017ko ekitaldian, bai 2018koan.

2017

2018

5.113

5.583

BALIABIDE PROPIOEN BILAKAERA

milioi euro

Beste adierazle batzuk

Hornitzaileak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 43 egun 
izan da, eta izakinen errotazio-epea, 13 egun.

Hauek dira ekitaldi honetako maniobra-funtsaren datuak:

Milioi euro  2018

Aktibo korrontea 3.641

Pasibo korrontea 3.486

MANIOBRA-FUNTSA 155

Likidezia-ratioa

Likidezia-ratioa, aktibo zirkulatzailea/pasibo zirkulatzailea 
gisa definitua, 1,04 izan da 2018ko ekitaldian.

Milioi euro 2018

Ustiapen-jardueren fluxuak 1.413

Inbertsio-jardueren fluxuak (1.341)  
 
Finantziazio-jardueren fluxuak 
(dibidenduak) (122)

Eskudiruaren aldaketa garbia (50)

Eskudiruaren fluxuak

2018ko eskudiru-luxuen sorrera hau izan da, Portugalgo 
proiektuan egindako inbertsioak kontuan hartuta:

Inbertsio-jarduerak, aurrez azaldu bezala, funts propioekin 
egin dira, eta, beraz, altxortegia txikitu egin da.

Produktibitatea

2017ko eta 2018ko ekitaldietan, Mercadonak bere 
produktibitateari eutsi dio (salmentak eurotan / langile-
kopurua), eta datu horrek islatzen du Mercadona 
Proiektuan parte hartzen duten pertsonek bat egiten 
dutela konpainiak ezarritako helburuekin.

Helburua da hazkunde-
eragilea izatea Mercadonak 
presentzia duen tokietan
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MERCADONA SA
Egoeraren balantzea 2018ko abenduaren 31n 
(milaka euro)

AKTIBO EZ KORRONTEA 5.495.351

 Ibilgetua 5.434.402

 Geroratutako zerga bidezko aktiboa 60.949

AKTIBO KORRONTEA 3.641.224

 Izakinak 704.439

 Zordunak 126.957

 Finantza-inbertsioak 110.638

 Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk 2.699.190

AKTIBOA, GUZTIRA 9.136.575

ONDARE GARBIA 5.583.359

 Kapitala 15.921

 Erreserbak 4.974.900

 Ekitaldiaren emaitza 592.538

PASIBO EZ-KORRONTEA 66.480

 Hornidurak eta epe luzerako zorrak 19.497

 Geroratutako zerga bidezko pasiboak 46.983

PASIBO KORRONTEA 3.486.736

 Hornitzaileak 2.421.574

 Hartzekodunak eta zorrak administrazio publikoekin 796.136

 Langileak 269.026

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 9.136.575
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MERCADONA SA
Galdu-irabazien kontua 2018ko abenduaren 31n
(milaka euro)

 Negozio-zifren zenbatekoa   22.234.936

 Zuzkidurak  (16.706.198)

 Beste ustiapen-sarrera batzuk   67.399

 Pertsonal-gastuak   (2.861.459)

 Beste ustiapen-gastu batzuk   (1.540.902)

 Ibilgetuaren amortizazioa   (426.557)

USTIAPENAREN EMAITZA 767.220

 Finantza-sarrerak   14.640

 Hondatzeak  (22.617)

EMAITZA FINANTZARIOA (7.977)

ZERGA AURREKO EMAITZA 759.243

 Mozkinen gaineko zerga  (166.705)

EKITALDIKO EMAITZA 592.538
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2018ko abenduaren 28ko 11/2018 Legeak dioena betez, Informazio Ez-

finantzarioaren Egoerari buruzko txostena aurkeztu du Sozietateak, zeina 

kudeaketa-txostenaren zati baita. Deloitte SLk, egiaztatze-zerbitzuen emaile 

independente gisa, egiaztatu zuen, eta 2019ko urtarrilaren 31n igorri zuen 

egiaztatze-txostena, oharrik gabe, aurreikusita zegoen bezala.

Lan horretan, Deloittek egiaztatu du memoria korporatibo honetan kontuan 

hartutako adierazle-kopuru handi bat. Adierazleen taula honetan, memorian 

jaso diren —eta Deloittek egiaztatu dituen— adierazleak daude ( -rekin 

identifikatzen dira). Desadostasunik egonez gero, EINFn dagoen informazioak 

du lehentasuna.

GRIren estandarrak eskatzen duen bezala, memoria honen helburua da informazio benetakoa, 
garrantzitsua eta zehatza ematea.

EGIAZTATZE-TXOSTEN INDEPENDENTEA

Informazio gehiago behar izanez 
gero, egiaztatze-txostena eta 
informazio ez-finantzarioaren 
egoerari buruzkoa helbide honetan 
egongo dira eskura:  
www.info.mercadona.es 
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ADIERAZLE-TAULA

ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

1 Erakundearen izena MERCADONA SA

2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak 15-21, 45. or.

3 Egoitzaren kokapena
Calle Valencia, 5 

Tavernes Blanques, Valentzia, Espainia

4 Eragiketen kokapena
Espainia eta Portugal 

4-5, 23-31. or.

5 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa 16, 115-116. or.

6 Zerbitzatzen diren merkatuak 12-13, 16. or.

7 Erakundearen tamaina 4-5. or.

8
Enplegatuei eta beste langile batzuei buruzko 
informazioa

4, 26, 55-60. or

Mercadonak 85.800 enplegatu finko ditu (85.500 
Espainian eta 300 Portugalen), eta ez du 
azpikontratistarik jarduera nagusian

9 Hornikuntza-katea 5, 71-74. or.

10
Erakundean eta haren hornikuntza-katean egin 
diren aldaketa nabarmenak

12-13. or.

11
Konpainiak zuhurtasun-printzipioa kudeatzeko 
moduari buruzko informazioa

17-18. or.

12 Kanpo-ekimenak 46-47, 76, 95-98, 100-101, 111. or.

13 Erakundea kide den elkarteekiko harremana 111. or.

14 Presidentearen adierazpena 6-7. or.
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15 Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuenak 17-19. or.

16
Balioak, printzipioak, estandarrak eta 
portaera-arauak

15-16. or.

Mercadonak Erabateko Kalitatearen Ereduari 
jarraitzen dio, zeina konpainiaren balioen eta 
paradigmen oinarri baita. Han dago zehaztuta 
langile guztiok enpresa barruan izan behar 
dugun jokabidea dugun jokabidea. Gainera, 
jokabide-kodea bat dugu, gure balioak eta Legea 
betetzen direla zirtatzeko xedearekin

17 Aginte-egitura 8-9. or.

18
Kargu exekutiboak edo alderdi ekonomikoetan, 
ingurumenekoetan eta sozialetan erantzukizunak 
dituztenak

Alderdi ekonomiko, sozial eta ingurumenekoen 
erantzukizuna Administrazio Kontseiluko kideek 
dute, eta erakunde horren bidez hartzen dituzte 
erabakiak

19
Interes-taldeei kontsulta alderdi ekonomiko, 
ingurumeneko eta sozialei buruz

95-99. or.

20
Aginte-organo nagusiaren eta haren batzordeen 
osaera

8-9. or.

21
Honi buruzko informazioa: organo nagusiko buruak 
kargu exekutiborik ere baduen

Administrazio Kontseiluko presidentea 
Zuzendaritza Batzordeko burua ere bada

22 Interes-gatazkak

Ez dago interes-gatazkarik

Zuzendaritza Batzordeko kide guztiak 
Mercadonako langileak dira, eta ez dihardute 
sektoreko beste enpresa batzuetako aholkulari 
edo kontseilari gisa

23 Aginte-organo nagusiaren funtzioak 8-9, 19. or.

24 Aginte-organo nagusiaren ezagutza kolektiboa 8-9. or.

25 Aginte-organo nagusiaren jardueraren ebaluazioa 8-9. or.

26
Ekonomia-, gizarte- eta ingurumen- inpaktuaren 
identifikazioa eta kudeaketa

Sail bakoitzak Zuzendaritza Batzordeari berariaz 
jakinarazten dizkio, koordinazio-bileretan, bere 
jarduerari dagozkion ekonomia-, gizarte- eta 
ingurumen-alderdiak

27 Arriskua kudeatzeko prozesuen eraginkortasuna 17-19. or.

  Informazio gehigarria 
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28 Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte- alderdien 
azterketa

17-19. or.

Konpainiaren aginte-organoek ekonomia-, 
ingurumen- eta gizarte-alderdiei buruzko zer 
guztiak gainbegiratzen eta onartzen dituzte

29
Aginte-organo nagusiaren funtzioa 
jasangarritasunaren azterketari dagokionez

Konpainiaren aginte-organoek kanpora igortzen 
den informazio guztia gainbegiratzen eta 
onartzen dute

30
Aginte-organo nagusiari kezka garrantzitsuak 
helarazteko prozesua

Sail bakoitzak Zuzendaritza Batzordeari berariaz 
jakinarazten dizkio, koordinazio-bileretan, bere 
jarduerari dagozkion alderdi garrantzitsuak

31
Organo nagusiari jakinarazitako kezka 
garrantzitsuen izaera eta kopurua

Bere jarduerari lotutako eta bere ardurapeko 
kezka guztiak jakinarazten zaizkio

32 Ordainsari-politikak

58-59, 62. or.

Konpainiaren ordainsari-politika “erantzukizun 
bera, soldata bera” printzipioan oinarritzen da, 
aspalditik

33 Ordainsariak zehazteko prozesuak 58, 62. or.

34
Interes-taldeen parte-hartzea ordainsarietan

Konpainiak hitzarmen kolektibo bat du 
indarrean, langileen ordezkari sindikalekin 
adostua eta sinatua

35 Interes-taldeen zerrenda 17. or.

36 Negoziazio kolektiboko hitzarmenak

58. or. 

Langile guztiak barne hartzen dituen lan-
hitzarmen propioa

37 Interes-taldeen identifikazioa eta hautapena 15-19. or.

38 Interes-taldeen parte-hartzea zehazteko irizpideak
Etengabeko elkarrizketa interes-taldeekin, 
haien beharrak eta itxaropenak ezagutzeko eta 
betetzeko
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39 Funtsezko alderdiak eta sortutako kezkak

17-19. or.

Interes-taldeekiko harremanari esker, Nagusiekin 
erabakitako produktu-hobekuntzak aplika 
daitezke, hornitzaileekin berrikuntzak egin edo 
lehenengo sektorearekin ezagutzak partekatu, 
produktu freskoen aukera hobetzeko 

40 Memoriaren definizioa eta edukia

Memoriaren egitura bat dator Erabateko 
Kalitatearen Ereduarekin, eta konpainiaren 
bost osagaiei buruzko informazioa ematen du 
(interes-taldeak)

41 Gai materialen zerrenda

17. or.

Kapitulu bakoitzean, osagai (interes-talde) 
bakoitzarentzat garrantzitsuak diren eta gauzatu 
diren estrategia eta ekintzei buruzko informazioa 
ematen da modu xehakatuan 

42 Informazioaren birformulazioa Ez da egon aldaketa esanguratsurik 

43 Azterketa-aldia 2018ko urtarrilaren 1etik 2018ko abenduaren 31ra

44 Txosten berrienaren data 2017

45 Azterketa-zikloa Urtean behin

46
Txostenari buruzko galderak egiteko eta zalantzak 
argitzeko gunea

Harremanetarako datuak, kontrazalean

47
Eragiketa garrantzitsuak egiten diren tokietako 
hasierako soldataren —sexuaren arabera xehatua— 
eta gutxieneko soldataren arteko erlazioa

58-59, 62. or.

Ordainsari-politika ekitate-printzipioan 
oinarritzen da: erantzukizun bera, soldata 
bera, sexuagatik edo bestelako edozein 
irizpiderengatik bereizketarik egin gabe

48
Eragiketa garrantzitsuak egiten diren tokietako 
gastuaren ehunekoa, tokiko hornitzaileei dagokiena

5, 78-79, 94. or.

49
Ustelkeriarekin eta hautemandako arrisku 
nabarmenekin erlazionatutako arriskuak ebaluatu 
diren sailen kopurua eta ehunekoa

Konpainiako sailen jardueren arrisku guztiak 
ebaluatu dira

  Informazio gehigarria 
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50
Ustelkeriaren kontrako borrokako politikak eta 
komunikazio- eta prestakuntza-prozedurak

Ustelkeria gaitzestea funtsezko printzipioa da 
Mercadonaren ereduan

51
Ustelkeria-kasu egiaztatuak eta haien aurkako 
neurriak

Ez da ustelkeria-kasurik hauteman aztertutako 
aldian 

52
Lehia desleial, jarduera monopolistiko edo lehia 
librearen kontrako epaiak (kopurua) eta haien 
emaitza

Ez da horrelakorik erregistratu aztertutako aldian

53 Barruko energia-kontsumoa 7.830.976 GJ

54 Energia-intentsitatea Merkantzia: 0,22 GJ/m3

55 Energia-kontsumoaren murrizketa 14,7 milioi kWh aurreztu dira

56 Ur-kontsumoa
Kontsumoa guztira: 4 hm3

Kontsumoa (denda eta hilabete bakoitzeko): 100 m3 

57 Ur-bilketa, iturriaren arabera

% 100 udaleko hornikuntza-sarea

Euri-ura biltzen da hiru plataforma logistikotan, 
eta ureztatzeko eta zoru-garbiketarako 
erabiltzen da

58 Berotegi-efektuko gasen zuzeneko emisioak Merkantzia: 13,02 kg CO
2
/m3

59
Energia sortzean egiten diren berotegi-efektuko 
gasen zeharkako emisioak

Merkantzia: 17,49 kg CO
2
/m3

60
Merkantzien garraioak eta desplazamenduek 
eragindako berotegi-efektuko gasen zeharkako 
emisioak

Merkantzia: 13,88 kg CO
2
/m3
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61 Berotegi-efektuko gasen emisioen intentsitatea Merkantzia: 44,39 kg CO
2
/m3

62 Berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketa 37.000 tona CO
2

63 Ozonoa agortzen duten substantzien emisioa
Konpainiak ez du erabiltzen ozonoa agortzen 
duen substantziarik

64
Hondakinen pisu totala, tratamendu-motaren eta 
-metodoaren arabera

346.520 tona; horietatik % 76  
birziklatu/balorizatu egingo da

65
Ingurumen-irizpideen arabera aztertu ziren 
hornitzaile berrien ehunekoa

Totaler Hornitzaileen instalazioen % 95ek ISO 
14001, EMAS edo antzeko ziurtagiriren bat dute

66
Kontratazio-kopurua eta -tasa eta langileen
batez besteko txandaketa, adinaren, sexuaren eta 
jarduera-eremuaren arabera banatuta

57, 62. or.

67

Lanaldi osoa duten langileentzako gizarte-
laguntzak, aldi baterako kontratua edo lanaldi-erdia 
duten langileei eskaintzen ez zaizkienak, jardueren 
kokapen garrantzitsuen arabera xehatuta

Ez dago horrelako bereizketarik

68
Aldaketa operatiboak aurrez jakinarazteko 
gutxieneko epeak eta haiek hitzarmen kolektiboetan 
sartzeko aukera

Langileei eragin diezaiekeen edozein gertaera 
haiei eta haien ordezkariei nahikoa aurrerapenez 
jakinarazten zaie, betiere indarrean dagoen 
legediak ezartzen dituen epeetan

69

Segurtasun- eta osasun-programei buruz aholkuak 
emateko eta haiek kontrolatzen laguntzeko 
zuzendaritzaren eta langileen segurtasun- eta 
osasun-batzorde formaletan ordezkatuta dauden 
langileen ehunekoa

Batzordeek langile guztiak maila berean 
ordezkatzen dituzte, eta hitzarmen guztiak 
Zuzendaritzak berresten ditu

70
Zaurien eta gaixotasun profesionalen indizeak, 
galdutako egunen kopurua, absentismo-tasa eta 
lanarekin loturik hildakoen kopurua

Lan-istripuak: % 19,20

  Informazio gehigarria 
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71
Gainerako lankideek baino gaixotasun-intzidentzia 
edo -arrisku handiagoko lanbidea duten langileak

Oro har, ez da langilerik identifikatu gaixotasun 
espezifikoen arrisku handiko edo intzidentzia 
handiko jardueretan

72
Sindikatuekin dituzten akordio formalek estaltzen 
dituzten osasun- eta segurtasun-gaiak

Badaude hitzarmen batzuk indarrean 
sindikatuekin, non zenbait alderdi jasotzen 
diren, hala nola hobekuntzak egitea lanpostuen 
diseinuan eta ekoizpen-ekipo eta -metodoak 
aukeratzean laneko segurtasuna bermatzeko, 
eta lanpostu bakoitzeko arriskuak minimizatzeko 
behar den informazioa eta prestakuntza 
sustatzea

73
Urteko prestakuntza-orduen batezbestekoa langile 
bakoitzeko, sexuaren eta kategoria profesionalaren 
arabera

Langile bakoitzeko: 29 prestakuntza-ordu, eta 
815 euroko inbertsioa, batez beste, langileko

74

Abileziak kudeatzeko eta etengabeko 
prestakuntzarako programak, langileen 
enplegagarritasuna sustatu eta ibilbide 
profesionalen amaiera kudeatzeko lagungarriak

59, 64, 66. or.

75
Garapen profesionalari buruzko ebaluazioak 
jasotzen dituzten langileen ehunekoa, sexuaren eta 
kategoria profesionalaren arabera xehatua

62. or.

Langile guztiei urtero egiten zaie beren jarduerari  
buruzko ebaluazioa, hierarkian gorantz eta 
beherantz joz

76

Aginte-organoen osaera eta langileen banakapena, 
aldagai hauen arabera: kategoria profesionala, 
sexua, adina, gutxiengoren batekoa izatea eta 
aniztasunaren beste adierazle batzuk

8-9, 57, 59. or.

77

Gizonezkoen oinarrizko soldataren eta 
emakumezkoenaren arteko erlazioa, honela 
xehakatuta: emakumezkoen soldata versus 
gizonezkoen soldata

57-59, 63. or.

Ekitate-printzipioa aplikatzen du (erantzukizun 
bera, soldata bera), sexua dela eta inolako 
bereizketarik egin gabe

78
Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako neurri 
zuzentzaileak

2018an, Mercadonak ez du diskriminazio-kasurik 
erregistratu eskura dituen kanalen bidez

79

Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak 
egiteko eskubidea urratzen edo arriskuan 
jartzen den zentro edo hornitzaile nabarmenen 
identifikazioa, eta eskubide horiek defendatzeko 
neurriak

Konpainiak elkartzeko askatasuna bermatzen 
du bere lantoki guztietan, indarrean dagoen 
hitzarmen kolektiboak dioenari jarraikiz
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80

Haurren esplotazioko kasuak izateko arrisku 
nabarmena duten zentroen eta hornitzaileen 
identifikazioa, eta haurren esplotazioa deuseztatzen 
laguntzeko hartutako neurriak

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela haurren 
esplotazio-kasurik bere lantokietan. Ez da 
identifikatu arrisku-egoeran dagoen hornitzaile 
garrantzitsurik

81

Lan behartuko gertakariak izateko arrisku 
nabarmena duten zentroak eta hornitzaileak, eta lan 
behartu guztiak deuseztatzen laguntzeko hartutako 
neurriak

Konpainiak ziurtatzen du ez dagoela lan 
behartuko kasurik bere lantokietan

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen 
hornitzaile garrantzitsurik

82
Giza eskubideen arloan inpaktuen azterketak edo 
ebaluazioak egin zaizkien zentroen kopurua eta 
ehunekoa

Konpainiak bete egiten ditu alor horretako 
estandarrak, indarrean dagoen legediaren 
arabera

83

Langileek beren jarduerarako garrantzitsuak diren 
giza eskubideen alderdiekin lotutako politika eta 
prozedurei buruz jaso dituzten prestakuntza-
orduak, gaitutako langileen ehunekoa barne

Langile guztiek jasotzen dute Mercadonaren 
Ereduari buruzko trebakuntza; Eredu horrek 
taxutzen ditu konpainia barruko balioak eta 
portaerak

84
Garapen-programak, inpaktuei buruzko ebaluazioak 
eta tokiko komunitatearen parte-hartzea ezarri 
diren zentroen ehunekoa

Konpainiak ez du adierazle hori, baina egindako 
ekintzak Gizartea kapituluan zehazten dira (93-
113. or.) 

85
Tokiko komunitateetan eragin negatibo 
nabarmenak, balizkoak edo errealak, dituzten 
eragiketa-zentroak

18, 98, 100. or.

Ez da identifikatu tokiko komunitateetan efektu 
negatiborik duen zentrorik

86
Giza eskubideei, lan-jardunbideei eta eragin sozialari 
lotutako irizpideen arabera aztertu diren hornitzaile 
berrien ehunekoa

76-81.or.

Espainian, erosketen % 85 Mercadonaren 
ereduaren arabera ikuskatutako hornitzaileei 
egiten zaizkie. Eredu horrek langileen premiak 
betetzea hartzen du kontuan

  Informazio gehigarria 
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87
Ekarpen politikoak, herrialdearen eta helburuaren 
arabera

Ez da horrelakorik egin azterketa-aldian

88

Produktuek eta zerbitzuek beren bizi-zikloan 
bezeroen osasunean eta segurtasunean eragin 
ditzaketen inpaktuei buruzko araudia edo 
borondatezko kodeak ez betetzeagatiko gertaera-
kopurua, gertaera horien emaitza-motaren arabera 
xehatua

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez 
betetzeagatiko gertaera garrantzitsurik alor 
horretan

89

Erakundearen prozedurek bere produktu 
eta zerbitzu garrantzitsuen informazioari eta 
etiketatzeari dagokienez behar duten informazio-
mota, eta baldintza horien mende dauden 
produktu- eta zerbitzu-kategoria garrantzitsuen 
ehunekoa

48-51.or.

90

Produktuei eta zerbitzuei eta haien etiketatzeari 
buruzko araudia eta borondatezko kodea zenbat 
aldiz ez den bete, emaitza-motaren arabera 
xehatuta

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez 
betetzeagatiko gertaera garrantzitsurik alor 
horretan

91

Marketineko komunikazioei buruzko araudiaren 
edo borondatezko kodeen ez-betetzeen kopurua 
(publizitatea eta babesletzari lotutakoak, adibidez), 
emaitza-motaren arabera xehatua

Aztertutako aldian ez da hauteman arauak ez 
betetzeagatiko gertaera garrantzitsurik alor 
horretan

92
Bezeroen pribatutasuna urratzea eta haien datuek 
ihes egitea oinarri duten erreklamazioen kopurua

Konpainiak dakienez, ez da izan gorabehera 
aipagarririk aztertutako aldian

93

Produktuak eta zerbitzuak hornitzeari eta 
erabiltzeari buruzko araudia eta legedia ez 
betetzeagatik jarritako isun garrantzitsuen 
zenbatekoa, legea eta araudia hausteagatik 
jasotako isun garrantzitsuen moneta-balioa eta 
zigor ez-ekonomikoen kopurua

Ez dago araudiaren ez-betetze garrantzitsurik*

*Konpainiak garrantzitsutzat jotzen du 50.000 €-tik gorako edozein zigor
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MERCADONA ETENGABE ALDATZEN 
ARI DEN ENPRESA-PROIEKTU BAT 
DA, “NAGUSI”AREN BEHARREI AURRE 
HARTZEKO IRTENBIDEAK BILATZEN 
DITUENA, HURA JARTZEN BAITU 
ERABAKI GUZTIEN GUNE NAGUSIAN 
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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. 

1977
Salmenta-puntuetan 
barra-kodeak 
irakurtzeko eskanerra 
erabili zuen lehen 
enpresa Espainian.

1982
“Nagusi”arentzat 
doakoa zen erosketa-
txartela ezarri zen.

1986
Juan Roigek eta bere 
emazteak, Fernando, 
Trinidad eta Amparo 
anai-arrebekin 
batera, aitari erosi 
zioten 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.

1981

MERCADONAREN IBILBIDEA  
1977-2018  
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Riba-roja de 
Túriako (Valentzia) 
bloke logistikoa 
inauguratu zen, guztiz 
automatizatua eta 
Espainian aitzindaria. 

Supermercados 
Superette erosi zuen, 
zeinak 22 denda 
baitzituen Valentzian 
une hartan.

1988
10.000 langile eta 150 
denda izatera iritsita, 
BPB (Beti Prezio 
Baxuak) merkataritza-
estrategia ezarri 
zen. Estrategia hori, 
aurrerago, Erabateko 
Kalitatearen Eredu 
bihurtu zen.

1993
Hacendado, Bosque 
Verde, Deliplus eta 
Compy markak 
sortu ziren.

200. supermerkatua ireki 
zen Sergoben (Castelló). 

Langile guztientzako 
lehen enpresa-
hitzarmena sinatu zen.

1996
Juan Roigek eta 
Hortensia M. Herrerok 
konpainiaren 
kapitalaren gehiengoa 
eskuratu zuten.

1990

  Ibilbidea
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Antequerako (Málaga) 
Almacenes Gómez 
Serranorekin batzeko akordioa.

1997
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.

1999
Sant Sadurní d’Anoiako 
bloke logistikoaren 
eraikuntza (Bartzelona). 
Massanassan (Valentzia), 
giroka sailkatutako 
lehen denda ireki zen.

Bitarteko hornitzaileen 
lehen bilera egin zen. 

Enpresaren Hitzarmen 
Kolektiboa sinatu 
zen (2001-2005).

2000 2001
Sant Sadurní d’Anoiako 
bloke logistikoan 
(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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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.

2003
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).

2005
Konpainiaren hogeita 
bosgarren urteurrena. 

Konpainiaren 1.000. 
denda inauguratu zen 
Calpen (Alacant). 

Mercadona 
Txartelaren irudi berria 
berraurkeztu zen.

2006
Huévareko bloke 
logistikoaren eta 
enpresaren hirugarren 
haur-eskolaren 
inaugurazioa (Sevilla). 

Zuzendaritza Batzordeak 
arau orokor gisa ezarri 
zuen igandeetan 
supermerkatuak 
ez irekitzea.

2004
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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.

2007
2014-2018 Hitzarmen 
Kolektiboa eta 
Berdintasun Plana 
sinatu ziren. 

Geure burua berriro 
asmatzen dendariagoak 
izan gaitezen. Produktu 
freskoen atal berriak 
ezarri ziren.

Mercadonako 
Nekazaritzako Elikagaien 
Kate Jasangarriaren 
Garapenari ekin zitzaion.

Guadixeko bloke 
logistikoa (Granada) 
inauguratu zen.

2013
1500. supermerkatua 
ireki zen Santanderreko 
Cazoña auzoan. 

Albalat dels Sorellsen 
(Valentzia) datuak 
prozesatzeko zentro 
berria abian jarri zen.

2014
Mercadonak Erabateko 
Kalitatearen Ereduarekin 
bat egin zuen berriro, 
ezarri eta hamabost 
urte geroago. 

“Orga Menua” ezarri zen 
“Nagusi”ari merkatuko 
kalitate handiena eta 
prezio baxuena duen 
“Erosketa Osoaren 
Orga” eskaintzeko. 

Ingenioko (Kanaria 
Handia) bloke 
logistikoaren 
inaugurazioa.

2008
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Trebakuntza- eta 
zerbitzu-zentro 
berriaren inaugurazioa, 
Albalat dels Sorellsen 
(Valentzia). 

Mercadonaren errotiko 
berrikuntzaren 
ereduak nazioarteko 
aitorpena jaso zuen.

Frescos Global 
estrategia garatu 
zen, freskoen atal 
berriak sustatzeko eta 
modernizatzeko. 

Lur-sail bat erosi zen 
Parc Sagunteko bloke 
logistiko berrirako 
(Sagunto, Valentzia). 

Eraldaketa digitalaren 
proiektua abian jarri 
zen SAP konpainia 
teknologikoaren eskutik.

2017
Onlineko salmenta-
zerbitzu berria jarri zen 
martxan Valentzian, 
probatzeko eta 
ikasteko, eta onlineko 
salmentarako lehen 
biltegia, “Erlauntza”, 
ireki zen Vara de 
Quarten (Valentzia).

“Jateko prest” zerbitzu 
berria jarri zen martxan.

Hornitzaile Ereduaren 
bilakaera Totaler 
Hornitzaile bihurtzeko, 
“Nagusi”arentzako 
aukerarik onena izaten 
segitu ahal izateko.

2019-2023 tarterako 
Enpresaren Hitzarmen 
Kolektiboa eta 
Berdintasun Plana 
sinatu ziren. 

2018
Portugalen sartuta 
nazioartekotzeko 
proiektuari ekitea 
onartu zuen.

Denda Eraginkorraren 
Eredu Berria duten 
lehen bi supermerkatuak 
inauguratu zituen 
Puerto de Sagunton 
(Valentzia) eta 
Peligrosen (Granada).

20162015
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (València)
Telefonoa: (+34) 963 883 333
Faxa: (+34) 963 883 302

IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471
4100-413 Porto (Portugal)
Telefonoa: (+351) 221 201 000

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

www.facebook.com/mercadonaportugal
www.youtube.com/mercadonaportugal


