




MERCADONA
2019ko Urteko Memoria

2019ko Urteko Memoria, eta informazio gehiago: 
www.info.mercadona.es

“Mercadona etengabe bilakatzen ari den proiektu bat 

da, zeinak aitortzen baitu etengabe eraldatzeko prozesu 

horretan bai esan behar diola Planeta gehiago zaintzeari”
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Ovarreko supermerkatuaren sarrerako xehetasun bat (Aveiro).

XEDEA  

Tripa betetzea 

“Azken kontsumitzaileari bere beharrak 
asetzeko produktuak/soluzioak 

eskaintzea alor hauetan: janaria, edaria, 
zainketa pertsonala, etxearen zainketa, 

animalien zainketa…
… 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”
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1.626 
denda

89.100
langile

3.600
lanpostu 

berri

600
lanpostu 

berri

19.970 M€-ko 
erosketa

25.468 M€-ko 
fakturazioa

32 M€-ko 
fakturazioa

150 M€-ko 
inbertsioa

217 M€-ko
erosketa

ESPAINIAKO ETA PORTUGALEKO 2019KO GERTAERA ESANGURATSUENAK

10
denda

900
langile

ESPAINIA

PORTUGAL

2.050 M€-ko
inbertsioa
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ESPAINIAKO ETA PORTUGALEKO DATU BATERATUAK

“NAGUSIA”

800
supermerkatu 

Denda Eraginkorraren 
Eredu Berriarekin  

(8ko denda)

1.636
denda 2019an

46 denda berri
46 denda itxi 

dira

% 15,5eko 
merkatu-kuota  

salmentarako azalera 
osoan, Espainian

325
berrikuntza 

produktu-aukeran

5,4 M
familiak

Mercadonan 
erosten dute

LANGILEA

4.200
lanpostu

berri

90.000
langile

lanpostu 
egonkor eta 

kalitatekoarekin

849
pertsona 

igo dira erantzukizun 
handiagoko 

lanpostuetara

106 M€
trebakuntzan  

inbertituak

340 M€
sari aldagarrian  
langileen artean 

banatuak

HORNITZAILEA

20.187 M€-ko 
erosketak Espainian eta 

Portugalen
barne hartuta hornitzaile 

komertzialak, ez-
komertzialak, zerbitzuak eta 

garraioa

1.400
Totaler 

Hornitzaile

3.074
hornitzaile 
komertzial

20.000
ETE eta 

lehengaien  
ekoizle baino 

gehiago

Batez besteko 
ordainketa-epea  

Totaler 
Hornitzaileentzat

43
egun

GIZARTEA

655.000
lanpostu

 zuzenekoak, 
zeharkakoak eta 

eragindakoak

Espainiako 
BPGaren 

% 1,95  
9.218

tona  
elikagai emanak 

jantoki sozialei eta 
elikagai-bankuei

Elkarlana hauekin: 

210  jangela 
sozialekin baino 
gehiagorekin  

43,7 M€-ko 
inbertsioa 

ingurumena babesteko

KAPITALA

2.200 M€-ko
inbertsioa

25.500 M€-ko 
fakturazioa

12.050 M
kilo-litro (kilitro) 

saldu dira

623 M€-ko
irabazi garbia 

493 M€
funts  

propioak indartzera 
bideratuak

60  elikagai-bankurekin 
baino gehiagorekin
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Ez da erraza Mercadonak 2019an egin duen guztia 

paragrafo batzuetan jasotzea, bilakaera-prozesu 

sakon batean murgilduta baitago konpainia. Eta 

prozesu horretan, proiektuan parte hartzen dugun 

guztiok helburu bera dugu, eta aldatzen ari gara eta 

gure bezeroen premiak asetzeko beharrezkoa den 

guztia eta horri balioa eransten dion guztia aldatzen 

jarraituko dugu, gure bezeroen hots, “Nagusi”en, eta 

enpresako beste kideen Langileen, Hornitzaileen, 

Gizartearen eta Kapitalaren premiak egunetik 

egunera hobeto asetzeko.

Gure langileak dira gure bilakaeraren benetako 

indarra. Langileen talentuari, konpromisoari eta 

lidergo-gaitasun partekatuari esker, Portugaleko 

enpresa bat ere bada gaur egun Mercadona; izan 

ere, uztailean ireki zen herrialde horretako lehenengo 

denda Canidelon, Vila Nova de Gaia, Porto barrutian. 

Nazioartekotze hori garrantzi bereziko gertaera 

garrantzitsu historiko bat da, eta erakutsi digu 

gure enpresa-ereduak baduela indarra gure mugak 

arduraz, balioa sortuz eta garapena eta aberastasuna 

partekatuz igarotzeko.

Gure eredua etengabe bilakatzen ari da. Eta 

“Nagusia” iparrorratz gisa ulertuta, Totaler enpresa 

bat izateko bidean aurrera egiteko bideratu ditugu 

gure ahaleginak (“Nagusi”ari behar bakoitzerako 

irtenbideak ematen dizkiona eta aukera onena 

dena). Orain, ekintzarako garaia da, eta gure 

eguneroko jardunean praktikan jartzeko garaia, 

erabateko aldaketa horri esker aukera berriak sortzen 

jarraitzeko. Horretarako, lidergo indartsu bat eta 

lantalde handiak ditugu Preskrizpio eta Erosketa 

Sailetan eta Dendetan. Eta horretan laguntzen 

digute, halaber, 1.400 Totaler Hornitzaileek; haien 

espezializazioari esker, bezeroarekiko esperientziatik 

(koberrikuntzaren bitartez) sortutako produktuak 

eskaintzen ditugu, eta produktu guztietan eta 

egunero beti kalitatea, kalitatea, kalitatea eta batez 

ere kalitatea emateko erronka betetzen dugu. Izan 

ere, abiapuntu horretatik bakarrik sortuko ditugu 

esperientzia bereizgarriak, eta gai izango gara dugun 

lehiakortasun-abantaila areagotzen jarraitzeko, 

“Nagusia” asebetez eta bereiziz.

Aro berri hori motibatzailea da guztiontzat, eta 

gure bezeroen beharretara egokitzeko ahalmenak 

bereizten du; bada, aro berri horrek eraman gaitu 

Mercadona Online proiektuarekiko apustu sendo bat 

egitera –gaur egun Valentzian eta Bartzelonan dago 

martxan–. Proiektu hori, zalantzarik gabe, lagungarria 

izan da Denda Eraginkorraren Eredu Berrian (8ko 

Denda), zeina dagoeneko 800 supermerkatutan 

baino gehiagotan baitago, digitalizazioarekin 

hobetzeko. Etengabeko eraldatze-prozesu horrekin 

ulertu dugu denda fisikoetako salmenta-metodoek 

aldatzeko eta bezeroen beharretara egokitzeko 

beharra dutela. Hala egin dugu, besteak beste, Jateko 

prest sail berria irekita, zeina 300 supermerkatutan 

baino gehiagotan baitago martxan.

Azken urtean, halaber, Freskoen Globala bultzatzen 

jarraitu dugu, hobekuntza garrantzitsuak egiteko 

produktu freskoen sailetan; hala, tokiko produktu-

sortak hobeto egokitu dira. Era berean, berrikuntza 

ugari egin ditugu eraginkortasunean; esate baterako, 

dendetako antolaketa-eredua eta espazioaren 

optimizazioa. Neurri ugari hartu ditugu, zeinei esker 

Mercadonak saltoki-azalera konstanteko salmentak 

% 5 areagotu baititu, 25.500 milioi eurora iritsi da.

Martxan dugun eraldatze-prozesu hori gauzatzeko, 

inbertsioa % 46 areagotu dugu: 2.200 milioi 

euro bideratu ditugu horretarako. Ahalegin horri 

PRESIDENTEAREN MEZUA
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Elkarrekin heldu behar diogu enpresa sozialki 

arduratsu gisa dugun rolari. Badakigu modu 

jasangarrian produzitu behar dugula ingurumen-

inpaktu positiboagoa lortzeko. Gaur egun, sortzen 

ditugun hondakinen % 70 baino gehiago bereizten 

ditugu birziklatzeko, eta Ekonomia Zirkularraren 

printzipioak aplikatzen ditugu prozesu askotan. 

Baina badakigu hobetzeko asko dugula Gizarteak 

eta “Nagusi”ek eskatzen digutena eskaintzeko. Hain 

zuzen horrexegatik, Mercadona osatzen dugunok, 

Presidentetik eta Zuzendaritza Batzordetik hasita, 

jasangarritasuna eta ingurumen-erantzukizuna 

argi eta ziurtasunez sendotzen ditugu gure 

enpresa-ereduan.

2020an, aurrera egin behar dugu gai horretan, 

etengabe bilakatzen ari den proiektu bat sendotuz, 

zeinak aitortzen baitu etengabe eraldatzeko prozesu 

horretan bai esan behar diola Planeta gehiago 

zaintzeari. Garapen jasangarria, ekoizpenaren 

eraginkortasuna eta bost osagaientzako ongizatea 

sortuko duten enpresa-jardunen adibide den 

konpainia bat, guretzat beharrezkoa delako 

balioa gehitzea, hobekuntza bakoitzak dakarrena 

eta ematen duen errentagarritasuna ezagutuz. 

Horretarako, Mercadona Proiektuaren historian 

zehar gertatu den moduan, gure akziodunen eta 

gure Administrazio Kontseiluaren laguntza dugu, 

badakite-eta, Mercadona eraldatzeko, gure inbertsio 

nagusia konpainiako bost osagaiek epe luzerako 

irabaziaren alde egiten duten apustua dela.

Juan Roig

esker, aurrerapen esanguratsuak egin ditugu gure 

prozesuak modernizatzeari dagokionez; esate 

baterako, gure bloke logistikoen automatizazioa 

eta eraginkortasuna modernizatu ditugu, haietan 

lan egiten duten pertsonen gehiegizko esfortzuak 

saihestu eta haien bizi-kalitatea hobetzeko. 

Ezarrita genituen helburuak lortzera eraman 

gaitu helburu horiek lortzeko ahaleginak. Gainera, 

2019an 623 milioi euroko irabazi garbia izan dugu, 

konpainia osatzen dugun guztion ahaleginaren eta 

inplikazioaren erakusgarri. Izan ere, etorkizuneko 

Mercadona eraikitzen ari gara guztion artean: 

oparotasun partekatua bultzatu eta mantentzeko 

lan egiten duen enpresa kontzientearen eredu bat. 

Horregatik, oraingoan ere langileen artean banatu 

dugu konpainiak sortutako irabazi osoaren % 25, 340 

milioi euro, helburuak lortzeagatiko sari gisa.

Enpresa gisa, gure gertuko ingurune sozial eta 

ekonomikoa hobetzen lagundu nahi dugu, modu 

eraginkor eta arduratsuan produzituz; horretarako, 

ongizatea sortzen duten enpresa-jardunbideak 

gauzatzen ditugu, laguntzen digutenak “jendeak 

existitzea nahi duen eta hartaz harro egoteko 

moduko enpresa bat izateko” helburu komunean 

egunez egun aurrera egiten. 

Bere ekintzen bitartez eboluzionatzen duen, eta 

eredu arrakastatsua izateko pertsonetan zentratu 

behar duela ahaztu gabe eboluzionatzen duen, 

enpresa bat. Pertsona horien proposamen eta 

ideiak berrikuntza-iturri direlako; eta Erabateko 

Kalitatearen Eredua osatzen duten metodo 

eta balioak inplikazioz eta diziplinaz aplikatzen 

dituztelako gure konpainiaren hazkundearen arrazoi 

nagusia. Horretarako, 90.000 langile finko baino 

gehiagoren talentua dugu (haietatik 900 Portugalen). 

Hamabi hilabete hauetan, 4.200 pertsona gehitu 

dira proiektura, guztiak ere enplegu egonkor eta 

kalitatezkoarekin, badakitenak lidergo partekatuaren 

borondatea gakoa dela gizarteak eskatzen dizkigun 

erronketara egokitzeko eta haiei erantzuteko 

gaitasun handiagoa izateko.

“Enpresa gisa, gure gertuko ingurune 

sozial eta ekonomikoa hobetzen 

lagundu nahi dugu, modu eraginkor 

eta arduratsuan produzituz, 

oparotasun partekatua sortzeko”
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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

David Cid 
Petrolioaren Eratorrien 
Erosketen Zuzendari Nagusia

Patricia Cortizas  
Giza Baliabideen Zuzendari 
Nagusia trebatzen

Jose Miguel Fernández 
Landako Eraldatuen Erosketen 
Zuzendari Nagusia

Pilar Sanz 
Labeko Erosketen Zuzendari 
Nagusia trebatzen

Héctor Hernández  
Finantzen eta Marina de 
Empresas-en Zuzendari Nagusia

José Jordá   
Denden eta Produktu Galkorren 
Preskripzioko Zuzendari Nagusia

Juan Roig 
Presidentea
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Administrazio-kontseilua

Enpresa kudeatzeaz, antolatzeaz 

eta ordezkatzeaz arduratzen 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

Rosa Aguado 
Logistikako Zuzendari 
Nagusia

Patricia Tobía 
Obra eta Hedapenerako 
Zuzendari Nagusia trebatzen

Aleix Juan 
Informatikako 
Zuzendari Nagusia

Guillermo Pérez 
Esnea eta Esnekiak Erosteko 
Zuzendari Nagusia trebatzen

Rafael Berrocal  
Haragi, Arrain eta Itsaski, 
Fruta eta Barazkien Erosketen 
Zuzendari Nagusia

Francisco Espert 
Lehorren Preskripzioko 
Zuzendari Nagusia
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EREDUA

Mercadona 1977an sortu zen; familia-

kapitala duen enpresa bat da, eta 

supermerkatu fisiko eta onlinekoen 

konpainia garrantzitsuenetako bat. 

Mercadonaren helburua da “Nagusi”ari 

(ho r re l a  de i t zen  d io  beze roa r i ) 

aukerarik onena ematea elikadurarekin, 

etxeko garbitasunarekin, norberaren 

g a r b i t a s u n a re k i n  e t a  m a s ko te n 

zaintzarekin erlazionatutako alderdietan.

Gaur egun 1.636 denda ditu, horietatik 

10 Portugalen inauguratu berri dira, eta 

90.000 langile. Guztiek talde kohesionatu 

b a t  os a tzen  d u te ,  ze r b i t zu a re n 

b ika in tasuna  lo r tzeko.  Lanta lde 

espezializatu horri esker,  aukera du 

konpainian konfiantza duten 5,4 milioi 

familiaren beharrei soluzioak eskaintzeko 

egunero. Balioa ematen duen proiektu 

batekin konprometitutako taldea da, eta 

“Nagusia” du beti iparrorratz.

Etengabe bilakatzen ari den proiektu partekatu eta jasangarri 

bat duen enpresa  da Mercadona. Ekintzaile baten amets 

gisa abiatu zen, enpresa-eredu bat Erabateko Kalitatearen 

Eredua oinarri hartuta, eta konpainia osatzen duten guztiak 

eguneroko lanean inspiratzen eta motibatzen ditu etengabe 

eralda dadin, kateak ingurunean duen eraginaz jabetuta

Sousa Arosoko supermerkatuko sarrera (Matosinhos, Porto).
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Oparotasun partekatuko enpresa-eredu bat

1993az geroztik, enpresa-eredu propioa du: 

Erabateko Kalitatearen Eredua. Eredu hori da 

konpainiaren printzipioen eta balioen ardatza. 

Kudeaketa-eredu espezifiko, ireki eta kolaboratibo 

honek konpainiaren bost osagaiak gogobete nahi 

ditu, ordena honetan eta maila berean: “Nagusia”, 

bere barnean bezeroei ematen dien izena, Langilea, 

Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.

Egia unibertsaletan eta paradigmatan dago 

garatuta Mercadonaren eredua, eta 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.

Etengabe aldatzen ari den proiektu bat da Mercadona, 

lidergoan eta erantzukizunean oinarritutako enpresa-

kultura ardatz duena. Konpainiarentzat, funtsezkoak 

dira jarduten duen eremu eta tokietako ingurua eta 

ingurumenarekiko errespetua; hori dela eta, beti 

hartu du konpromisoa jasangarritasunaren arloko 

jardunbide onenak bultzatzeko eta bere jarduera 

arduraz garatzeko, jakitun baita egiteko asko duela eta 

enpresa gisa duen zereginetako bat dela enpresarekin 

harremana duen inguru sozial eta ekonomikoa 

hobetzea.

ERABATEKO KALITATEAREN EREDUA

Mercadonarentzat, eredu bat izatea eta eredu 

hori aplikatzen duten pertsonak edukitzea 

beti da altxor bat. Erabateko Kalitatearen 

Eredua eredu bakarra ez dela eta beste 

aukera errespetagarri batzuk ere badaudela 

jakitun, konpainiak eredu hori aukeratu du 

enpresaren bost osagaiak gogobetetzeko, 

neurri berean, eta ordena honetan: “Nagusia” 

(bezeroa), Langilea, Hornitzailea, Gizartea 

eta Kapitala. Egunero eta une oro betetzea 

da erronka. Eredu hori beti dago hobetzeko 

prest, berrikuntzaren kultura sustatzen du eta 

estrategiak garatzeko eta erabakiak hartzeko 

arintasuna ematen du.

“NAGUSIA”

LA
N

G
IL

E
A

HORNITZAIL
EAG

IZARTEA

K
A

P
IT

A
L
A
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Fabio eta Verónica, Santiago Madrigaleko supermerkatuko “Nagusiak” (Salamanca).
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Gainera, prozesu integratzaile eta garden horretan, Mercadonak Mundu Hitzarmena sinatzen du 2011tik; 

ekimen horren bitartez, Nazio Batuen Erakundeak Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) bultzatzen ditu.  

1. Pobreziaren amaiera

Behar handiena duten kolektiboen artean pobrezia 

murrizteko helburua duten ekimen eta elkarteei 

laguntzen die Mercadonak.

2. Zero gose

Gizarte-jantokiekin eta elikagai-bankuekin 

lankidetzan aritzeak elikagaien birbanaketa 

errazten du, eta elikadura osasungarria izateko 

aukera ematen die baztertzeko arriskuan dauden 

pertsonei.

3. Osasuna eta ongizatea

Mercadonarentzat eta Totaler Hornitzaileentzat 

garrantz itsuena da produktu fresko eta 

onuragarrien aukera zabal bat eskaintzea, elikagaien 

segurtasun maximoarekin.

4. Kalitatezko hezkuntza

Mercadonak etengabe bultzatzen ditu langileen 

gaitasun eta ezagutzak,  eta etengabeko 

trebakuntzaren aldeko apustua egiten du, esate 

baterako, EDEM Escuela de Empresarios dituen 

lankidetzen bitartez.

5. Genero-berdintasuna

“Erantzukizun bera, soldata bera” ekitate-

printzipioari jarraitzen dio, eta barne-igoerako 

aukera berdinak eskaintzen dizkie langile guztiei, 

Berdintasun Planean zehazten denez, sindikatuekin 

sinatu zen plan hura.

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Mercadonako langileek enplegu egonkorra eta 

kalitatezkoa dute, kontratu finkoekin eta sektoreko 

batez bestekoa gainditzen duten soldatekin.

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUEKIKO KONPROMISOAK

Konpainiaren inplikazioa agerian geratzen da urte osoan egiten dituen ekintza ugarien bidez, 

konpainiaren jarduerak eragin handiena duen GJHek dituzten beharrei erantzuteko lan egiten baitu. 

9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Fabrikatzaile eta hornitzaileekin batera lan egiten du 

balioa sortzen duen hazkunde partekatu eta iraunkor bat 

bultzatzeko; horretarako, produktu berriak eta produktu-

sortako hobekuntzak garatzen dituzte elkarrekin, eta 

% 82ko arrakasta-ratioa lortzen dute. 

10. Desberdinkeriak murriztea

Mercadonak kondizio eta aukera berdintasuna 

eskaintzen die langile guztiei, inolako diskriminaziorik 

gabe.

11. Hiri eta komunitate jasangarriak

Erabateko konpromisoa du ingurumena babestearekin 

eta bal iabide natura lak eraginkortasunez 

aprobetxatzearekin, bai eta Ekonomia Zirkularrarekin 

ere.

12. Produkzio eta kontsumo arduratsua

Bai Mercadonak bai harekin batera lankidetzan 

aritzen diren Totaler Hornitzaileek jardunbide 

egokiak aplikatzen dituzte, eta produkzio arduratsua 

bultzatzen dute.

13. Klimaren aldeko ekintza

Mercadonak bere Ingurumena Kudeatzeko Sistema 

propioa du, prozesuak optimizatzeko eta negutegi-

efektua eragiten duten gasen emisioak murrizteko.

14. Itsas azpiko bizitza

Hornitzaileekin batera egiten du lan, arrantza-

produktuen jasangarritasunarekiko konpromisoa 

dutela bermatzeko.

17. Helburuak lortzeko aliantzak

Mercadona lankidetza estuan aritzen da beste 

erakunde eta elkarte batzuekin batera GJHak 

sustatzeko.
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Mercadonak bost osagaietan gauzatzen duen jarduerak 

duen eraginarekin zerikusia duten GJHak

1  Pobreziaren amaiera

2  Goserik ez

3  Osasuna eta ongizatea

4  Kalitatezko hezkuntza

5  Genero-berdintasuna

6  Ur garbia eta saneamendua

7  Energia eskuragarria eta ez kutsatzailea

8   Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Garapen Jasangarriko Helburuak
9  Industria, berrikuntza eta azpiegiturak

10  Desberdinkeriak murriztea 

11  Hiri eta komunitate jasangarriak

12  Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

13  Klimaren aldeko ekintza

14  Itsas azpiko bizitza

15  Lurreko ekosistemen bizitza

16  Bakea, justizia eta erakunde sendoak

17  Helburuak lortzeko aliantzak

 
1

3

4

5

6

8

910

11

12

13

14

15

16

17

7

2

LANGILEA

GIZARTEA

KAPITALA

“NAGUSIA”

HORNITZAILEA

LANGILEA

“NAGUSIA
”

KAPITALA

GIZARTEA

HORNITZAILEA
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Garapen jasangarria eta arrisku posibleen prebentzioa 

Hazkunde jasangarriarekiko konpromisoan, Mercadonak jarrera sozialki arduratsua du, gardentasuna eta elkarrizketa 

bultzatzen dituena. Horregatik, langileekin, hornitzaileekin eta gizartearekin partekatzen ditu bere bilakaera eta 

emaitzak, bileren bidez eta beste zenbait bitarteko erabiliz, hala nola Urteko Memoria hau, Ingurumen Memoria, 

Activo2 barne-komunikazioko kanala, webgunea, sare sozialak eta gardentasun-ataria. Bost osagaiak asebetetzea 

bermatzeko estrategiak ditu konpainiak; haietako batzuk ezarrita daude jada, eta beste batzuk garapen-prozesuan 

daude. Gainera, eragile guztien interesak barne hartzeaz arduratzen da Zuzendaritza Batzordea, eta Mercadonaren 

jarduerak dituen arriskuak identifikatu, prebenitu eta kudeatzeko politikak zehazten ditu.

• Elikadura-segurtasunaren eredua
• Produktu Aukera Eraginkorra: kalitate onena prezio txikienean
• Elikagai osasungarrien eskaintza
• Freskoen Globala estrategia
• Denda Eraginkorraren Eredu Berria
• Jateko prest
• Kontsumitzaileen datuak babestea
• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
• Zeharkako berrikuntza
• Mercadona Online

1. “NAGUSIA”

Gure helburu nagusia bezeroak 
erabat gogobetetzea da

• Sektoreko batezbestekoa baino soldata handiagoak dituzten 
lanpostu finkoak

• Ekitate-printzipioa: erantzukizun bera, soldata bera
• Helburuak lortzeagatiko saria
• Berdintasun- eta dibertsitate-plana
• Trebakuntza, gardentasuna (Activo2) eta barne-igoera
• Dendak antolatzeko eredua
• Zerbitzu medikoa 
• Lan-arriskuen prebentzioa
• Bizitza pertsonala eta lana uztartzea
• Giro soziala
• Datuen babesa 

2. LANGILEA

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

• Logistika-eredu jasangarria
• Gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren programa: elikagaien 

dohaintza
• Elkarrizketa eta gardentasuna 
• Tokiko komunitateekiko eta GKE-ekiko harreman-eredua
• Bizilagunei eta besteri eragozpenak sor diezazkiekeen arrisku-fokuak 

detektatu eta ezabatzeko kudeaketa proaktiboa.
• Bizilagunen iradokizunak kontuan hartzeko kudeaketa. 
• Ekintzailetasuna sustatzea
• Ingurumena kudeatzeko sistema
• Etengabeko jasangarritasuna eta bere jarduerak planetan duen eragina
• Bizilagunen datuak babestea
• Delituak prebenitzeko eta ustelkeriaren aurkako politikak 
• Legedia eguneratzea eta barne-prozesuak egokitzea hura betetzeko

4. GIZARTEA

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

• Hazkundea eta errentagarritasuna
• Finantza-arriskua kudeatzeko politikak
• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
• Aberastasuna eta balio partekatua sortzea

5. KAPITALA

Helburua gauzak ondo egitearen 
ondorioz irabaziak lortzea da

• Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
• Jokabide etikorako arauak 
• Nekazaritzako elikagaien kate jasangarria 
• Koberrikuntza hornitzaileekin
• Industria-ehuna sortzea
• Animalien Ongizaterako Politika
• Arrantza jasangarriko politikak 
• Datuen babesa

3. HORNITZAILEA

Totaler Hornitzaileek Mercadonaren 
Nekazaritzako Elikagaien Kate 
Jasangarria gorpuzten dute  

OSAGAIAK   POLITIKAK ETA ESTRATEGIAK  2019KO JARDUERA

8 Estrategia hau garatzen ari dela Estrategia sendotuta dagoela

8   

8  

8  

8  

8  

8  

 

8
8

8
8

8  
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Maximiliano, Centro Comercial Papagayoko supermerkatuko “Nagusia” (Coruña). / Catarina, Portugaleko langilea, Jerez de la Fronterako Pago San José 
supermerkatuan trebatzen (Cádiz). / Delicious Mushrooms Produce Totaler Hornitzailearen perretxikoak, Lleidako instalazioetan. / Paperezko poltsa 
berrerabilgarriak.

“NAGUSIA”

- Elikagaien segurtasuna 
- Kontsumo-ohiturak aldatzea

- Datuen babesa
- Eraldaketa digitala

GIZARTEA

- Hiri eta garraio sistema jasangarriak
- Baliabideen erabilera arduratsua 

- Tokiko komunitateekiko harremana
- Ingurumena eta klima aldaketa

- Datuen babesa
- Delituak prebenitzea eta ustelkeriaren aurka jardutea

KAPITALA

- Lehengaien prezioa handitzea
- Likidezia

HORNITZAILEA

- Merkataritza jardunbide egokiak
- Datuen babesa

LANGILEA

- Berdintasun- eta dibertsitate-politikak
- Lan-arriskuen prebentzioa

- Lana eta bizitza pertsonala uztartzea 
- Datuen babesa

BALIZKO ARRISKUEN KONTROLA ETA PREBENTZIOA
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Berrikuntza: funtsezko balio bat   

Mercadonarentzat, berrikuntza faktore gako eta 

bereizgarri bat da, zeinak aukera ematen baitio 

bere ereduaren barruan eboluzionatzeko eta behar 

berrietara egokitzen diren irtenbideak eskaintzeko. 

Konpainiaren DNAn dago sortu zenetik, eta zeharka 

garatzen da, prozedura sortzaile eta irekien bitartez. 

Hazkunde-palanka bat da konpainia osatzen 

duten guztientzat, hornitzaileentzat eta, bereziki, 

“Nagusi”aren asebetetzeari begira.

Horri esker, Mercadonak ahalik eta gehiena 

aprobetxatzen du barne-talentua, eta baterako 

ezagutza bultzatzen du bezeroen beharrei aurrea 

hartuko dieten produktu eta zerbitzu berriak 

garatzeko. Horretarako, Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Erakundearen berrikuntzaren inguruko 

informazioa jaso eta aztertzeari buruzko Osloko 

Eskuliburuaren (ELGE eta Eurostat) eguneratze 

berrienekin bat etorriz, konpainiak eredua sinplifikatu 

du 2019an. Eredu hori bi kategoriatan gauzatzen 

da: produktuaren berrikuntza eta prozesuaren 

berrikuntza. 

Bestalde, Mercadonak bere ingurunearekin duen 

konpromisoa dela eta, gizarte-berrikuntza eta 

berrikuntza irekia ere zeharka aplikatzen ditu. Gizarte-

berrikuntzari dagokionez, hauek nabarmentzen dira, 

besteak beste: dendetan eskatzen diren produktu 

freskoak ahalik eta gehiena doitzeko tresna 

propio bat, elikagai-hondakinak ahalik eta gehiena 

murrizteko; eta plater prestatuetarako ontzi iraunkor 

bat garatzea urtean 170 tona plastiko aurrezten dira. 

Bestalde, konpainiak berrikuntza irekiko proiektu 

bat abiarazi du 2019an. Lanzaderaren, Juan Roigek 

bere ondare pertsonalarekin sustatzen duen 

enpresa-azeleragailuaren, Corporate programarekin 

lankidetzan, ekimen horrek bost erronka bete nahi 

ditu: plastikoak murriztu eta ezabatzea, energia 

aurreztea, hondakinak kudeatzea, produktu 

osasungarriak eskaintzea eta hiri-banaketa hobetzea. 

Zehazki, bi enpresa sartu dira: Heura eta Reevoolt. 

Foods for Tomorrow enpresak barazkiekin egiten 

dituen produktu prestatuen marka bat da Heura. 

Animalia-haragiaren esperientzia eskaintzen duten 

Produktuen berrikuntza  

• 325 nobedade eta hobekuntza produktu-aukeran, 

eta % 82ko arrakasta-ratioa. 

• 19 koberrikuntza-zentrotan, Espainian eta Portugalen, 

12.500 saio egin dira “Nagusi”ekin, denon artean 

berritzen jarraitzeko. 

• 3 hornikuntza-nabe: 1 Espainian, eta 2 Portugalen.

• 1 denda pilotu, “Jarrods”, Jarroko Koberrikuntza 

Zentroan Paternan, (Valentzia).

• 1 denda pilotu, Matosinhosen (Porto); denda horri 

esker, konpainiak Portugaleko “Nagusi”aren gustu 

eta beharretara egokitu ahal izan du, Portugaleko 

lehen denda inauguratu aurreko hilabeteetan.

BERRIKUNTZAREN ARDATZAK 

Eva María eta Rosi, Lurringintzaren Koberrikuntza Zentroko “Nagusia” 
eta langilea (Valentzia).

18



Prozesuen berrikuntza

• Hobekuntzak fabrikazio-prozesuetan eta sistema 

logistikoetan, gainesfortzuak eta alferrikako 

gastuak saihesteko eta produktibitatea indartzeko. 

• Kontrastazioaren teoria garatzea, zeinak modu 

zientifikoan definitzen baitu zer rol duen 

pertsona bakoitzak konpainiaren prozesuetan 

eta metodoetan, konpainiaren bost osagaiak 

asebetetzeko egindako ahalegina eta emaitza 

zehaztasun handiagoz neurtu ahal izateko.

• Bigarren Erlauntza zabaltzea online jasotako 

eskaerak kudeatu eta prestatzeko biltegia, 

Bartzelonako Zona Franca industrialdean.

baina barazkien onurak dituzten produktu % 100 

begetalen sorta bat dute. Bestalde, elikagaigintzako 

azken miliaren logistikan espezializatuta dago 

Revoolt, zero emisioko eredu bat du, eta etorkizuneko 

logistika bat berrasmatzera bideratzen da.

Ekimen horiei eta beste askori esker, Mercadonak 

bere Berrikuntza Eredua indartu du. Eta, halaber, 

bere garapena sendotzen duten aintzatespen 

berriak jaso ditu; esate baterako, Kontsumo 

Handiko Berrikuntzaren Behatokiak,  zeina 

Cerdà Institutuak sustatzen baitu, Jarroko 

Ko b e r r i k u n t z a ko  Ze n t ro a r i  ( “J a r ro d s ” ) 

emandakoa, urte horretan sektorean egin den 

berrikuntza onenetakotzat aitortu baitu; eta 

Hacendado markako % 70 kakaodun txokolate 

beltzezko mini barratxoen merkaturatzeari 

aitortutakoa, Dulces Olmedo Totaler Hornitzaileak 

egiten ditu,  zeina erakunde horrek gehien 

nabarmendu duen produktu berrietako bat baita. 

Aintzatespen horiek eta Logistikako Nazioarteko 

Erakusketak  konpa in iar i  mota  horretako 

prozesuetako eraginkortasunagatik emandako 

sariak erakusten dute Mercadonaren Berrikuntza 

Eredua sozialki arduratsua dela eta etengabe 

eraldatzen ari dela, “Nagusi”en beharretara 

egokitzen jarraitzeko.

2019an, Villadangos del Páramoko (León) 

Datuak Prozesatzeko Zentro (DPZ) berriko 

azpiegitura informatikoa eraikitzen amaitu 

du Mercadonak; 44 milioi euroko inbertsioa 

egin du. Horretaz gainera, konpainiak halako 

beste zentro bat du Albalat dels Sorellsen 

(Valentzia) 2014tik. Teknologia aurreratuenak 

dituzte instalazio horiek, eta eraginkortasunean, 

produktibitatean eta informazioaren 

segurtasunean aurrera egiten jarraitzeko aukera 

ematen dute.

DATUAK PROZESATZEKO  

ZENTRO BERRIA

Iris eta Patricia, Ricardo San Juaneko supermerkatuko langileak 
(Madril).
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Irmãdona: Mercadona Portugalen

Mercadonak etengabe eusten dio bere inguruko 

gizartean balioa sortzeko konpromisoari. 2016an, 

konpromiso hori indartzea eta nazioarteko 

bihurtzeko proiektuarekin zabaltzea erabaki zuen 

konpainiak; hala, Portugalen aplikatu du bere eredua. 

Herrialde hori aukera garbi bat da konpainiarentzat. 

Portugaleko enpresa gisa dihardu han espainiar 

jatorriko Erabateko Kalitatearen Eredu batekin, 

zeinaren egoitza Valentzian baitago.

Hiru urtez lana gogor eginez eta ahalegin handiarekin, 

Mercadonak bere lehenengo 10 dendak ireki ditu 

Portugalen, eta erritmo etengabe eta iraunkorrean 

aurrera egiten jarraitzen du, helburu nagusi batekin: 

“O Chefe” asebetetzeko behar dena egitea. 

Konpainia osoaren lanari esker, eta, bereziki, 

Portugalgo lan-taldea osatzen duten 900 pertsonen 

ahaleginari esker eta hango “fornecedor” edo 

hornitzaileen etengabeko lankidetzari esker, 

proiektua errealitate bihurtu da. Konpainiak uste 

zuen portugaldarren pentsamoldearekin sartu behar 

zuela Portugalen, eta Irmãdona Supermercados SA 

konpainia sortu zuen; “Mercadonaren ahizpa” esan 

nahi du, eta Porton du egoitza.

Konpainia nazioarteko bihurtzeko prozesuan, 2019. 

urtea gakoa izan da, inflexio-puntu garrantzitsua 

izan baita. Mercadonak bere gertaera gogoangarri 

historikoetako bat egin du: beste herrialde batean 

(Portugal) lehenengo denda irekitzea; zehazki, 

Canidelon, Vila Nova de Gaia, Porto barrutian. 

Gerora beste 9 denda ireki dira, guztiak ere 

eraginkorrak, eta denak daude Porton, Braga eta 

Aveiro barrutietan. 

Juan Roig erakunde-bisitan izan zen Portugalen 

lehenengo denda ireki aurretik, eta bertaratu 

ziren guztiei eskerrak emateko, zera nabarmendu 

zuen: “Mercadonarentzat harro egoteko arrazoia 

da gertaera gogoangarri historiko hau Portugalen 

gertatu izana, lotura kultural eta afektibo ugari 

baititugu elkarren artean, eta, gainera, auzokideak 

gara”. Era berean, honela definitu zuen konpainia: 

“Portugaleko Erabateko Kalitateko enpresa bat, 

espainiar jatorrikoa eta egoitza Valentzian duena”; 

eta esan zuen enpresak konpromisoa duela 

“Portugaleko lehen sektorearen eta nekazaritzako 

elikagaien industriaren garapenaren alde egiteko, 

baterako berrikuntzan arituz, Portugaleko 

ekonomia produktiboak aurrera egiten jarrai 

dezan”.

150 milioi euro inbertitu dira proiektu hori garatzen 

2019an. Gainera, konpainiak hedatze-prozesua 

sendotzen jarraitzeko asmoa du: beste 10 denda 

irekiko dira 2020an, eta 140 milioi euroko inbertsioa 

egingo da horretarako.

MERCADONAREN LEHEN 

10 DENDAK PORTUGALEN

• Uztailak 2: Canidelo (Vila Nova de Gaia, 

Porto)

• Uztailak 9: Sousa Aroso (Matosinhos, 

Porto)

• Uztailak 16: Vermoim (Maia, Porto)

• Uztailak 23: Fânzeres (Gondomar, Porto)

• Irailak 26: Rua Filipa Borges (Barcelos, 

Braga)

• Urriak 29: Domingos Sequeira (Porto, 

Porto)

• Azaroak 21: Ovar (Ovar, Aveiro)

• Azaroak 28: São João da Madeira (São 

João da Madeira, Aveiro)

• Abenduak 3: Av. Dom Joao II (Vila Nova 

de Gaia, Porto)

• Abenduak 12: Lamaçães (Braga, Braga)
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PORTUGAL, MUGARRI HISTORIKO BAT MERCADONARENTZAT

1, 2, 3, 4. 2019ko uztailaren 1ean, Mercadonak bisita instituzionala egin zuen Portugaleko lehen supermerkatura, Canidelon (Vila Nova de Gaia, Portoko 
barrutia). Juan Roig Mercadonaren Presidentea eta Hortensia Herrero Presidenteordea joan ziren, konpainiaren Administrazio Kontseiluko eta Zuzen-
daritza Batzordeko kideekin. Bisitan, ondoan eduki zituzten Pedro Siza Vieira, ministrordea eta Ekonomiako ministroa; Luís Medeiros Vieira, Nekazaritza 
eta Elikadurako estatu-idazkaria; João Torres, Kontsumitzaileak Babesteko estatu-idazkaria; eta Eduardo Vítor Rodrigues, Vila Nova de Gaiako Udal 
Ganberako presidentea.
5. Juan Roig eta Hortensia Herrero, Mercadonako Presidentea eta Presidenteordea, Canideloko supermerkatuaren irekiera-ekitaldian (Vila Nova de Gaia, 
Porto), 2019ko uztailaren 2an, Portugalgo Mercadonako lehen “Nagusi”ei ongietorria egiten. 
6. Juan Roig, Mercadonako Presidentea; José Jordá, Denden eta Produktu Galkorren Preskripzioko Zuzendari Nagusia; Raquel Pérez, Portugalgo den-
detako eremuko koordinatzailea; eta António Silva, Canidelo supermerkatuko arduraduna (Vila nova de Gaia, Porto), denda horretako langileekin batera. 
7 y 8. Horretaz gain, astebete geroago, Portugaleko Errepublikako lehendakari Marcelo Rebelo de Sousa egon zen denda horretan, eta bertatik bertara 
ezagutu nahi izan zuen gauzatua zegoen proiektua, Juan Roig Mercadonako Presidentearekin eta António Silva supermerkatu horretako arduradunare-
kin batera.

21

EREDUA



22



“NAGUSIA” 

Konpainia eraldatzen jarraitzen dugu etorkizuneko Mercadonaren 

oinarriak ezartzeko helburu partekatuarekin, eta “Nagusi”aren 

beharrei aurrea hartzeko modu eraginkor, arduratsu eta jasangarrian

M e rc a d o n a re n  e n p re s a - e re d u a k 

pertsonak ditu ardatz, eta “Nagusi”arekiko 

esperientziatik sortutako produktu eta 

zerbitzuen bitartez kalitatea, kalitatea, 

ka l i tatea eta  batez ere  ka l i tatea 

eskaintzeko konpromisoarekin jarraitzen 

du. Elikagai-segurtasuna eta kalitate 

handiena prezio onenean bermatzen ditu. 

Horretarako, konpainiak 1.000 pertsona 

ditu Preskrizpio eta Erosketa Sailetan 

lanean.

Gaur egungo kontsumitzaileak lehengoak 

b a i n o  ko n t z i e n t z i a t u a g o  d a u d e 

elikadura osasungarriarekin, baliabideak 

berraprobetxatzearekin, tokiko eta 

gertuko produktuen aldeko apustuarekin 

eta bestelako alderdi batzuekin; beraz, 

kontsumitzaile horren eskaera berriei 

erantzuteko, Mercadona aktiboki aritzen 

da elkarlanean bezero eta hornitzaileekin, 

eta haiekin batera berritzen du. Izan ere, 

erronka horiek Mercadonaren eguneroko 

lanean txertatzen dira, eta bultzatu 

eta sustatu egiten ditu esperientzia 

bereizgarriak sortzeko eta lehiakortasun-

abantaila areagotzeko, diferentziazioaren 

bitartez.

Eraldaketa digitalarekin, denda eraginkor 

berriekin, Freskoen Globala estrategiarekin, 

Mercadona Online eta Jateko prest 

eta bestelako zerbitzuekin konpainiak 

irtenbide berritzaileak ematen ditu, zeinek 

balioa sortzen baitute “Nagusi”arentzat 

eta Mercadona Proiektua osatzen duten 

guztien prozesuetarako.

 

Valentina eta Elizabeth, Avinguda Països Catalanseko supermerkatuko “Nagusiak” (Reus, Tarragona).
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2019an, Mercadonaren supermerkatu-sareak 

garatzen jarraitu du, “Nagusi”ei zerbitzurik onena 

eskaintzeko. Eraldaketa-prozesu itzel eta etengabe 

horri esker, konpainiak bere supermerkatuak 

Denda Eraginkorraren Eredura egokitzen jarraitu 

du urtean zehar (langileen artean 8ko denda 

esaten zaio). Horretarako, 46 denda ireki ditu, 

haietatik 10 Portugalen, 351 eraberritze egin ditu, 

eta konpainiaren egungo estandarretara egokitzen 

ez ziren 46 denda itxi ditu; ekitaldi amaieran 1.636 

supermerkatu zituen. Eraikuntza eta eraberritze-

lanetan 1.100 milioi euro baino gehiago inbertitu dira, 

eta zenbateko horri lursail eta lokal berriak erosteko 

eta 2019an inauguratutako dendak hornitzeko erabili 

diren 170 milioi euroak gehitu behar zaizkio. 

Denda Eraginkorraren Eredu berriak, sail berriak 

ez ezik, diseinu goxoagoa eta zabalagoa  ere 

badu, eta, horri esker, “Nagusi”ek erosoago egiten 

dituzte erosketak. Bestalde, langileen gelak hobeto 

hornituta daude, eta zerbitzu gehiago dituzte.

Aldi berean, argiztapenaren eta hozte sistemen 

energia kontsumoa % 40 bitarte jaisten laguntzen 

du  8ko  dendak ,  denda  konbentz iona len 

aldean, besteak beste, neurri hauei esker: LED 

bidezko argiztapena, ateak jarri izana produktu 

izoztuen altzarietan hotz-galerak murrizteko, 

kondentsazio sistema flotatzailea jarri izana 

hozte instalazioan kontsumoaren optimizazioa, 

kanpoko tenperaturaren arabera erregulatzen den 

klimatizazio sistema automatizatua, gainpresio 

sistema eta sarbideetako atondoak aire korronteak 

saihesteko. Gainera, berotze atmosferikoko 

potentzial txikiagoa duten gas hoztaileak erabiltzen 

dituzten eta hozte ekipamendu berriak eta gas 

fluordunen kopurua murrizten duten sistema 

azpikritikodunak dituztenak jarri dira denda 

eraginkorretan.

Halaber, puntu kritikoak berrikusteko plan zehatz bat 

ezarri da konpainiaren denda guztietan. 10,2 milioi 

euroko inbertsioa egin da 2019an, gas hoztaileen 

ihesak prebenitzeko eta ahalik eta lasterrena 

detektatzeko. Hala, produktuen kalitatea bermatzen 

da, supermerkatuetako makina eta instalazioak 

denbora errealean monitorizatzen baitira. 

Duela zenbait urte lanpostuak digitalizatzeko 

hasi zuen prozesuarekin jarraitu du Mercadonak 

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

9. Mercadonak berrikuntzak egiten ditu etengabe, bere azpiegiturak beze-

roen beharretara egokitzeko. Supermerkatuak bere Denda Eraginkorraren 

Eredu Berrira egokitzen segitu du, eta urtearen amaierarako 800 denda 

eraginkor zituen.

1.1 Supermerkatu eraginkorragoak (8ko denda)

Alba, Quintanar de la Ordeneko supermerkatuko langilea (Toledo).
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Iruñeko Avenida Gipuzkoa supermerkatuaren aurrealdea (Nafarroa).

2019an, eta langileen produktibitatea areagotzen 

lagundu du horrek. Dendetako labeak horren 

adibide dira: 2,9 milioi euro inbertitu dira pantailak 

eta produktuak egiteko prozesua eta labeetako 

langileen lana erraztuko duten aplikazio digital 

berriak instalatzeko; gainera, neurri horrek eragin 

positiboa du ingurumenean, paper-kontsumoa 

murrizten baita. Horretaz gain, ukipen-balantzak 

eta -kutxak jarri dira katek guztian; horretarako, 150 

milioi euro inbertitu dira. Horri esker, konpainiak 

“Nagusi”ari ematen dion zerbitzua hobetu du, eta 

saihestu du hark pisatu eta etiketatu behar izatea 

frutak, barazkiak eta labeko produktuak sailean 

bertan; gainera, Mercadonako langileentzat, lana 

errazagoa eta erosoagoa izango da.

351
denda berritu

1.636 
supermerkatu  
2019aren 
amaieran

1.626 
Espainian

10 
Portugalen

10 
Portugalen

46
denda berri 

horietako
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LABEA

Labeak ireki direla detektatzen 
d a ,  e t a  e r a u z g a i l u a 
automatikoki jartzen da 
martxan. 

IZOZTUEN GUNEA

Produktu izoztuen altzari 
a t e d u n e i  e t a  b e r o t z e 
atmosferikoko potentzial 
txikiagoko gas hozgarriei esker, 
hotz-galerak murrizten dira eta 
energia aurrezten da.

JATEKO PREST

Apalak automatikoki itzaltzen 
dira produkturik ez dagoela 
detektatzen denean, eta 
sukaldeetako erauzte-sistemak 
aktibatzen dira kea dagoenean.

HONDAKINEN KUDEAKETA

Hondakinak birziklatzeko 
bereizten direnez (plastikoa, 
kartoia, poliespana, olioa 
eta organikoak), Ekonomia 
Zirkularra sustatzen da

ESTALKIA ETA SABAIAK

Estalki lodiagoa, tenperatura 
egokia modu naturalean 
lortzeko isolatzaile termikoekin 
egina, eta sabai baxuagoak 
(3,15 metro), klimatizatu 
beharreko azalera murrizteko.

DENDA-EREDU ERAGINKORRAGOA ETA INGURUMENAREKIKO ARDURATSUA (8KO DENDA)
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LED bidezko argiztapena 
dago denda guztian eta 
apa rka l ekuan ,  ba i  e ta 
freskagarrien hozkailuetan ere.

SEINALEEN KONTROLA

ARGIZTAPENA

Gas hozgarrien kontsumo eta 
ihesak etengabe neurtzen dira, 
aldez aurretik detektatzen dira, 
konpainiaren supermerkatu 
guztietan. 

APARKALEKUA

Guztira 900 aparkaleku 
ibilgailu elektrikoak kargatzeko 
puntua dutenak. 

SARRERAK

Aire-korronteak saihesten 
dituen gainpresio-sistema. 
Lehenengo argi-ilara kanpoko 
argitasunera doitzen da, behar 
den argi-intentsitatea bakarrik 
sortzeko.

KLIMATIZAZIO 
AUTOMATIZATUA

Kanpoko tenperaturaren 
arabera erregulatzen da, eta 
airea berraprobetxatzen du, 
barruan nahi den tenperatura 
lortzeko. Kontrol automatikoa 
du hiru gunetan: sarrerak, 
hozkailu eta izozkailuen 
eremuak eta  dendaren 
gainerako eremuak.  

DENDA-EREDU ERAGINKORRAGOA ETA INGURUMENAREKIKO ARDURATSUA (8KO DENDA)
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1.2 Mercadona Online

M e r c a d o n a k ,  s u p e r m e r k a t u  f i s i k o  e t a 

onlinekoen enpresak, lanean jarraitu du onlineko 

supermerkatuaren zerbitzu berria garatzen; zerbitzu 

hori 2018an abiarazi zen. Joan den ekainean, 

konpainiak bere bigarren Erlauntza jarri zuen martxan 

Bartzelonako Zona Francan (onlineko eskaerak 

kudeatu eta prestatzeko berariazko biltegia). 

Banaketa-zentro berriak 10.500 metro karratu ditu, 

eta 9 milioi euroko inbertsio bat egin da horretarako.  

Zerbitzu hori Sarrià-Sant Gervasi eta Les Corts 

barrutietako onlineko eskaerak artatuz hasi zen, eta 

Bartzelona hiriko beste auzo batzuetan ere ezarri 

da pixkanaka, harik eta 52 posta-kodetara eta 8 

udalerritara hedatu den arte. Gainerako barrutietan 

etxera bidaltzeko zerbitzuarekin batera eskaintzen 

da eredu hori. Gainerako eremuetako onlineko 

eskaeretarako tarifa bera du: 7,21 euro eskaera 

bakoitzeko. Zerbitzua Bartzelona hirian ezarri 

zenetik, 30.000 erabiltzaile berrik eman dute alta. 

Erosketarako web berria eta bi aplikazio mugikor 

gaitu dira, zeinak iOS eta Android sistema eragileekin 

erabil baitaitezke.  

Zona Francako Erlauntzak (Bartzelona) energia-

kontsumoa nabarmen murrizten duten elementu 

batzuk ditu; adibidez, eguzki-panelak eta produktu 

hotzen biltegian erabiltzen diren isolamendu 

bereziak. Halaber, gas bidez dabiltzan 50 ibilgailuko 

flota bat du, banaketak modu jasangarrian egiteko. 

Hiru tenperatura-eremu independente dituzte, 

produktu fresko eta izoztuek hotz-katea mantendu 

dezaten eta egoera ezin hobean irits daitezen 

“Nagusi”engana. Onlineko zerbitzuko banatzaileen 

gehiegizko esfortzuak ere murrizten dira, kargaren 

manipulazioa eta denbora minimizatzen duen 

deskarga-sistema mekanizatu bat jarri baita; sistema 

hori lagungarria da produktibitaterako ere. 

2019ko ekitaldia bukatu zenean, Bartzelona 

probintziako onlineko proiektuan 220 langile ari 

ziren lanean. Horietaz gainera, Vara de Quarteko 

(Valentzia) Erlauntzan 230 profesional daude, eta 

Valentziako Mercadona Tech bulegoetan beste 90 

pertsona ari dira lanean. Beraz, Mercadona Online 

proiektuan guztira 540 pertsona konprometitu 

ari dira lanean, guztiak ere enplegu egonkor eta 

kalitatezko batekin. 

Lantalde horiek pixkanaka haziz joango dira Internet 

bidezko erosketak dakartzan beharrei erantzuteko; 

epe labur eta ertainean, konpainiak 2020an Getafen 

izango duen Erlauntza martxan jartzeko hautatuko 

dituen pertsonak gehituko zaizkie, Madril hiriburuko 

eremuetan zerbitzu hori emateko.

332.900 
eskaera

9 M€-ko
inbertsioa  

Bartzelonako Erlauntzan

540
langile   

Mercadona Online dendan

46,1 M€-ko 
fakturazioa  
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Mónica, Zona Franca industrialdeko Erlauntzako langilea (Bartzelona).
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1.3. Jateko prest

2018ko abuztuan Jateko Prest zerbitzua martxan 

jarri zuenetik, Mercadonak proiektu hori indartzen 

jarraitu du, benetako behar bati erantzuten baitio: 

kalitate oneko plater prestatuak eta askotarikoak 

eskaintzen dira, “Nagusi”ek dieta oso eta orekatua 

izateko aukera eduki dezaten. Plater horiek etxean 

edo beste hainbat tokitan jan daitezke, esate 

baterako, bulegoan eta parkeetan, bai eta konpainiak 

denda batzuetan berariaz horretarako gaitu dituen 

eremuetako mahai eta aulkietan ere.

Ekimen hori konpainiak Valentzian dituen 11 

supermerkatutan hasi zen, eta konpainiak zerbitzu 

hori hedatzen jarraitu du 2019an, harik eta 319 

dendatan eskaintzera iritsi arte, Portugaleko 10 

dendetan barne; Portugalen, Pronto a Comer izena 

jarri zaio sail horri. 

Eta oraingoan ere “Nagusi”en behar zehatzei 

erantzunez egin du. Horretarako, 2019an produktu 

prestatuen aukera indartu du edari hotz eta beroekin, 

plater berriekin, esate baterako, Angus hanburgesa 

hirugiharrarekin eta urdaiazpiko egosidun brioche 

begetala eta eskualde bakoitzeko ohitura eta 

gustuetara egokitutako espezialitateekin, esate 

baterako, haragi-kaneloiak Kataluniako Jateko 

prest zerbitzuan, eta bacalhau com natas eta 

bifanas Portugaleko 10 dendetan. Tokiko gustu 

eta tradizioetara egokitzeko eta hasierako 

produktu-sortako 35 platerak definitzeko, baterako 

berrikuntzako lan-saioak egin dira denbora honetan 

guztian 1.500 bezero baino gehiagorekin. 

Ha laber,  “Nagus iak”  ar tatzeko eta  ha ien 

eskaerak prestatzeko prozesuan arinagoak eta 

eraginkorragoak izateko, aplikazio eta gailu digital 

berriak jarri ditu konpainiak 2019an. Esate baterako, 

halakoak dira Jateko prest ataleko sukaldeko pantaila 

eta komandero berria; sail horretako langileen 

eguneroko lana errazten dute, eta 1,8 milioi euroko 

inbertsioa egin da horretan.

Gainera, Jateko prest zerbitzuak jasangarritasuna 

bultzatzen du prozesu guztian. Horren erakusgarri 

dira kartoiz eta azukre-kanaberatik ateratako 

zelulosaren pulpaz egindako ontziak, “Nagusi”ek 

kartoien edukiontzian utz baititzakete; jarrita dauden 

tokietan, hondakin organikoen edukiontzian ere utz 

ditzakete, birziklatu eta bizitza berri bat emateko, 

Ekonomia Zirkularraren printzipioak aplikatuz.

2019ko ekitaldiaren amaieran, Mercadonak 174 milioi 

euro inbertitu ditu proiektu hori sendotzeko. Kopuru 

horretatik, saila Espainiako 309 supermerkatutan 

jartzeko bideratu dira 170 milioi euro, eta gainerako 

4 milioi euroak konpainiak Portugalen dituen 10 

dendetako Jateko Prest sailetara bideratu dira. 

Halaber, saila osatzen duten 3.000 langileei 

prestakuntza espezifikoa ematen jarraitu du 

konpainiak. Proiektu horretan 120 hornitzailerekin 

baino gehiagorekin aritzen da lankidetzan 

Mercadona. 

 

Espainiako Ostalaritza Klubarekin atxikitze-hitzarmena sinatzeko 
unea. Han izan ziren, Mariló Gómez, Jateko prest proiektuko zuzen-
daria; Ricard Cabedo, Nekazaritzako Elikagaietako Kanpo Harrema-
netarako zuzendaria; José Luis Yzuel, Espainiako Ostalaritzako presi-
dentea; eta Emilio Gallego, Espainiako Ostalaritzako idazkari nagusia. 
Helburua zen hobeto erantzutea kontsumitzaileen ohitura-aldaketei, 
eta, etengabeko elkarrizketaren bidez, haien itxaropen berriak asetzen 
eta sektorearekin lankidetzan jarraitzea.
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Jateko prest zerbitzuan aukeran dauden produktu batzuk (2019aren amaieran, 319 supermerkatuk dute zerbitzu hori).

174 M€-ko
inbertsioa 

2019an

319
supermerkatu
Jateko prest 
zerbitzua 
dutenak 

309 
Espainian

10 
Portugalen
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gehiago bereizi eta berraprobetxatzen dituela; 

Ekonomia Zirkularraren bitartez, birziklatzeko 

trata daitezkeen hondakinak hobeto aprobetxatzen 

dira. Beste adibide bat dugu konpainiaren 

supermerkatu guztietan “Nagusi”ei eskaintzen 

zaizkien erosketa poltsa berrerabilgarriak, % 

50-70 plastiko birziklatuz eginak. Poltsa horiek 

egiteko, konpainiak urtero 3.000 tona plastiko 

aprobetxatzen ditu; dendetan utzitako bilgarriak 

erabiltzen ditu horretarako. Bloke logistikoetara 

bidaltzen ditu alderantzizko logistikaren bitartez, 

Saica Natur kudeatzaile baimenduak eta Reciclados 

La Red enpresak galauts bilakatzen dute, eta, 

azkenik, Plasbel Totaler Hornitzaileak bizitza berri 

bat ematen dio. Gainera, onlineko erosketa eta 

erosketa etxera eramateko zerbitzua erabiltzen 

duten “Nagusi”ei aukera ematen zaie plastikozko 

poltsak banatzaileari emateko, gero birziklatzeaz 

arduratzen diren hornitzaileei bidal diezazkien 

Mercadonak.

1.4 Erosketa arduratsua 

Mercadona aitzindaria izan zen ekoizpen eta 

kontsumo arduratsuen garapenean 1993an SPB (Beti 

Prezio Baxuak) estrategia abiarazi zuenean. Kalitate 

handia prezio txikienean, beti ordena horretan, eta 

prezioa etengabe aldatu gabe, eskaintzen zuten 

produktuak saltzen zirela gehiena egiaztatu ostean 

sortu zen politika komertzial hori; gainera, eskaintzak 

kentzen dituenez, kontsumo jasangarria bultzatzen 

du. Halaber, “Nagusi”en beharretara moldatzen 

den Produktu Aukera Eraginkor bat eskaintzen du 

konpainiak, erosketa oso arduratsuagoa  bermatzeko. 

Hala, “Nagusi”ek dirua xahutzea eta alperrik 

gastatzea prebenitzen da, bai eta saltokietan eta 

biltegietan gehiegizko stocka sortzea ere.

Konpainiak badaki oraindik hobetzeko asko 

dagoela, eta bere jardueraren ingurumen-inpaktua 

nabarmen murrizten duten neurri ekoeraginkor 

ugari hartu ditu. Konpainiak ekoberrikuntzaren alde 

etengabe egiten duen apustuaren adibide bat da 

dendetan sortzen diren hondakinen % 76 baino 

Urbanización Montepinarreko supermerkatuko kaxetako poltsa erabilgarriak (Murtzia).
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ko puntuak detektatzen ditu eta parte hartzaileen 

gaitasunak indartzen, etorkizunean izan daitezkeen 

gorabeherak ahalik eta berme handienarekin kudea 

ditzaten.

Elikagaien segurtasuna eta kalitate handiena

Mercadonarentzat, elikagaien segurtasuna utziezi-

na da, eta urtetik urtera baliabide esanguratsuak 

bideratzen ditu elikagai-segurtasuna bermatzeko. 

Eta elikagaien segurtasuna bermatzearen eskakizun 

hori Totaler Hornitzaile guztiek partekatzen dute pro-

duktuz produktu. 

“Nagusi”ei bermerik handiena eskaini ahal izateko, 

konpainiak Kalitatea eta Elikagai Segurtasuna Ku-

deatzeko Sistema bat dauka, hornikuntza-kate osoko 

prozesu guztiak zorrotz kontrolatzen dituena, jato-

rritik azken kontsumitzaileraino. 

Elikagaien segurtasunak konpainiaren jarduerarako 

eta gizartearentzat duen garrantziaz jabetzen de-

nez konpainia, batzorde zientifiko aholku-emaile 

bat du orain dela 16 urtetik. Ospe handiko profesio-

nalek osatzen dute lantalde independente hori, eta 

konpainiari laguntza teknikoa ematen dio elikagaien 

segurtasuna eta bere produktu guztien kalitatea, 

ordena horretan, bermatzeko. Barruko zientzialari 

adituen taldearekin batera, lan erabakigarria egiten 

du Mercadonaren barne prozesuak baliozkotzeko, 

eta konpainiak elikagaien segurtasunaren inguruan 

duen talentua indartu eta bizkortzeko.

Mercadonak simulakro metodo propioa du elikagaien 

segurtasunaren mailak areagotzeko. Totaler Hornit-

zaileekin eta administrazio publikoekin lankidetzan 

simulazio egoerak lantzen ditu irtenbide arin eta 

eraginkorren bila, eta, horri esker, hobetu beharre-

Andreu Palou, Andrés Otero, María Pilar Vinardell, Juan José Badiola, 
Arturo Anadón eta Daniel Ramón, Batzorde Zientifiko Aholku-emai-
leko kideak, eta Luís Plá, Mercadonako kalitate-zuzendaria.

URREZKO ARAUA  

Mercadonaren produktu-sortako produktu 
guztiek bermatu behar dituzte:
1. Elikagaien segurtasuna
2. Kalitatea
3. Goxotasuna
4. Produktu Aukera Eraginkorra
5. Prezio txikiena

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

3. Une oro elikagai-segurtasun handiena eskaintzeko helburuarekin, 

Mercadonak zeharkako lantaldeak ditu ikertzeko eta elikagaien alorreko 

legediari aurrea hartzeko.

12. Mercadonak, SPB (Beti Prezio Baxuak) politika komertzialaren bitartez, 

eskaintzak kentzen ditu eta erosketa eta kontsumo arduratsuak egitera 

bultzatzen ditu “Nagusiak”.
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TOTALER HORNITZAILEEN ELIKADURA-

SEGURTASUNERAKO DEKALOGOA

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

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Lehengaien hornitzaileak 
identifikatuz eta kontrolatuz

Ekoizpena kontrolatuz

Aldaketen txertapena kontrolatuz

Puntu erabakigarriak aztertuz eta kontrolatuz

Garbitasuna eta erabilera kontrolatuz 

Instalazioak kontrolatuz

Detektagailuak egiaztatuz

Kalitatearen hobekuntzak egiaztatuz 

Larrialdien kudeaketarako metodoaren bidez

Ziurtagiriak
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Vega Pelayo Totaler Hornitzailearen gurinopilen fabrikazio-lerroa (El Astillero, Kantabria).

ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO ETA  

KALITATERAKO KONTROL PLANA

6.120  
Produktu freskoen eta 
alergenoen kontrolak

8.405 
Beste prozesu-kontrol batzuk 

(gainazalak eta giroak)

1.743 
Hornitzaile ebaluatuen    
instalazio eta prozesuak

Elikaduraren segurtasunari buruzko 
Ziurtagiriak: IFS eta BRC, besteak beste. 

Totaler hornitzaileen 

% 90

330
Prozesu logistikoen  

kontrolak
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Produktu Aukera Eraginkorra eta gardentasuna 

etiketetan

Kontsumo arduratsua bultzatzeko asmoz, 

Mercadonak 8.000 bat erreferentziaz osatutako 

Produktu Aukera Eraginkorra eskaintzen du, zeinak 

“Nagusi”en behar guztiak asetzen baititu elikagaietan, 

etxeko garbitasunean, norberaren garbitasunean 

eta maskoten zaintzan. Eta, elikagaien segurtasuna 

ez ezik, kalitate handiena eta zerbitzu bikain bat 

bermatzen ditu, ahalik eta prezio baxuenean. 

Produktu-aukera hori bilakatu egiten da zeharkako 

berrikuntza-prozesuen bitartez, eta, haiei esker, 

aurrea hartzen die behar berriei, eta behar berri 

horietara egokitzen da. Horretarako, konpainia 

lankidetzan aritzen da bezeroekin, Espainian eta 

Portugalen dituen 19 koberrikuntza-zentroetan 

etengabe egiten diren lan, saioetan, eta Totaler 

Eduardo eta Elena, Boluetako supermerkatuko “Nagusiak” (Bilbo, Bizkaia).

Hornitzaileekin elkarrizketak mantentzen ditu haiekin, 

“Nagusi”ei irtenbide erreal eta zehatzak emateko. 

Produktu Aukera Eraginkorra hobetu eta indartu 

ahal izateko, ahalegin jarraitu horretaz gainera, 

Mercadonak produktuz produktuko begirada 

duen kudeaketa bat du orain dela zenbait urtetik, 

hornitzaile espezialista onenekin kategoriari begirako 

kudeaketa bat egin gabe. Horri esker, konpainiak 

bere espezializazioa indartu du, eta, horrekin 

batera, bezeroari, produktu onenak ez ezik, haren 

ohitura tradizionaletara egokitzen den eskaintza 

bat emateko konpromiso etikoa ere indartu du; izan 

ere, Mercadonako dendak dauden gertuko tokietako 

produktuak eskaintzen ditu konpainiak. 
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Konfiantzan eta gardentasunean oinarritutako 

harremana du Mercadonak bere “Nagusi”ekin. Hori 

dela eta, Totaler Hornitzaile fabrikatzaileak argi 

identifikatzen ditu bere marka guztietan, besteak 

beste: Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta 

Compy. Hala, gardentasunez, kontsumitzaileei aukera 

ematen zaie askatasunez eta egiazko informazioa 

izanda jarduteko eta behar dituzten elikagai eta 

produktuak hautatzeko. 

Konpainiak etiketak hobetzen ditu urtetik urtera, 

identifikazioaren eta informazioaren alde egiten duen 

prozedura baten bitartez. Horri esker, “Nagusiak” 

etiketa koherente eta gardenak ditu, eta erraz 

identifika dezake informazio garrantzitsua erosketa 

egiten duenetik produktua kontsumitzen duenera; 

funtsezko ezaugarriak ere erraz identifika ditzake, 

esate baterako, alergeno jakin batzuen presentzia 

eta produktuak erabiltzeko baldintzak. 

MARKA PROPIOAK

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta 

Compy, besteak beste, Mercadonak 1996tik 

garatzen dituen markak dira, eta haien 

hornitzaileak modu argian etiketatuta 

daude.

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

Zer behar du “Nagusi”ak?1

Produktua garatzea, 
“Nagusi”arengandik 
jasotako inputei esker

2

Produktuaren berri 
ematea “Nagusi”ari3

1. Erakarri

2. Definitu

3. Transmititu
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Isabella eta Juan José, Mercadonako “Nagusiak”, beren etxean, janaria prestatzen.
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Elikadura osasungarria sustatzea  

Mercadonak, egiten duen jarduera dela eta, 

badaki zer paper izan behar duen nutrizioari eta 

elikadura osasungarri eta jasangarri bat bultzatzeari 

dagokienez. Horretarako, lankidetza estuan aritzen 

da Totaler Hornitzaileekin, “Nagusi”ekin eta zenbait 

erakunderekin, konpainiaren produktu aukeran 

nutrizio hobekuntzak egiten laguntzen duten neurri 

ugari abian jartzeko. Mercadonak etengabe egokitzen 

du bere produktu aukera behar eta joera berrietara, 

eta, produktu-eskaintza horren bidez, bizitza 

osasungarria, elikadura askotariko eta orekatuan 

oinarritua, izateko aukerak ematen dizkie “Nagusi”ei. 

Izen handiko nutrizio-adituen laguntza du konpainiak 

lan horretarako: aholkua eta orientazioa ematen 

diote nutrizioaren alorrean, “Nagusi”ei eskaintzen 

zaizkien produktu-hobekuntzak zehatzak eta 

oinarri zientifikodunak izan daitezen. Eta, gainera, 

estuki egiten du lan Totaler Hornitzaileekin, ahal 

den guztietan hobekuntza garrantzitsuak egiteko 

nutrizioari dagokionez eta prezio lehiakorrenean 

eskaintzeko bezeroei; esate baterako, 2019an % 100 

kakahuete krema, % 0 Zereal mixa, Mozzarella light, 

Zuntz- eta sesamo-ogia, Cocktail mixbeans edamame 

& soja eta beste hainbat produktu merkaturatu ditu.

Ildo horretatik, eta 2018an Elikadura Segurtasunaren 

eta Nutrizioaren Espainiako Agentziaren (AESAN) 

“Elikagaiak eta edariak hobetzeko lankidetza-plana”-

rekin bat egin ondoren, konpainiak eta bere Totaler 

Hornitzaileek lanean segitu dute urtean zehar, bere 

markako 300 produktutan baino gehiagotan gantz 

ase, gatz eta azukre gutxiago erabiltzeko. 

Gainera, konpromiso sendoa du Osasun, Kontsumo 

eta Gizarte Ongizate 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.
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Freskoak eta hurbileko produktuak 

(Freskoen Globala)

Mercadonak, elikadura osasungarria bultzatu 

nahian, kalitate eta goxotasun handieneko produktu 

freskoen aukera bat eskaintzen die “Nagusi”ei. 

Freskoen Globala estrategiarekin, konpainiak 

zentro bakar batean biltzen ditu produktu freskoen 

sailetako hobekuntza guztiak. 2019an estrategia 

hori sendotu da 260 milioi euro baino gehiagoko 

inbertsioa eginda; urtearen amaieran, 1.300 

denda baino gehiago zeuden kontzeptu horretara 

egokituta, Portugaleko 10 dendak barne, 2018an 

baino 656 gehiago.

Gainera, kontsumitzaileek tokiko ekonomiaren 

gaineko kontzientzia handiagoa dutenez, eta haien 

eskaerak kontuan hartuta, hurbileko produktuak 

eta tokiko espezialitateak bere produktu-aukeran 

sartzeko erabakiari eusten dio konpainiak. Horri 

esker, “Nagusi”ei freskotasun eta goxotasun 

handiagoa eskaintzeaz gainera, baliabide naturalak 

optimizatzen ditu eta bere jardueraren inpaktua 

murrizten du.

Konpainiak, konpromiso sozial horren markoan, 

urtean zehar bere produktu-aukera mota horretako 

irtenbideekin indartzen jarraitu du. Hala, katearen 

supermerkatu guztietan dago jada sushi freskoaren 

mural bat, eta antzeko beste irtenbide batzuk 

sartu eta mantendu ditu, hala nola Farinatoa, 

Ahuntz-gazta freskoa eta Txapata ogia. Era 

berean, Portugaleko “Nagusi”en ohitura eta gustuei 

erantzuten jakin du konpainiak. Horretarako, 

entzunez eta kolaborazio-sorkuntzaren bitartez, 

urtean zehar herrialdeko dendetara egokitutako 

erreferentzia espezifikoak gehitu ditu Portugaleko 

aukeran, besteak beste, Queijo flamengo dos Açores 
eta Manteiga dos Açores.

Konpainiak Matosinhoseko, Porto Koberrikuntzako 

Zentroa du Portugalen prozesu horretarako; zentro 

hori 2017an hasi zen funtzionamenduan. Bi solairuko 

zentro bat da, 1.000 metro karratukoa, zeinean 

tokiko irtenbideetan espezializatutako 50 adituk 

saio parte-hartzaileak egiten baitituzte egunero 

“Nagusi”ekin, haien beharrei aurrea hartzeko eta 

irtenbiderik onenak eskaintzeko. Joan den ekitaldian 

1.500 saio egin ziren Portugaleko bezeroekin, eta, 

lan horri esker, baterako merkaturatzeak egin 

dira. Hala, produktu-aukera berritzaile bat izateaz 

gainera, tokiko aberastasuna garatu eta sortu da 

baterako lan sortzaile eta berritzailearen bitartez.

GLUTENIK ETA LAKTOSARIK 

GABEKO PRODUKTU-AUKERA

2019an, Mercadonak glutenik gabeko 

produktu-aukera handitzen segitu du, eta, 

2019aren amaierarako, proteina hori gabeko 

1.300 produktu zituen. Halaber, konpainia 

erreferentziazko zenbait erakunderekin 

lankidetzan ari da hala nola Espainiako 

Zel iakoen Elkarteen Federazioarekin 

(FACE) eta haren elkarte autonomikoekin, 

Kataluniako Zeliakoen Elkartearekin (SMAP), 

Laktosarekiko Intoleranteen Espainiako 

Elkartearekin (ADILAC), Zeliakoen eta 

Glutenarekiko Sentikorren Elkartearekin 

(ACSG), eta Elikagaiei eta Latexari Alergia 

diotenen Espainiako Elkartearekin (AEPNAA). 

Portugalen, harreman zuzena du DECOrekin 

(Kontsumitzaileen Elkartea) eta Associação de 

Celíacos de Portugalekin (ACP). 

Glutenik eta laktosarik gabeko produktuak 

kalitaterik onenarekin eta preziorik baxuenean 

eskaintzeko ahaleginean, konpainiak zenbait 

erreferentzia ditu Espainiako eta Portugaleko 

dendetan, hala nola glutenik eta laktosarik 

gabeko Hacendadoren cookie galletak, 

Brioixpan Totaler Hornitzaileak Huescako Fraga 

herrian eginak.
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1.300 
supermerkatu

baino gehiago, Freskoen 
Globala dutenak

260 M€ 
baino gehiago 

2019ko inbertsioa

Freskoen ataleko produktuak.

41

“NAGUSIA”



Antonio eta Felipe, Béterako Kozinatzeko eta Janari Prestatuen Koberrikuntza Zentroko langilea eta “Nagusia” (Valentzia).

1.5 Koberrikuntza “Nagusi”arekin  

Mercadonak Koberrikuntzako eredu bat du, 

lehentasun honi erantzuteko sortu zena: etengabe 

“Nagusi”ari entzutea eta balioa emango dioten 

ekimenak garatuz nola asebete pentsatzea. Helburu 

hori lortzeko, Amantal Estrategia aplikatzen du 

2011tik, zeinaren bidez kontsumoaren, etxeko 

garbitasunaren, norberaren garbitasunaren eta 

maskoten zaintzaren inguruko esperientziak eta 

ohiturak partekatzen baititu bezeroekin. Esperientzia 

eta ohitura horiek Totaler Hornitzaileei helarazten 

dizkie gero, zuzeneko lankidetza bat sustatzeko 

bezeroaren esperientzian oinarrituta garatu eta 

fabrikatutako produktu onenak egiteko prozesuan.

Proiektu aitzindari hori balio bereizgarri bat da 

konpainiarentzat, zeinak, urtetik urtera, sormena 

areagotzen baitu eta berrikuntza indartzen. Gaur 

egun, koberrikuntzako 19 zentro ditu Espainian eta 

Portugalen, eta 0,5 milioi euroko inbertsioa egin du 

zentro horietan 2019an. Zentro horietan lan egiten 

duten adituek “Nagusi”en lehentasunak eta premiak 

325
produktu berri   

garatu dira  
koberrikuntzaren bidez

12.500
saio  
“Nagusi”ekin

11.000
Espainian

1.500
Portugalen

19
koberrikuntza-
zentro

1
Portugalen

horietako
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Mercadonako BAZ osatzen duten langileen lanari 

esker, bezeroengandik gertu dago, entzun egiten 

die, eta bezeroen  zalantza eta galdera guztiak bide-

ratzen ditu. Zalantza eta galdera horiek jasotakoan, 

dagokien arduradunei bideratzen zaizkie, eta ba-

nan-banan aztertzen dituzte, “Nagusi”ari irtenbide-

rik onena emateko.

2019an, jasotako kontsulta guztiak kudeatu zituen 

Mercadonako Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak:  

290.000 kontsulta guztira, 270.000 Espainian eta 

20.000 Portugalen. “Nagusi”ekiko elkarrizketaren 

emaitza da lan hori, eta, horri esker, hobetu beha-

rreko puntuak detektatu dira, eta bezeroen gogo-

betetzea sendotzeko tresna nagusi gisa indartu da 

Mercadonako Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua. 

Halaber, konpainiak profilak ditu sare sozialetan; 

zehazki, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eta 

LinkedIn sareetan. 2019ko ekitaldiaren amaieran, 

1,5 milioi erabiltzaile izan dituzte kanal horiek, eta 

hilean 155.000 aipamen baino gehiago egin dituz-

te. Beraz, garbi dago kanal horiek gero eta ge-

hiago erabiltzen direla “Nagusi”ekin harremanetan 

egoteko.”.

hauteman eta ikusten dituzte dendan bertan eta 

zentroetan, konpainiak erantzun egokiak eman 

ahal izan diezazkien, esate baterako, Olozko eta 

sagarrezko digestive gailetak, Galletas Gullón Totaler 

Hornitzailearenak.

Halaber, Mercadonako preskripzio-langileek 

“Nagusi”ekin beraiekin, beren etxeetan, ikasten eta 

atzematen dituzte haien beharrak, bertatik bertara 

jakiteko nola prestatzen dituzten jakiak eta nola 

garbitzen duten, gero, hornitzaile espezialistekin 

batera, behar horiek aseko dituzten produktu onenak 

garatu ahal izateko.

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 

Mercadonak etengabe entzuten du eta elkarrizketa 

bultzatzen, eta, aldi berean, zenbait bide baliatzen 

ditu bere bezeroentzat interesgarria izan daitekeen 

konpainiari buruzko informazioa zabaltzeko.  Beze-

roarentzako Doako Arreta Zerbitzu (BAZ) bat du 

Espainian eta Portugalen: 95 pertsona (82 Espainian 

eta 13 Portugalen) ari dira zerbitzu horretan lanean. 

Lantalde konprometitu eta koordinatu bat, egunero 

gogor lan egiten duena “Nagusi”ei arretarik onena 

eskaintzeko.

BEZEROEN ARRETARAKO KANALAK 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

ESPAINIAN

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.linkedin.com/company/mercadona 

PORTUGALEN
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LANGILEA

Langileak dira Mercadona egiten ari den eraldatze izugarriaren 

motorra. Kalitatearekiko eta zerbitzuarekiko, laneko 

kultura etikoarekiko eta errendimendu handiarekiko duen 

konpromisoak helburu komun bat du: eraginkortasunez eta 

modu jasangarrian erantzutea “Nagusi”aren beharrei

M e r c a d o n a  b e z a l a k o  e n p r e s a 

konprometitu eta aitzindari batentzat 

erabakigarria da lantalde askotariko 

eta kohesionatu bat izatea. Horri esker, 

trebakuntza bultzatzen duen eta talentua 

bilatu, eutsi eta indartzen duen lan-

ingurune inklusibo eta ireki bat lantzen 

jarraitu du 2019an.

90.000 pertsonak osatzen dute lantaldea, 

89.100 Espainian eta 900 Portugalen, 

zeina berriro hazi baita 2019an; 4.200 

lanpostu finko eta kalitatezko berri sortu 

dira, 3.600 Espainian eta 600 Portugalen. 

Langile guztiek helburu bikoitz bat 

bilatzen dute: kalitatezko produktuaren eta 

zerbitzuaren bidez “Nagusia” asebetetzea 

eta Mercadona Proiektua sendotzea. 

Aldi berean, jasotzeko aurretik eman 

egin behar dela oinarritzat duen eredu 

bati esker, bere hazkundea bultzatu 

du: pertsonen talentuaren aldeko 

apustua egiten du, eta baliabide ugari 

bideratzen ditu pertsona horiek garatu 

eta prestatzeko, arlo horretan hobetzeko 

duen guztiaz jabetuta, eta lantaldearen 

uneko egoeran, familia eta lana uztartzeko 

moduan eta lanean gora egiteko aukeretan 

inbertitzea Mercadonaren etorkizunean 

inbertitzea dela jakinda.

José Antonio, La Pobla de Vallbonako supermerkatuko langilea, Valentzia.
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2.1 Talentu iraunkorra

Mercadonarentzat aktibo oso garrantzitsua dira 

bere giza baliabideak, bere ereduaren ardatz 

nagusietako bat eta garapenaren eta hazkundearen 

katalizatzaile eta sustatzaile baitira. Pertsonetan 

zentratzen den eredua du, haien proposamen eta 

ideiak berrikuntza-iturri direlako; pertsona horiek 

metodo eta balioak inplikazioz eta diziplinaz 

aplikatzeko duten modua da gure konpainiaren 

hazkundearen arrazoi nagusia.

Lanaren kalitatea

2019an, Mercadonako lantaldea osatzen duten 

90.000 pertsonek ahalegin esanguratsuak egin 

dituzte konpainia eraldatzen jarraitzeko. Urtetik 

urtera sendotzen da konpainiaren hazkundea, 

hain zuzen, langileek “Nagusia” asebetetzeko 

prozesuan bikaintasuna lortzeko partekatzen 

duten obsesioari esker. 

Ordainetan, konpainiak pertsonen aldeko apustua 

egiten du zeharkako balioak, dibertsitatea, inklusioa, 

errespetua, integritatea, gardentasuna, berdintasuna 

eta konfiantza bultzatzen dituen giza baliabideen 

politika batekin. Dibertsitate soziala eta kulturala 

errealitate egiten dituen ingurune inklusibo eta 

berdintasunezkoa helburu duen politika bat 

gauzatzen du Mercadonaren enpresa etikak. Halaber, 

lidergoa eta garapen profesionala bultzatzen ditu 

prestakuntza plan espezifikoen eta barne igoeraren 

bitartez, sektorearen batez bestekoaren gainetiko 

soldatak eta kontratu finkoak ematen ditu lehenengo 

egunetik, eta familia eta lana uztartzeko neurriak 

sustatzen ditu. 

Cristiana, Anne eta Nice, Ovarreko supermerkatuko langileak (Aveiro).
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* Portugalen, Mercadonako gutxieneko soldata Portugaleko Gutxieneko Soldataren batez besteko sol-
data baino % 15 handiagoa da gutxi gorabehera (659 € garbi/hil), eta azken tartean, % 50 handiagoa 
(aparteko ordainsariak barne hartuta).

Urteko soldata gordin horri gehitu behar zaio helburuak lortzeagatiko saria: antzinatasuneko lehenengo urtetik 5. 

tartera bitartekoen kasuan, hilabeteko soldata da, eta 5. tarteko bigarren urtetik aurrera, bi hilabetekoa.

MERCADONAKO OINARRIZKO LANGILEEN SOLDATEN TAULA, 12 HILEKOTAN

ESPAINIA

PORTUGAL

 50 % 

 50 % 

 15 % 

 15 % 

Lanbide arteko 
Gutxieneko 

Soldatarekiko

Espainiako 
Gutxieneko 

Soldatarekiko

Lanbide arteko 
Gutxieneko 

Soldatarekiko

Espainiako 
Gutxieneko 

Soldatarekiko

Antzinatasuna urtebete baino gutxiago 2 urte 3 urte 4 urte baino gehiago  

Gordina/hil 1.338 € 1.470 € 1.631 € 1.811 €

Garbia/hil * 1.198 € 1.265 € 1.360 € * 1.488 €

Antzinatasuna 1. TARTEA 2. TARTEA 3. TARTEA 4. TARTEA  5. TARTEA

Gordina/hil 907 € 1.007 € 1.118 € 1.241 € 1.377 €

Garbia/hil * 760 € 820 € 895 € 984 € * 1.050 €

* Espainian, Mercadonako gutxieneko soldata lanbide arteko batez besteko soldata baino % 15 handiagoa 
da gutxi gorabehera (1.038 € garbi/hil), eta azken tartean, 4 urte baino gehiago daramaten langileen 
kasuan, % 50 handiagoa (aparteko ordainsariak barne hartuta).

Indarrean 2020/01/01etik

Indarrean 2020/01/01etik
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Activo2, langileentzako mugikor-aplikazioa.

Fitxatzeko tresna berria.

Mozkina partekatzea

Mercadonak lehiakortasun handiko lan-baldintzak 

ematen dizkie langileei, eta, ordainetan, talentua 

enpresan geratzen da, eta lantalde motibatu eta 

konprometitu bat eratzen da.

Ordainsariei dagokienez, sektoreko batezbestekoa 

baino soldata handiagoak izateaz gain, konpainiak 

lantaldeko kideen ahalegina eta lidergoa saritu ditu 

berriro ere, ekitatearen printzipioan oinarritutako 

ordainketa-politika aldakorraren bidez. Zehazki, 

aurten ere, ekitaldian zehar lortutako etekinak 

partekatu ditu urtebete baino gehiagoko 

antzinatasuna duten lankide guztiekin, baldin eta 

haien azken 12 hilabeteetako inplikazioari esker 

lanposturako berariaz adostutako helburuak lortu 

badituzte. Ondorioz, 2019an, 340 milioi euro banatu 

ditu sari gisa baldintzak bete dituzten langileen 

artean (langileen % 99k jaso dute saria).

Activo2  

2019ko otsailetik, Mercadonako lan-

gileek barneko aplikazio mugikor bat 

dute, Activo2 izenekoa. Tresna ho-

rren bidez, dagoeneko eguneroko 

lanaren 2.900 adibide eta esperientzia partekatu 

dituzte. Konpainiak 139 argitalpen egin ditu aurre-

rapenen berri emateko, eta 5,4 milioi aldiz bistaratu 

dira argitalpen horiek.

Fitxatzeko tresna

2019ko bigarren seihilekoan, konpainiak tresna 

bat ezarri du, denda, bloke logistiko, biltegi 

satelite, biltegi erregulatzaile, heltze-ganbera, 

Erlauntz eta ogi-lerro guztietako langileek beren 

lanpostuetara sartu eta handik ateratzeko uneak 

fitxatu ditzaten, legeak agintzen duen moduan; 

5 milioi euro inbertitu ditu horretan.

TRESNA DIGITAL BERRIAK
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Ámbar, Gasteizko bloke logistikoko langilea (Araba). / Miguel, Artes Gráficaseko supermerkatuko langilea (Valentzia). / Loli, Avenida de Madrideko 
supermerkatuko langilea (Petrer, Alicante). /Francisco, Alcobendaseko Carretera Fuencarraleko supermerkatuko langilea, (Madril).

Helburuak 
lortzeagatiko saria

340 M€ 
banatu dira   

langileen artean

Langileen  

% 99k 
 jaso du saria 
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2.284
langile 

izan dira guraso,  
eta baimena 30 egunez  

luzatu dute

Familia eta lana uztartzea ongizatea lortzeko 

L a n t a l d e a  o s a t z e n  d u t e n  p e r t s o n e n 

erantzukidetasuna sustatzen eta haien lana eta 

familia bizitza uztartzen laguntzen duen giza 

baliabideen politika bat du Mercadonak. Laneko 

ongizatearekiko konpromiso horretan zeina 

kohesiorako eta pertsonalki eta profesionalki hazteko 

motorra baita, beste neurri asko inplementatzeaz 

gainera, konpainiak lanaldia errespetatzeko eta 

denbora kudeatzeko politika bati jarraitzen dio 

duela zenbait urtetik. Politika horretan, laneko 

denboraren optimizazioa eta antolamendua gakoak 

dira: Espainiako langileek hilabeteko ordutegiak 

gutxienez 10 egun lehenagotik ezagutzen dituzte, 

eta, Portugalekoek, hilabete lehenagotik; beraz, 

langileek denbora dute planifikatzeko. 

Errespetuzko politika horrek, halaber, sindikatuekin 

sinatutako Enpresako Lan Hitzarmenean eta 

Berdintasun Planean 2019-2023 jasotzen diren 

neurriak eta beste neurri batzuk bultzatzen ditu, 

seme-alabak edukitzea erabakitzen duten lantaldeko 

pertsonen lana eta familia errazago uztartzeko. Hala, 

seme-alabak zaintzeko eszedentzia umeek 12 urte 

bete arte zabaldu da; eta lanaldi murriztua duten 

eta eta 12 urtera arteko adin txikiko bat bere mende 

dutenek lanaldi partzialeko kontratua aldatzeko 

eska dezakete haurrak 15 urte bete arte, eta egoera 

pertsonalak aldatzean, nahi badute, lanaldi osoko 

kontratua berreskuratzeko aukera dute.

Konpainiak langi leen ongizatearekin duen 

konpromiso horri esker, 2019an 2.284 aita eta ama 

langilek erabaki dute haur bat jaiotzen denerako 

legez ezarritako baimenak 30 egunez luzatzea. 

Gainera, 15.899 langilek murriztu dute lanaldia. Datu 

horiek erakusten dute Mercadonarentzat funtsezko 

balioa dela lana eta bizitza pertsonala uztartzea; 

beraz, balio hori konpainiaren erritmo berean hazi eta 

bilakatzen da, jakinik oraindik baduela zer bultzatu 

eta zer indartu alor horretan.

15.899 
langile 

aritu dira lanaldi 
murriztuan

HAURRENTZAKO HEZKUNTZA-ZENTROAK 

Familia eta lana uztartzea funtsezkoa 

da Mercadonarentzat. Hori dela eta, 

Mercadonako bloke logistiko batzuetako 

langileek aukera dute konpainiak martxan 

dituen haurrentzako 4 hezkuntza-

zentroetakoren batera eramateko seme-

alabak; zentro horiek 2001etik daude 

martxan.

Aldez aurretik 
ezagutzen diren 
ordutegiak

10
egun 
Espainian

1
hilabete 
Portugalen
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Nazioartean izen handia duen eredua

Mercadonaren giza baliabideetako eredua Erabateko 

Kalitatearen Ereduan oinarritzen da. Martxan jarri 

zenetik, konpainia hazteko eta garatzeko motor bat 

izan da, zalantzarik gabe; 2019an ere banaketaren 

sektoreko Talentuaren alorreko lehenengo enpresa 

gisa eta oro har seigarren enpresa gisa aintzatetsi 

dute Talentuaren Merco sailkapenean, zeina 

Korporazio Ospearen Espainiako Monitoreak 

(MERCO) antolatzen baitu. 

Halaber, nazioartean ere saritu dute eredu hori, 

zeina etengabe hobetzen ari baita. Zehazki, Harvard 

Business Review aldizkariaren arabera, Mercadonaren 

laneko politikak “lantaldearen errendimendu handiena 

ateratzen du, [langileen] sormen-ahalmenak eta 

arazoak konpontzeko ahalmenak aprobetxatzen 

baititu hobekuntzak egiteko”.

 

María, Urbanización Guadianako supermerkatuko langilea (Badajoz).

AINTZATESPENAK
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Prestakuntza eta talentuaren garapena   

Mercadonarentzat, lantaldearen prestakuntzan 

inbertitzea konpainiaren eta haren proiektuan 

parte hartzen dutenen etorkizunean inbertitzea 

da. Horregatik, etengabe sustatzen ditu langileen 

gaitasun eta jakintzak. 

2019an, 106 milioi euroko inbertsioa egin da 

prestakuntzan, aurreko urtean baino 36 milioi 

gehiago; Espainian, batez beste, 973 euro inbertitu 

dira pertsonako, eta, Portugalen, 21.400 euro. 

Ahalegin horri esker, 3,6 milioi prestakuntza-ordu 

egin dira, orokorra nahiz espezifikoa. 

Testuinguru horretan, konpainiak lanean jarraitu du 

produktu freskoetan espezializatutako lantalde bat 

osatu arte; oro har, 567.000 prestakuntza ordutik 

gora egin dira.

Horri esker, goi-errendimenduko langileak ditu, 

motibatuak, kohesionatuak eta gaitasun- eta 

jardute-maila handikoak. Mercadonako langileek 

badakite zer balio duen talentu indibiduala eta 

kolektiboa garatzeak, eta konpainiak zenbateraino 

aitortu eta aprobetxatzen duen talentu hori. 

Horren erakusgarri dira ardura handiagoko 

lanpostuetara igaro diren 849 pertsonak, 821 

Espainian eta 28 Portugalen.

Laneko osasuna eta segurtasuna  

Langileen osasuna eta laneko segurtasuna 

zaintzea Mercadonaren lehentasunetako bat 

da, eta arlo horretako prestakuntzarekiko eta 

prebentzioarekiko etengabeko konpromisoarekin 

erakusten du; konpromiso hori zeharka gauzatzen 

Mercadonako langileak, zuzendaritza-postuetarako trebakuntza-ikastaroan.
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du. Alderdi horren garrantzia dela eta, konpainiak 

goreneko maila bultzatu eta mantendu nahi 

du laneko segurtasunean eta osasunean, eta, 

horretarako, laneko istripuak eta gaixotasun 

profesionalak saihesteko kondizio egokiak sortzen 

laguntzen duten diziplinarteko ekimenak egin 

behar dira.

Bide horretan, 2019an 10 milioi euro inbertitu 

d i tu  prebentz io-neur r ie tan :  e tengabeko 

kontzientziazio-lan sakon bat egin da, eta 

barne-prozesu eta jarduera guztiak aztertu dira 

lanpostuetan segurtasun eta ergonomia handiagoa 

lortzeko.

Aldi berean, lanpostuak 1215/1997 errege-dekretura 

egokitzen eta lanpostuen ergonomia eta industria-

higienea hobetzen jarraitu du konpainiak.

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten 9 

mutualitaterekin lan egiten du Mercadonak laneko 

osasuna eta segurtasuna zaintzeko (Umivale, 

Fremap, Asepeyo, MAZ, Ibermutuamur, Montañesa, 

Mutua Balear, MAC eta Mutua Navarra). Horretaz 

gainera, lankidetza estu eta koordinatuan aritzen 

da Quirón Prevención, Previs, Preving, Cualtis eta 

kanpoko beste prebentzio-zerbitzu batzuekin 

eta hornitzaile nagusien prebentzio-zerbitzuekin. 

Lankidetza hori arlo horretan etengabe hobetzeko 

puntu garrantzitsu bat da konpainiarentzat, 

urteetan zehar jakintzak trukatu eta partekatzeko 

aukera eman duena; ondorioz, lantalde osoaren 

osasuna babesteko lana indartzen duten irizpide 

eta prozesu berriak ezarri eta garatu dira.

Ha laber,  Mercadonak  dendako lang i leen 

uniformeak berritzen bukatu zuen 2019an. 

Diseinu berriak ergonomikoagoak eta erosoagoak 

dira. Konpainiak 35 milioi euro inbertitu ditu 

horretarako, eta agerian uzten du langileen 

ongizatearekiko duen konpromisoa, badaki-eta 

emaitzak beti iristen direla pertsonak zaintzen 

direnean.

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

4. Mercadonak prestakuntza-plan zabal eta landu bat du langileentzat, 

enpresan sartzen diren unetik bertatik; langileen hazkunde pertsonala eta 

profesionala sustatzen du horrek, eta lankidetzan aritzen da EDEM Escuela 

de Empresarios eta beste erakunde batzuekin.

José eta Raquel, konpainiako medikua eta langilea, Avenida Rotonda 
Portugaleko supermerkatuan (Toledo).

53

LANGILEA



LANGILEEN PRESTAKUNTZA

21.400 €-ko
inbertsioa batez  

 beste langile bakoitzeko Portugalen

973 €-ko
inbertsioa batez 

beste langile bakoitzeko Espainian

3,6 M 
ordu trebakuntzan

849
lagun  
igo dira mailaz

821 
Espainian

28 
Portugalen

106 M€-ko
 inbertsioa

2018an baino 

36 M€
gehiago
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Ángel, Informatika Saileko langilea, konpainiaren dendako prozesuei buruzko prestakuntzan, eta M. Jesús, Paternako 
Santa Gemmako supermerkatuko langilea (Valentzia).

PREBENTZIO PLANA ETA  

OSASUN PROGRAMA

391
Zentro berrien  

eta egindako berritzeen 
arrisku-ebaluazioa

‰23,02* 
Lan-istripuen  
intzidentzia

Osasun-azterketetan 

% 82ko  
estaldura

42
egun bajaren 

batez besteko iraupena

9,9 M€ 
Lan-arriskuen  
prebentziorako 

inbertsioa

* Intzidentziaren indizea = Bajadun istripuen kopurua / 1.000 langileko.
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Pertsonengan hasten den Eraldaketa Digitaleko 

Plana

2019an, 200 pertsona hartu ditu Mercadonak 

Informatika Sailean, apirilean talentuak erakartzeko 

prozesu bat hasi zuenetik. 10.000 eskaeratik gora 

jaso ziren eskatutako profilak betetzeko.

Talentuak hautatu eta hartzeko estrategia hori 

Giza Baliabideen Sailak gauzatu zuen, konpainiak 

diseinatutako Eraldaketa Digitaleko Plan handiaren 

barruan. Konpainiak urtean 150 milioi euro bideratuko 

ditu tresna, prozesu eta irtenbide informatikoak 

hobetzeko, hala erabakiak hartzeko prozesuak 

errazteko eta prozesuak eraginkorragoak eta 

arinagoak izateko. 

Estrategia horri esker, supermerkatu eta biltegietako 

lanpostuetan aritzen ziren 22 pertsona informatika-

saileko ardura-postuetara pasatu dira. Langile berri 

horiekin, 2019ko ekitaldiaren amaieran software-

ingeniaritzan espezializatutako diziplina anitzeko 700 

profesionalek osatzen zuten saila: front-end, back-

end, cloud, site reliability, proiektuburuak, enpresa-

arkitektura, sistema-administratzaileak, eragiketak, 

analitika, IoT eta segurtasun informatikoa. 2020an, 

saila sendotzen segitzeko asmoa du konpainiak, 200 

profesional gehiago sartuko baititu.

2.2 Enplegu egonkorra sortzea

Mercadonak hazkunde partekatuko eredu batekin 

egin du lan, zeinak Mercadonako dendak dauden 

inguruetako aurrerabide soziala bultzatzen laguntzen 

baitu. Horren adibide garbienetako bat da konpainiak 

urtetik urtera sortzen duen enplegua. 2019an, zehazki, 

lantaldea indartu du, kalitatezko 4.200 lanpostu 

egonkor sortu baititu. Hala, 90.000 pertsonako 

lantalde batekin itxi da ekitaldia. Horietatik 900 

Portugaleko lantaldekoak dira; herrialde horretan 

600 pertsona hartu dira ekitaldian. 

Mercadonako lantaldean sartzen diren pertsonek 

harrera-plan orokor eta espezifiko bat hasten dute 

lehenengo egunetik. Horri esker, gertutik ikusten 

dute konpainiak zer nahi duen haiengandik, eta 

horretarako zer eskaintzen dien: prestakuntza, 

enplegu iraunkorra, lana eta familia uztartzea, 

sektorearen batez bestekoaren gainetik dagoen 

soldata eta pertsonalki eta profesionalki garatzeko 

aukera.

Filosofia horri esker, zeinak “hartu ahal izateko, 

lehenengo eman” premisari jarraitzen baitio, 

konpainiak goi-errendimenduko talde profesional 

lehiakor bat osatu du: bere baliabide eta gaitasunak 

ahalik eta gehiena aprobetxatzen dituen eta 

gainerako lankideekin partekatzen dituen lantalde 

bat, kohesioz arituta Mercadona Proiektua garatzen 

jarraitzen duena.

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

8. Mercadonak 90.000 langile ditu, 89.100 Espainian eta 900 Portugalen,. 

Denek dute kontratu finkoa, eta sektoreko batez besteko soldata baino han-

diagoa dute.
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LANGILEEN BANAKETA 

ADINAREN ARABERA 

% 16 29 urtera artekoak

% 36 30 eta 39 urte bitarte

% 39 40 eta 49 urte bitarte

% 9 50 urte baino gehiago

16

36

39

9

%

JARDUERA-ARLOAREN ARABERA

% 6 bulegoetan

% 10 logistikan 

% 84 dendetan

6

10

84

%

GENEROAREN 

ARABERA

% 38 gizonezkoak

% 62 emakumezkoak

38

62

%

90.000
langile  
finko

89.100
Espainian

900
Portugalen

4.200
lanpostu 
berri

Urtean zehar, 

 14.300
laguntzaile kontratatu 

dira berariazko kanpainetarako

3.600
Espainian

600
Portugalen
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2.3 Berdintasuna eta aniztasuna

Mercadonak tratu- eta aukera-berdintasunaren 

printzipioa esparru guztietan betetzea eskatzen da. 

Izan ere, ez dute onartuko generoan, sexu orientazioan, 

egoera zibilean, desgaitasunean, adinean, arrazan, 

politika eta erlijio usteetan, sindikatu afiliazioan edo 

beste edozertan oinarritutako diskriminaziorik.

Marko integratzaile horrek neutraltasun-politika 

bat eratzen du korporazioan, datuak ikusi baino 

ez dago: langileen % 62 emakumeak dira; 849an 

ardura handiagoko lanpostuetara igaro direnen % 40 

emakumezkoak izan dira; eta 1.877 emakume daude 

zuzendaritza-postuetan, totalaren % 47.

Konpainiak Berdintasun Plan bat du Enpresako 

Lan Hitzarmenean: kalitatezko lan-ingurune bat 

bermatzen du, eta bilatzen du tratu- eta aukera-

berdintasunean aurrera egitea, ordainsariaren 

berdintasuna bermatzea, diskriminazio aukerak 

prebenitu eta ezabatzea eta bizitza pertsonala, 

familiarra eta lanekoa uztartzeko eskubideak 

erantzukidetasunez gauzatzen direla bermatzea.

Kontzientziazioa funtsezkoa da lan-ingurune 

kohesionatu bat bultzatzeko, lan-harreman egokiak 

ahalbidetzen dituelako, diskriminazioa prebenitzen 

duelako eta talde elkartu eta lehiakorrak eratzen 

dituelako. Ordainetan, konpainiak bere aktiborik onena 

du: bere lanarekiko pasioa duen lantalde bat; eta horrek 

eraginkortasuna eta produktibitatea areagotzen ditu. 

2019an, dibertsitatea errespetatzen duten lan-

kondizioak bultzatzen jarraitu du Mercadonak. 57 

herrialde baino gehiagotako langileak ditu, hainbat 

pentsamolde eta adinetakoak; eta desgaitasun-maila 

desberdineko 635 langile, 2018an baino 56 gehiago. 

Halaber, hainbat enplegu-zentrorekin lan egiten 

du: guztira gutxi gorabehera beste 2.800 pertsona 

gehiago dira.

Konpromiso hori betez, konpainiak lankidetza-

hitzarmen bat sinatu du ONCE Fundazioarekin: bi 

erakundeek konpromisoa hartu dute desgaitasun-

maila desberdineko pertsonen  laneko inklusioa 

hobetzeko elkarlanean aritzeko.

José Elías Portalés, Mercadonako Giza Baliabideen kontratazio-zuzen-
daria, eta Alberto Durán, ONCE Fundazioko lehendakariorde exekuti-
boa, hitzarmena sinatzeko ekitaldian.

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

5. Genero-berdintasuna oinarrizko premisa bat da Mercadonarentzat, 

zeinak soldata-politika garden eta berdintasunezko bat baitu, “erantzu-

kizun bera, soldata bera” printzipioan oinarritzen dena.

10. Diskriminazioaren aurka doan politika sendo bat du konpainiak, ge-

neroak, sexu-orientazioak, egoera zibilak, desgaitasunak, adinak, arrazak, 

iritzi politiko eta erlijiozkoek, sindikatu-afiliazioak eta beste edozein arra-

zoik eragindako desberdinkeriak saihesten dituena.

17. Helburuak lortzeko ekintza gehiago egiten ari da konpainia, eta, ekintza 

horien artean, nabarmentzekoa da ONCE Fundazioarekin desgaitasun-mai-

la desberdineko pertsonen lan-inklusioa hobetzeko sinatutako hitzarmena.
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Raldy, Ricardo San Juaneko supermerkatuko langilea (Madril).
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HORNITZAILEA 

2019an, Mercadonak aurrera egin du iaz abiatutako bilakaeran: Bitarteko 

hornitzaileen eredutik Totaler Hornitzailearen kontzepturantz. Hori 

horrela, proiektu ireki eta sozialki arduratsu bat eraikitzen jarraitu du, 

arintasuna, jakintza partekatua, espezializazioa eta baterako berrikuntza 

gaineratuz. Proiektu horrek ekosistema berritzaile bat sortzeko 

bidean egiten du aurrera, eta, hari esker, bezeroaren esperientziatik 

sortutako produktuak eskaintzen ditu, betiere kalitatea, kalitatea eta 

kalitatea erronkarekin eta, batez ere, kalitatea egunero bermatuta

Espezializazioaren alde egindako apustuan, 

gutxi gorabehera 8.000 produktuz osatu-

tako Produktu Aukera Eraginkorra eskaint-

zen du, eta horiexek dira aukerarik onena 

“Nagusi”entzat, bai kalitatez, bai prezioz. 

Aukera bizia, baterako berrikuntzaren bi-

dez lortua, egiazko premiei erantzuten die-

na eta kontsumo-ohitura batzuetara zein 

besteetara egokitzen dena, guztia ere to-

kian tokiko eta gertuko espezialitateekin.

Hori dela eta, 1.400 Totaler Hornitzailere-

kin lan egiten du, eta orpoz orpo jarduten 

du lankidetzan haiekin guztiekin, soluziorik 

onenak topatzeko, “Nagusi”ekin ezarritako 

elkarrizketaren bidez. Etengabeko komu-

nikazio-prozesu horri esker, Mercadona 

Proiektuak baterako jakintza bideratzen eta 

batzen du, berrikuntza-motor izateko, eta, 

gainera, Totaler Hornitzaileekin hazkunde 

partekatua eragiteko.

Frutas Pérez Carbonell Totaler Hornitzailea udareak biltzen, Alfaron (Errioxa).
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GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

9. Mercadonak 1.400 Totaler Hornitzailearekin lan egiten du. Horri esker, 

kluster industrial handi bat bultzatzen segitzen du.

Totaler Ereduaren garapena lagungarria da 

sozialki proiektu arduratsu bat sortzeko eta 

hazkunde partekatua eskuratzeko. Proiektu 

ireki horretan, fabrikatzailearen espezializazioak 

eta berritzeko arintasunak du egiaz garrantzia, 

eta ez kalitatez eta prezioz “Nagusi”arentzat 

aukerarik onena diren produktuekin bakarrik, 

baizik eta proposamen berriekin ere bai, garapen 

arduratsuen eta konpainiak ekoberrikuntzarekin 

duen konpromisoaren fruitu. 

Enpresa Txiki eta Ertainen Espainiako Konfederazioak 

(CEPYME) aitortu egin du hornitzaileekin ezarritako 

harremana ulertzeko eta aberastasuna sortzen 

laguntzeko modu hori, eta 2019an Mercadonari 

eman dio Enpresa Ibilbidearen sari berezia, ulerturik 

konpainia aberastasun-sortzaile dela, beste hainbat 

arrazoiren artean, “milaka hornitzaile eta ETErekin 

dituen harreman irmoak” direla eta, zeinak, aldi 

berean, hazkunde- eta garapen-iturri baitira, 

konfederazioaren esanetan.

* Orga Menua: “Nagusi”aren Erabateko Erosketa, 

kalitate handienarekin eta hilean kosturik txikienarekin.

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

3.1 Adituak produktutan  

Mercadonak Totaler izateko eta “Nagusi”ari ahalik 

eta kalitate oneneko produktuak emateko lan egiten 

du, Orga Menua* ahalik eta kosturik txikienean 

fabrikatu ahal izateko. Espezializazioa da indargune 

nagusietako bat, eta harixe esker eraiki dezake 

Produktu Aukera Eraginkorra, baita hazkunde 

arduratsuaren aldeko apustua egin ere; izan ere, 

egiazko premiei erantzuten die, eta balioa ematen 

duten ekimenak bakarrik jartzen ditu martxan.

2019an, guztira 1.400 Totaler Hornitzaileren 

babesa izan du; epe luzeko harreman-esparru bat 

ezartzen du haiekin guztiekin, eta espezializazioa 

produktuan lortu nahi izaten du, eta ez kategorian. 

Horiei 300 hornitzaile portugaldar gehitu behar 

zaizkie. Haiekin batera, industria-kluster garrantzitsu 

bat eraikitzen du, eta, baterako berrikuntzaren 

bitartez, soluzioak sortzen ditu “Nagusi”arekin eta 

“Nagusi”arentzat. Baterako berrikuntza-prozesu 

hori aitzindaria da, eta alderdi guztiak irteten dira 

irabazten: “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 arintasunarekin.

TOTALER EREDUA

- 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, hitzartutako kondizioak betetzen diren artean, produktu bakoitzean.

- Elaborazio-prozesu jasangarriak eta gizartearekiko ardura dutenak.
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Aza kizkurrak Fruti-Taipina Totaler Hornitzailearen instalazioetan (Cantanhede, Coímbra).

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

TOTALER HORNITZAILEA

Totaler Hornitzailea: Hornitzaile 
espezialistak, Mercadonarekin 

batera, produkturik onena 
egiten du, “Nagusi”tik atzerako 
koberrikuntzaren emaitza, eta 

beti bermatzen ditu produktuen  
elikagai-segurtasuna, kalitatea, 
zerbitzua eta prezio lehiakorra. 
Gainera, merkataritza-harreman 
egonkorra  du konpainiarekin, 
marka hauen bidez, besteak 
beste: Hacendado, Deliplus, 
Bosque Verde eta Compy.

Hauek bermatu behar ditu:

- Elikagaien segurtasuna

- Kalitatea, egunero “Nagusiak” 
eta “Nagusi”arekin zehaztuta 

- Zerbitzua 

- Prezio lehiakorra merkatuan
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3.2 Elkarren arteko lankidetza jasangarria   

Totaler Hornitzailearen eredua erantzukizun 

partekatuko eredu bat da, eta lankidetzaren 

eta arintasunaren aldeko apustua egiten du, 

gako-atributu gisa, kalitatean eta prezioan 

“Nagusi”arentzat aukerarik onenak izango diren 

soluzioak garatzeko eta berritzeko. Horretarako, 

Mercadonak konpromiso irmoa eskatzen die 

hornitzaileei kudeaketa etikoaren alorrean; hori dela 

eta, jarduten duten herrialdeetako araudia bete eta 

errespetatu behar dute. Guztiek ere Mercadonaren 

Jokabide Etikoko Irizpideei jarraikiz lan egin behar 

dute, zeinak Lanaren Nazioarteko Erakundean 

(LANE) eta Ethical Trading Initiative ekimenean 

oinarriturik baitaude. Halaber, lan-ingurune seguruak 

eta osasungarriak eskaini behar dizkiete langileei, 

eta aplikatzekoa den ingurumen-legeria errespetatu 

behar dute hondakinak kudeatzerakoan, isurpen 

atmosferikoen esparruan, lurzoruak hondatzeari 

dagokionez eta baso-lurzoruaren erabileran; halaber, 

Mercadonaren Arrantza Produktuak Erosteko Politika 

eta Animalien Ongizaterako Politika onartu behar 

dituzte.

“Nagusi”ei produktu-aukera “bizia” eta kalitate 

onenekoa eskaini ahal izateko, Erosketa eta 

Preskripzio Sailak ditu konpainiak, eta, 2019aren 

amaieran, 1.000 gerente baino gehiago ziren. 

Etengabeko ahaleginei esker, bai “Nagusi”en 

behar r izan  jak inak  b i l tzeko,  ba i  so luz io 

espezializatuak bilatzeko, konpainiak produktu 

freskoen eta lehorren Totaler Hornitzaile-sare bat 

eskuratu du, know-how berritzailea duena eta 

beste inork ez bezalako gaitasunak dituena, batetik, 

produktu tradizionalak edo tokian-tokian erreferente 

direnak kalitate bikainez prestatzeko, eta, bestetik, 

lerroan produktu bereizgarriak eta puntakoak 

txertatzeko gauza izateko, lankidetzaren, baterako 

berrikuntzaren edo ekoberrikuntzaren bidez.

Eta hori guztia prozesuetan ingurumena babesteko 

eta modu arduratsuan ekoizteko jardunbide egokiak 

txertatuz, Ekonomia Zirkularrean oinarritutako 

proiektuekin edo bitartekoak modu efizientean 

baliatuz, lehengaien kontsumoa ahalik eta gehien 

egokituz. Beste hainbat Totaler Hornitzailerekin 

batera, konpainiak animalien ongizatea sustatzen 

duten erakundeen programetan parte hartzen 

du, hala nola Nekazaritzako Elikagaien Ikerketa 

eta Teknologia Institutua (IRTA) edo Ikerketa eta 

Garapen Teknologikoko Institutua (NEIKER-Tecnalia). 

Konpromiso partekatu horri esker, Mercadonako 

haragi freskoa, arrautzak eta esnea hornitzaile 

homologatuen bidez eskuratuak dira % 100, eta 

guztiak ere konprometiturik daude 2021 baino 

lehen animalien ongizatearen alorreko estandar 

ziurtagarriak ezartzeko, granjan, garraioan eta 

hiltegian. Era berean, okela- eta esne-hornitzaileek 

bat egin dute Medikamentuaren Espainiako 

Agentziak eta Osasun, Kontsumo eta Gizarte 

Ongizate Ministerioak sustatutako antibiotikoak 

murrizteko planekin, eta lanean jarraitzen dute 

beste ziurtagiri espezifiko gehiago lortzeko bidean. 

Esate baterako, 2019an Avinatur, Nutrave, Pujante 

eta Vall Companys oilaskoen Totaler Hornitzaileek 

landa-oilaskoa ziurtatzea lortu dute. Landa-oilaskoa 

hazkunde moteleko oilasko-arraza berri bat da, 

hainbat eskakizun betetzen dituena, hala nola 

hezetasun eta zapore handiagoa izatea –infiltratutako 

koipe-kantitate handiagoa izateagatik–, elikaduraren 

% 65 gutxienez zerealak izatea, artoa barne, edo 

gutxienez 56 eguneko hazte-aldia izatea.

Bestalde, erauzketa-arrantzako eta akuikulturako 

hornitzaile guztiek partekatzen dute Mercadonaren 

Arrantza Produktuak Erosteko Politika. Politika 

horren helburua da hobekuntza nabarmena 

lortzea produktu-mota horren jasangarritasunean. 

Hainbat ekintza sustatu dira helburu hori lortzeko; 

esaterako, Escurís Totaler Hornitzailearekin eta 

International Seafood Sustainability Foundation 

(ISSF) fundazioarekin lankidetzan jardutea, 

Hacendado kontserbako atunaren % 100 kala 

arduratsu eta jasangarrietan eskuratua izan dadin, 

edota Mercadona Ikerketa Zientifikoko Kontseilu 

Nagusiarekin (CSIC) gauzatzen ari den lana, 

arrainetan topa daitezkeen parasito posibleen 

bilakaera gerarazteko.
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Hacendado almendrazko turroi biguna egiteko prozesua Sanchis Mira Totaler Hornitzailearen instalazioetan (Xixona, Alacant).
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GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

12. Mercadonak hornitzaileekin lan egiten du bitartekoen erabilera efizien-

tean, prozesu logistikoak optimizatzen eta tankerako beste hainbat gaitan, 

hala nola animalien ongizatea sustatzen, nazioarteko aintzatespena duten 

programen bitartez eta beste hainbat erakunderekin batera lankidetzan.

14. Konpainiak arrantza jasangarriko politika bat dauka, eta hainbat erakun-

derekin batera dihardu lankidetzan, itsas bitartekoen jasangarritasuna 

hobetzeko.

2019aren amaieran, konpainiak 3.074 hornitzaile 

komertzial, 13.354 hornitzaile ez-komertzial eta 

zerbitzu-hornitzaile, eta 217 garraiolari ditu. Haiek 

guztiak dira, 1.400 Totaler Hornitzaileekin batera, 

konpainiaren bilakaeraren erantzunkide, eta haiekin 

batera partekatzen du konpainiak gizartean duen 

garapenaren oihartzuna, guztia ere hazkunde 

partekatuko politika baten bidez, industria, jarduera 

eta enplegua sortuz, eta, finean, toki-ekonomietan 

ere balioa sortuz. 

2019an, esate baterako, Mercadonak Espainian 

egindako erosketen bolumena 19.970 milioi eurokoa 

izan zen; hau da, produktu-aukeraren % 85 baino 

gehiago Espainiakoa da. Horretaz gainera, konpainiak, 

Portugalen lehendabiziko hamar dendak ireki ostean, 

areagotu egin du egindako erosketen bolumena: 

217 milioi euro. Horrekin batera, “Nagusi”arentzat 

beti aukerarik onena edukitzeko asmoz, Espainiaz 

eta Portugalez gain, beste 12 herrialdetan dago 

Mercadona, eta hornitzaile onenekin egiten du lan 

bere produktu-aukera eta zerbitzua indartzeko. 

Herrialde horietan, ordezkaritza-bulegoak, 

sukurtsalak eta filialak ditu, eta, horien bidez, lege-

babesa ematen die konpainiak hango 45 langileei, 

enpresaren izenean aritu ahal izan daitezen.

Ikusi Mercadonaren Animalien Ongizaterako Politika:  

https://info.mercadona.es/eu/albisteak/mercadonaren-animalien-ongizaterako-politika/news  

Ikusi Mercadonaren Arrantza Jasangarriko Politika (Dokumentua espainieraz):

https://info.mercadona.es/document/es/atun-hacendado-un-pescado-sostenible-de-mercadona.pdf  

Ikusi Jokabide Etikorako Arauak:

https://info.mercadona.es/eu/hornitzaileen-jokabide-etikorako-arauak 
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Mercadonaren Bitarteko Hornitzaileen 21. Bilerako parte-hartzaileak (2019ko maiatzean egin zen).

BITARTEKO HORNITZAILEEN BILERA

2019ko maiatzean izan zen Mercadonako Bitarteko hornitzaileen bilera –izen hori izango 

duen azkenekoa, 2020ko ekitalditik aurrera Totaler Hornitzaileen bilera deituko baita–. Bilera 

horretan, eztabaidatu zuten zer bilakaera izango duen hornitzailearen harreman-ereduak Totaler 

Hornitzailearekiko, espezialista den alorrean, produktuz produktu garatzea ardatz harturik, eta ez 

kategoria osoak hartuta. Topaketa horretan, bertaratutako guztiek adierazi zuten konpainiak urrats 

nabarmenak egin dituela hobetzeko bidean, eta hornitzaileek aukera dutela hori aprobetxatzeko, 

“Nagusia” eta enpresako gainerako osagaiak elkarren artean asetzen-asetzen joateko. 

Era berean, elikadura-segurtasuna eta kalitatea printzipio funtsezko gisa harturik, landu zuten 

beharrezkoa dela “Nagusi”ari modu aktiboan entzuten jarraitzea eta guztien artean erronka bera 

partekatzea: garapena sustatzea eta hobekuntzak txertatzea produktuetan eta prozesuetan, 

hazkunde jasangarri eta partekatu baterantz aurrera egiteko.

Eredu sozialki arduratsu hori lagungarria da zabalpena eta hazkundea lortzeko, ez proiektuaren 

parte direnena bakarrik, baizik eta jarduera gauzatzen duen inguruarena ere bai.
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TOTALER HORNITZAILEEN INBERTSIO- ETA ENPLEGU-ADIBIDEAK 2019AN

ESPAINIA

1,7 M€-ko
inbertsioa

29
lanpostu berri

AMIFAR
Peligros (Granada)

Ekoizpen-instalazioak eta  
haiei lotutako inbertsioak

10,6 M€-ko
inbertsioa

180
lanpostu berri

GRUPO PANSTAR
Albuixech (Valentzia)

Instalazio eta 
fabrikazio-lerro berriak

2,3 M€-ko
inbertsioa

16
lanpostu berri

VEGETALES  
LÍNEA VERDE
Tutera (Nafarroa)

Hobekuntzak kalitatean eta 
logistikaren optimizazioa

2,5 M€-ko
inbertsioa

9
lanpostu berri

NATURLEITE
Meira (Lugo)

Esne freskoaren  
lerro berria

2,5 M€-ko
inbertsioa

41
lanpostu berri

GRUPO LEMOINE
Cocentaina (Alacant)

Kotoizko diskoen  
instalazio berria

3,8 M€-ko
inbertsioa

17
lanpostu berri

CONSERVAS EL 
CIDACOS

La Puebla de Montalbán 
(Toledo)

Lerro berria eta  
araztegi berria
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PORTUGAL

1,1 M€-ko
inbertsioa

6
lanpostu berri

GREENSUN
Guimarães (Braga)

Instalazioa handitzea eta 
hobetzea

9,5 M€-ko
inbertsioa

20
lanpostu berri

FRUTINTER
Onda (Castelló)

Prestaketa- eta  
ontziratze-lerro berriak

3 M€-ko
inbertsioa

17
lanpostu berri

NUEVA COCINA
Alcantarilla (Murtzia)

Jateko prest atalerako 
entsalada errusiarra prestatzea

5,2 M€-ko
inbertsioa

90
lanpostu berri

CUNIESPLUGA
L’Espluga de Francolí 

(Tarragona)

Ekoizpen-instalazio  
berria

1,9 M€-ko
inbertsioa

15
lanpostu berri

PCARNES
Alcobela de Cima  

(Lisboa)

Saltxitxa-lerro berria  
Pronto a Comer atalerako

CONSERVAS 
A POVEIRA

Laúndos 
(Póvoa de Varzim)

Lerro berriak eta zenbait 
hobekuntza

1,4 M€-ko
inbertsioa

43
lanpostu berri
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3.3 Merkataritzako Jardunbide Egokien 
Kodea     

Mercadonak bidezko merkataritza-praktikak 

defendatzen ditu, eta urteak dira Merkataritzako 

Jardunbide Egokien Kodearekin bat egin zuela, 

elikadura-kontratazioaren alorrean. Borondatezko 

akordio hori beste urrats bat da bidezko merkataritza-

jardunbideak sustatzeko; Elikadura-katearen 

funtzionamendua hobetzeko neurrien Legearen 

esparruan biltzen da, eta Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikadura Ministerioak (MAPA) sustatua da, Espainiako 

nekazaritzako elikagaien elkarte batzuekin eta 

besteekin lankidetzan. 

Era berean, 2014tik hona, enpresa The Supply Chain 

Initiative ekimeneko kide da; proiektu boluntario hori 

Europako hainbat elkarte sektorialek bultzatua da, 

eta, besteak beste, honako hauek ordezkatzen ditu: 

elikagaien eta edarien industria (FoodDrinkEurope), 

marka-ondasunen ekoizleak (AIM), txikizkako 

merkataritza (European Retail Round Table, 

EuroCommerce eta Independent Retail Europe), 

ETEak (UEAPME) eta nekazaritza-merkataritza 

(CELCAA). Mercadonak ekimen horretan aktiboki 

parte hartzen du. Haren helburua da bidezko negozio-

praktikak sustatzea elikadura-katean, merkataritza-

akordioen oinarri gisa. Helburu horretarako, Europako 

Batzordearen babes osagarria du.

3.4 Lehen sektorearen balioa  

Mercadonak urteak daramatza harremanak estutzen 

Espainiako nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko 

sektore estrategikoekin, hala nola nekazaritza, 

arrantza eta abeltzaintza. Izan ere, hazkunde-motor 

gisa ikusten ditu, bai konpainiarako, bai herrialde 

osorako. Orpoz orpo lan egiten du haiekin, haien 

garapena antolatuz, ahaleginak batuz eta jakintza 

partekatuaren aldeko apustua eginez.

- Egonkortasuna 

- Produktibitatea

- Plangintza

- Elkarrizketa

- Hazkunde partekatua eta jasangarritasuna

ESTRATEGIA NAGUSIAK

L e h e n  s e k t o re a  m o d e r n i z a t z e ko  d u e n 

konpromisoarekin eta baterako lankidetzaren bidez, 

konpainiak irizpideak bateratu eta ahaleginak 

koordinatu nahi ditu, guztien artean sinergiak 

sortzeko gauza izateko eta nekazaritzako elikagaien 

kate eraginkorra, modernoa eta bereizgarria sortzeko, 

kate horretako maila guztiak irabazle izan daitezen. 

Horri esker, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien 

Kate Jasangarriak espezializazioaren bideari jarraitu 

dio 2019an, eta beste behin ere erakutsi du ordezko 

aukera efizienteak direla baterako lankidetzaren eta 

partekatutako jakintzaren fruitu diren ekimenak, eta 

balio erantsia ez ezik aberastasuna ere sortzen dutela.

Horren adibide da konpainiak hainbat kooperatibarekin 

duen harremana (esaterako, Murgiverde, Almeriako 

El Ejidon). Konpainiak 2017tik lan egiten du Totaler 

Hornitzaile horrekin: bigarren mailako kooperatiba 

bat da, eta 800 bazkide ditu, zeinek asmatu baitute 

produkzioa egokitzen, beren ingurumarian dituzten 

mikroklima desberdinetara. Horri esker, espezializatu 

egin dira, eta optimizatu egin dituzte beren laboreak: 

piperra, tomatea, kalabazina, berenjena, meloia, sandia 

eta pepinoa. Aipatzekoa da, halaber, Constantino 

Adrián Totaler Hornitzailearekin duen harremana. 

Valentziako hirugarren belaunaldiko enpresa horrek 

tipula horian espezializatzea lortu du, bai produkzio 

propioan, bai hirugarrenen bitartez –guztiak ere 

Espainiakoak–; produkzio osoaren % 20 Guadixeko 

Bloke Logistikora bideratzen du, eta, unean-unean, 

konpainiaren beste bloke batzuetara ere bai.
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00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

9.500 
nekazari

6.700 
abeltzain

12.000 
arrantzale

Cetárea del Sur Totaler Hornitzailearen txangurruak, Cádizeko instalazioetan. / Siempre Landera arrantza-ontzia, Pasai San Pedroko portura iristen (Gipuzkoa). / 
Queizuar Totaler Hornitzailearen behiak, Boqueixóngo etxaldean (Coruña). / Hijolusa Totaler Hornitzailearen patatak, bere instalazioetan (León).

MERCADONAK 
MERKATARITZA-HARREMAN 

ZUZENA DU HAUEKIN:
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3.5 Logistika efizientea 

Mercadonaren sare logistiko efiziente eta jasangarriak 

milioi bat metro koadro baino gehiago ditu, 14 bloke 

logistiko operatibotan, bi biltegi satelitetan eta bi 

biltegi erregulatzailetan banaturik. Horietan, 9.000 

pertsonak lan egiten dute egunero haietatik 258k 

Portugalen, konpainiak 2019 amaieran zituen 1.636 

supermerkatuak hornitzeko. 

Sare hori kudeatzeko, Mercadonak urteak daramatza 

logistika berdeko neurriak eta ekimenak garatzen 

eta ezartzen, bai eta sistema, prozesu eta egitura 

logistikoak eraldatzen eta egokitzen ere, ingurumena 

errespetatzen duten estrategiak sortzeko. Hartara, 

errentagarritasunaren eta efizientzia ekologikoaren 

arteko oreka bilatzen du, eta minimizatu egiten 

du ingurunearen gainean duen inpaktua, hainbat 

ekintzaren bidez: ibilbideak eta zamak optimizatzea, 

kutsadura gutxiago sortuz; “azken miliako” 

hobekuntzak; garraio intermodala aprobetxatzea; 

dieselaz bestelako propultsio-sistemak erabiltzea, 

bitarteko propioekin zein besterenekin hala nola, gas 

natural likuatua; edo software aplikazioak ezartzea, 

karbono-aztarna zuzentzeko eta hobetzeko datuak 

emateko.

Horretaz gainera, Mercadonak bitarteko ugari 

bideratzen ditu plataforma logistikoa modernizatzen 

jarraitzeko, guztia ere potentziala optimizatzeko eta 

abangoardiako azpiegiturak eskura izateko, jakinik 

logistikak eta izakinen definizioak eta kudeaketak 

garrantzi bizia dutela konpainiaren jardunean. 

2019an, Mercadonak guztira 340 milioi euro bideratu 

ditu; inbertsio horri esker, konpainiak lehendabiziko 

bloke logistikoko obrak amaitu ahal izan ditu 

Portugalen, zehazki, Póvoa de Varzim udalerrian 

(Portoko barrutia), eta aurrerapen garrantzitsuak 

egin ditu beste bloke batzuetan ere. 

Esate baterako, 35 milioi euro bideratu zituen 

Gasteizko instalazioetara (Araba). Egindako 

hobekuntzei esker, 2019an picking lehorren 

zerbitzuari ekin diote plataforma horretan; halaber, 

beste 7 milioi euroko inbertsio bat ere egin dute, 

okindegi bat ipintzeko 2019ko otsailean.

Halaber, konpainiak 56 milioi inbertitu ditu guztira, 

San Isidroko (Alacant) Bloke Logistikoaren 

efizientzia indartzeko. Horretarako, arrain-ganbera 

berri bat ipini zuten iaz, eta, 2020an zehar, fruta 

eta barazkietarako beste bat ere ipiniko dute. 

Guadixeko Bloke Logistikoaren kasuan (Granada), 

2019an egindako inbertsioa 28 milioi eurokoa izan 

zen, eta, hari esker, produktu hotzak taldekatzen 

amaitu ahal izan zuten. Bloke logistiko horrek 

aurreikusten du produktu izoztuen zerbitzu 

berritua 2020aren bukaeran martxan jartzea.

Horretaz gainera, Mercadonak zortzi milioi euro 

inbertitu ditu Sant Sadurníko blokean (Bartzelona), 

eta, horri esker, produktu lehorren, hotzen eta 

hoztuen zerbitzuak inauguratu ahal izan ditu; 

halaber, beste sei milioi euro bideratu ditu Sant 

Esteve Sesrovireseko plataformara (Bartzelona), 

lehendabizikoz produktu hotzen zerbitzuari ekiteko 

2019ko abenduan. 

Era berean, sare logistikoa modernizatzen jarraitu 

du, gainerako blokeetan Era berean, sare logistikoa 

modernizatzen jarraitu du, gainerako blokeetan 

hobekuntzak txertatuz. Hain zuzen ere, 26 milioi 

euro bideratu ditu helburu horretara Huévarreko 

plataformaren kasuan (Sevilla). Konpainiak lanean 

jarraitu du Zaragozan irekiko duen Bloke Logistikoan 

(bloke horretatik dendetara hornitzeko zerbitzuak 

faseka hasiko dira, 2020tik aurrera).
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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) (produktu galkorren gunea   

  zabaltzea, eraikitzen)

11  GUADIX, Granada (produktu izoztuen gunea handitzea,  

  eraikitzen)

12  ABRERA, Bartzelona

13  GASTEIZ, Araba (hozkailuko produktuen gunea  

  handitzea, eraikitzen)

14  PÓVOA DE VARZIM, Porto barrutia (Portugal) 

15  PARC SAGUNT, Sagunt (Valentzia) (eraikitzen)

A1  MERCAPALMA, Palma Mallorcakoa (Balear Uharteak)

A2  FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

R1  RIBA-ROJA DE TÚRIA, ERREGULATZAILEA, Valentzia

R2  SANT ESTEVE, ERREGULATZAILEA, Bartzelona

A Biltegi satelitea Erlauntza (Onlineko dendaren biltegia)@

Eraikitzen ari den bloke logistikoa Ekintza erradioa

RMartxan dagoen bloke logistikoa Biltegi erregulatzailea

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

13 GASTEIZ

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA DE  
TÚRIA ERREGULATZAILEA

R2 SANT ESTEVE 
ERREGULATZAILEA

GETAFE 
(Eraikitzen)

BARTZELONA

VALENTZIA

2 ANTEQUERA

14 PÓVOA DE VARZIM 3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

@
R

A1 MERCAPALMA
A
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Bloke logistiko adimendunak eta ekologikoak

Mercadonak 2007an inauguratu zuen lehendabiziko 

bloke logistiko adimenduna. Azpiegitura erabat 

automatizatua izan zen, aitzindaria sektorean; 

hala, gehiegizko ahaleginak ezabatzen ditu, eta, 

gainera, lehiakortasun- eta produktibitate-motor 

ere bada. Ekimen horren bidez, kalitatezko lanaren 

aldeko apustua egiten du biltegietan; izan ere, 

erabat ezabatzen ditu  atal logistikoko langileen 

manipulazioak eta gehiegizko ahaleginak, eta lan-

istripuak prebenitzen eta murrizten laguntzen du. Era 

berean, biltegiratze jasangarria sustatzen du, salgaiak 

ohiko prozedura logistikoekin baino arinago eta 

errazago mugitzeko gauza diren azpiegiturak baititu.

2019aren amaieran, konpainiak tankera horretako 4 

bloke ditu (XXI. Mendeko Biltegiak), Ciempozuelosen 

(Madril), Villadangos del Páramon (Leon), Abreran 

(Bartzelona) eta Gasteizen (Araba), eta, poliki-poliki, 

teknologia berri horretara egokitzen joango dira 

gainerakoak ere. 

Iaz inauguratu zuen konpainiak, era berean, 

Portugalen duen lehendabiziko bloke logistikoa, 

Póvoa de Varzim udalerrian. Kokapen estrategiko 

horri esker, aise hornitu daitezke kateak Portugal 

iparraldean dituen supermerkatuak, eta erraz 

komunikatzen da Espainia iparraldeko bloke 

logistikoarekin ere (Villadangos del Páramo, Leon). 

Portugalgo bloke logistikoa Porto hiriko eragin-

eremutik hurbil dago, eta 50.000 metro koadroko 

lursail baten gainean eraikia da. Guztira 21 milioi 

euroko inbertsio-ahalegina eskatu du, eta 258 

pertsonak lan egiten dute gaur egun.

Paraleloan, konpainiak parke logistikoa indartzen 

jarraitzen du, eta, datozen urteetan, beste bloke 

adimendun bat inauguratuko da Parc Sagunt-en 

(Valentzia). Urtean zehar 74 milioi euro inbertitu 

dituzte proiektu honetan. 2020an eraikitzen 

jarraituko dute eta 2021ean jarriko da martxan. 

Produktu freskoak banatuko ditu, eta, jarduera 

horretan, langileen manipulazioa eta gehiegizko 

esfortzua murriztuko ditu; baita Ekonomia Zirkularra 

sustatu ere, ontzien garbiketa eta birziklapena 

kudeatuz. Beste hainbat zerbitzuren artean, 150 

kamioirentzako aparkaleku-eremua eta ibilgailuen 

aparkalekuan auto elektrikoak kargatzeko hartuneak 

izango ditu.

14
bloke 
logistiko

13
Espainian

1
Portugalen

340 M€-ko 
inbertsioa

1 M 
m2-ko baino gehiagoko azalera 

2 
 biltegi erregulatzaile

2 
biltegi satelite
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María José, Gasteizko bloke logistikoko langilea (Araba).
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GIZARTEA 

Sortu zenetik, Mercadonaren enpresa-proiektua inplikaturik dago 

oparotasun partekatua sustatzeko eta bultzatzeko ahaleginean. Jarduera 

efiziente, arduratsu eta jasangarriaren aldeko apustua egiten du, 

ongizatea sortzen duten enpresa-jardunbideak bultzatuz; hala, egunez 

egun bere helburu erkidean egiten du aurrera: “Jendeak existitzea 

nahi duen enpresa bat izatea, guztiak harro sentitzeko modukoa”

Erabateko Kalitatearen Eredua baliatuz, 

Mercadonak bere jarduna garatzen duen 

gizartearekin kontziente den enpresa-

kultura bat garatzen du. Kultura horretan, 

hainbat eratako balioak biltzen dira, 

hala nola konfiantza, erantzukizuna, 

gardentasuna, osotasuna, zintzotasuna eta 

berdintasuna, eta pertsonen bizi-kalitatea 

hobetzen laguntzen du, baita presente 

dagoen inguruetakoa ere. 

Elkarren arteko onura partekatuaren 

aldeko apustua da Mercadonaren 

nortasun-ezaugarrietako bat. Hori dela eta, 

inplikaturik dago gizarte-berrikuntzarekin, 

eta bitarteko nabarmenak bideratzen ditu 

hartara; era berean, modu jasangarri, 

arduratsu eta partekatuan hartzen du 

egiteko hori bere gain, gizartearen eta 

haren eraldaketaren zerbitzura. 

Ana, Lucía eta Clara, “Nagusiak”, Caneteko supermerkatuaren kanpoaldean (Canet d’en Berenger, Valentzia).
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4.1 Inpaktu jasangarri eta partekatua  

Mercadona enpresa-ekimen kontziente bat da, eta 

modu arduratsuan heltzen dio bere jarduerari. Haren 

kudeaketa-ereduak egia unibertsal baten aldeko 

apustua egiten du: “Jaso ahal izateko, lehendabizi 

eman egin behar dugu”. Errealitate hori modu 

transbertsalean ipintzen du praktikan, eta haren 

bidez hazkunde partekatua sortzen laguntzen du.

Konpainiak portaera arduratsua sustatzen du, eta 

elkarrizketarako jarrera, entzute aktiboa eta enpatia 

gordetzen ditu eragin-zirkuluen barruan. Horri esker, 

inplikaturik dago bere jarduera dela eta berarekin 

harremana duten komunitateen arazoetan (tokiko 

komunitateak, nazionalak nahiz globalak izan).

Jokabide arduratsuari esker, inguruneok eta haiek 

osatzen dituzten pertsonak hobetzen laguntzen 

duten neurriak bultzatzen ditu, bai eta hobekuntzak 

txertatzen ere esparru ekonomiko, sozial, intelektual, 

kultural edo ekologikoan. Horretarako, hainbat 

ekimen sustatzen ditu, hala nola ekintzailetza, 

merkataritza-formatu tradizionalekin batera bizitzeko 

apustua, natura-baliabideen aprobetxamendu 

efizientea, eta bitarteko gutxien dituzten pertsonei 

laguntzeko erakunde eta entitateekin lankidetzan 

jardutea, besteak beste. 

2019an, oparotasun partekatuari egindako 

ekarpenaren erakusle moduan, konpainiak 2.200 

milioi euro inbertitu ditu guztira Espainian eta 

Portugalen, epe labur eta ertaineko garapena 

sendotzeko. Horretaz gainera, konpainiaren hazkunde 

jasangarriak 4.200 lanpostu egonkor berri sortu ditu, 

3.600 Espainian, eta beste 600 Portugalen; hau da, 

egunean 14 lanpostu, batez beste.

Enplegu jasangarr ia  sortzeko esparruan, 

Mercadonaren eta haren muntaketa-kate osoaren 

jarduerak 655.000 lanpostu zuzen, zeharkako eta 

induzitu ekarri zituen 2019an alegia, Espainiako 

enplegu osoaren % 3,6, Ikerketa Ekonomikoen 

Valentziako Institutuak (Ivie) emandako datuen 

arabera–. 

Mercadonak Espainiako administrazio publikoei 

egindako zerga-ekarpenari dagokionez, konpainiak 

1.585 milioi euro ordaindu zuen 2019an, bildutako 

eta jasandako tribututan: 853 milioi euro ordaindu 

zizkion Gizarte Segurantzari, 158 milioi euro 

sozietateen gaineko zergan, 452 milioi euro BEZ eta 

PFEZ bilketan, eta 122 milioi euro beste zerga eta 

tasa batzuetan. Era berean, Mercadonak % 1,95eko 

baterako ekarpena egin zion Espainiako barne-

produktu gordinari; hau da, 24.200 milioi euro 

joan den ekitaldian. Horretaz gainera, konpainiaren 

jarduera zuzenekoak, zeharkakoak eta induzituak 

eragindako inpaktu fiskala 8.643 milioi eurokoa 

izan da, eta Espainiako administrazio publikoetako 

guztizko zerga-bilketa zenbatetsia, berriz, % 2koa 

izan da. 

Konpainiak, era berean, Irmãdonaren hazkuntza 

Portugalgo gizartearekin partekatzen lagundu du 

2019an: 11 milioi euroko ekarpena egin du guztira 

jasandako eta bildutako tributuetan (6 milioi euro 

Gizarte Segurantzari, 2 milioi euro Higiezinen gaineko 

Zergan eta beste zerga eta tasa batzuetan, eta 3 

milioi euro PFEZ eta BEZ zergetan). 

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

8. Mercadona hazkunde partekatuko enpresa-proiektu bat da. 2019an, 

1.585 milioi euro ordaindu dizkie Espainiako Administrazio Publikoei, 

eta 24.200 milioi euroko ekarpena egin dio Espainiako barne-produktu 

gordinari; eta 11 milioi euroko ekarpena Portugaleko administrazio 

publikoei.
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24.200 M€
baterako ekarpena 

BPGan
BPGaren % 1,95

8.643 M€
Zerga-bilketa  

Espainiako administrazio 
publikoen % 2ko zerga-bilketaren 
guztizkoa (Gizarte Segurantzaren 

kotizazioak barne)

655.000
lanpostu   
Espainian

Espainiako enplegu 
totalaren % 3,6

Errentaren, lanaren eta zerga-bilketaren ekarpen osoa*

MERCADONAREN JARDUERA EKONOMIKOAREN ERAGINA

Gizarte Segurantza  

2 M€

Sozietateen gaineko zerga eta 
beset zerga eta tasa batzuk 

2 M€

PFEZ eta BEZa  

3 M€

Gizarte Segurantza 

 4 M€

Irmãdonaren zerga-ekarpena (PORTUGAL)

Irmãdonak jasandako zerga-ekarpena

Irmãdonak bildutako zerga-ekarpena

Jasandako eta bildutako zergak 

11 M€ 

* Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (Ivie) 2019an erabilitako metodologiaren arabera eguneratu dira datuak.

Gizarte Segurantza  

713 M€

Gizarte Segurantza  

140 M€

Sozietateen gaineko zerga  

158 M€

PFEZa  

354 M€

Beste zerga eta tasa batzuk  

122 M€

BEZa  

98 M€

Mercadonaren zerga-ekarpena (ESPAINIA)

Mercadonak jasandako zerga-ekarpena

Jasandako eta bildutako zergak 

1.585 M€ 

Mercadonak bildutako zerga-ekarpena
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4.2 Ingurumena kudeatzeko sistema  

Mercadona kezkaturik dago ingurumenarekin, 

eta modu aktiboan pentsatzen du auzi horretan. 

Hori horrela, bere lehentasunen artean ageri da 

erantzukizun hori. Nahiz eta urtetik urtera konpainiak 

bitarteko gehiago bideratzen dituen bere jardueraren 

ingurumen-inpaktua murriztera, ederki daki oraindik 

ere bide luzea duela egiteko.

Helburu horiek lortzeko eta gizarteak eskatzen dion 

konpromiso hori sustatzeko, konpainiak 43,7 milioi 

euro inbertitu ditu 2019an ingurumena babestera. 

Eta hobekuntzak txertatzen jarraituko du muntaketa-

katean eta ahalegin nabarmenak egingo ditu jarduera 

osoko inpaktua aztertzeko eta minimizatzeko; 

horretarako, estrategia konkretuak bilduko ditu 

bere ingurumena kudeatzeko sistema propioan, hiru 

esparru hauek arduraz kudeatzeko: energia, logistika 

eta hondakinak

Eraginkortasun energetikoa

Energia arduraz erabiltzeko konpromisoan, 

Mercadonak energia berriztagarriak sustatzen 

jarra itu du,  bai  bere dendetan,  bai  bloke 

logistikoetan. Horretarako, LED argiak sustatu ditu, 

baita hondakin-beroa berreskuratzea eta berriro 

aprobetxatzea ere. Aldi berean, hobekuntzak 

txertatu ditu isolamenduan, baita alarma-

kudeaketako sistema bat ere, egunero-egunero 

hoztutako higigarrien tenperatura optimoa 

bermatzeko. Horrekin batera, konpainiak hozkailu-

sistemarik jasangarrienak ditu, baita kutsakorrak ez 

diren gasen bidezko teknologia alternatiboak ere, 

isurpenak eta gas hozkailuen kopurua murriztuz. 

Efizientzia energetikoaren eta baliabide naturalen 

kontsumoa optimizatzearen aldeko apustu 

horri esker, konpainiak 2019aren amaieran 800 

supermerkatu egokitu ditu Denda Eraginkorraren 

Eredu Berrira (8ko denda). Urte horretan, katearen 

beste 351 establezimendu berritu dituzte, estandar 

jasangarriago horretara egokitzeko; hain zuzen ere, 

argitan eta hozteko sistemetan energiaren % 40 ere 

aurrezten da, ohiko dendekin alderaturik. Bestalde, 

Portugalen irekitako 10 dendek ezaugarri horiek 

betetzen dituzte. Ingurumena gehiago errespetatzen 

duten saltokiak lortzeko ahalegin horretan, 

Mercadonak aurreikusten du 2023an supermerkatu 

guztiak egongo direla Denda Eraginkorraren Eredura 

egokituta.

Ildo horretan, kateko supermerkatu guztiek dute 

sistema automatiko bat, irekitzeko eta ixteko 

ordutegiak kudeatzeko. Horren helburua da 

bermatzea argiztapen-, erauzketa- eta klimatizazio-

zerbitzuak behar-beharrezkoa denean bakarrik 

egongo direla piztuta. Era berean, dendek energia 

aurrezteko sistema bat dute klimatizazioaren 

instalazioan; hari esker, kontsumoa egokitu egin 

daiteke automatikoki, kanpoan den tenperaturaren 

arabera (free cooling/free heating sistema).

Horrez gainera, konpainiak ekimen ekoberritzaileak 

sustatzen ditu, eraginkortasun energetikoari 

laguntzeko. Hori da, esate baterako, hainbat 

dendatan eraikitzen diren estalki lorategidunen 

kasua; 2019an, 7 ziren. Eremu berde horiek 

abantaila estetikoak, teknikoak eta ingurumenarekin 

lotutakoak ekartzen dizkiote dendari, baina baita 

dendaren inguruneari ere. Tankera horretako 

eraikuntzei esker, konpainiak lortzen du kutsadura 

ez ezik “bero-uharte” izeneko efektua ere murriztea; 

halaber, energia ugari aurrezten du, xurgatutako 

beroa barne-klimatizaziorako aprobetxatzen baitu. 

Eta, gainera, isolamendu akustikoa indartzen du, ur-

kontsumoa murrizten eta estalkien bizi erabilgarria 

areagotzen. Onura horiek guztiak lagungarri dira 

Hiri eta Toki Jasangarritasuneko Liburu Berdean 

definitutako helburuak lortzeko orduko Nekazaritza, 

Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 

argitaratua. 

Informazio gehiago, Ingurumen Memorian:  

https://info.mercadona.es/document/eu/ingurumen-memoria-2017-2018.pdf
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Plasenciako Avenida Salamancako supermerkatuko fruta- eta barazki-saila (Cáceres). / Castellana-Juan Griseko supermerkatuko lorategi bertikala (Madril). / Intsektuentzako 
hotela, Glorieta de Quevedoko supermerkatuaren estalkiko lorategian (Madril). / Avenida San Juliáneko supermerkatuko izoztuen atala (Cuenca).

Energia-kontsumoa

2018an  

7.830.976 GJ
2019an  

7.847.064 GJ

2018an  

37.000
tona

2019an 

200.000 
tona

Aurreztutako CO
2
 

baliokidearen emisioak
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Garraio jasangarria logistika optimizatzeko 

Optimizazio logistikoaren esparruan, Mercadonak leial 

eutsi dio honako printzipio honi: “Gehiago garraiatzea, 

bitarteko natural gutxiagorekin”. Horretarako, ibilgailu 

jasangarrien aldeko apustua indartu du; hala erakusten 

du, adibidez, hornitzaile logistikoaren kamioi-flotaren 

% 99 Euro VI eta Euro VI C izateak. 

Konpainiak salgaiak garraiatzeko kontrataturiko 

zerbitzuan, gas natural likuatuz (GNL) propultsatutako 

75 kamioi aurreikusten dira, eta dagoeneko eginda 

dauzka probak % 100 elektrikoak diren furgonetekin, 

etxez etxeko banaketak egiteko. Horri guztiari 

gaineratu behar zaizkio garraio-hornitzaileen flotan 

aktibo dauden 40 megatrailerrak bidaia bakoitzeko 

51 palet ere garraiatzen dituzte, baita 3 bitrailer ere 

66 palet kargatzeko gaitasunarekin.

Helburu horren barruan, Mercadonak alderantzizko 

logistikaren bidez ere jarraitu du optimizatzen 

kargak eta ibilbideak 2019an. “Zortziko Estrategia” 

izenekoaren bidez, produktuak hornitzaileetatik bloke 

logistiko eta dendetara garraiatzen dira, eta, haietan, 

ontzi berrerabilgarriak eta material birziklagarriak 

biltzen dira, bloke logistikoetara bueltan eraman eta 

tratatzeko. Horixe da, konparazio batera, Logifruit 

etxearen plastikozko kaxa berrerabilgarrien kasua. 

Garbitu egiten dira Mercadonaren bloke logistikoetan, 

eta hornitzaileen instalazioetara bidaltzen dira berriz, 

beste behin erabiltzeko. Kartoia, film flexatzailea eta 

porexa, berriz, trinkotu eta birziklatzera bidaltzen dira. 

Konpainiak egunero egunero lan egiten du ibilbideak 

ahalik eta ondoen planifikatzeko. Ahalegin horri esker, 

konpainiaren kamioiek % 88ko betetze-tasa izan zuten 

joan den ekitaldian. Logistika gero eta jasangarriagoa 

lortzeko helburuaren barruan, Mercadonak urteak 

daramatza logistika isila sustatzen haran-orduetan; 

hau da, azken miliako garraioa zirkulazio txikieneko 

orduetan egiten du gau partean, batik bat, orduan 

izaten baita jarduera lasaiena hirietan. Hala, karga-

edukiera handiagoko kamioak erabil ditzake eta, 

ondorioz, isurpenak nabarmen murriztu. 2019 

amaieran, kateko 760 supermerkatuk baliatzen zuten 

hornidura-modu jasangarriago hori.

Estrategia horiek Nazioarteko Logistika Azokan balioetsi 

zituzten: aditu independentez osatutako epaimahai 

batek 2019ko Efizientzia Logistikoaren saria eman zion 

Mercadonari. Esandako aintzatespen hori akuilu bihurtu 

da, eta adore ematen dio konpainiari ekimenik onenak 

bilatzen eta sustatzen jarrai dezan, prozesu logistikoek 

ingurumenean duten inpaktua murrizteko.

Energia kontsumitzeagatiko 
emisioak 15,12 14,79

Salgaien garraioak 
eragindako emisioak 16,44 17,16

Zuzeneko isurpenak 13,02 6,93

44,58 38,86merkantziaren metro 
kubiko bakoitzeko 
kilotan**  

*  Datu guztiek kontuan hartzen dute Mercadonaren barne-prozesua: hasi hor-
nitzailetik eta bloke logistikora, eta handik dendara, 2018ko abendutik 2019ko 
azarora bitartean. Geuk egina, GHG protokoloan oinarrituta. Aurreko urteare-
kin alderatuta, emisioetan detektatutako aldaketak bi faktore garrantzitsuren 
ondorio dira: enpresaren eragiketa-aldaketak eta kalkulu horietako erabilitako 
emisio-faktoreen eguneraketak.

CO
2
 baliokidearen 

EMISIOAK 
2018an 2019an Hiri-deskarga isila egiten duten dendak

Kamioi-hornitzaileen flotaren 
emisio-estandarrak (Euro V, Euro 

VI eta Euro VI C)

2019an

Euro VI: (% 9) 

Euro VI C: (% 90)

Euro VI: (% 28) 

Euro VI C: (% 70)

2018an

2019an 

760
2018an 

736
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Gas natural likidotuarekin dabilen kamioia. / 3 tenperaturatako kamioi elektrikoaren proba pilotua. / Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak, supermerka-
tuetako aparkalekuetan / Onlineko erosketak etxez etxe eramateko banaketa-furgoneta, gas bidez dabilena.

900  
puntu 2019an

2018an baino 

630 
gehiago

Ibilgailu elektrikoak 
kargatzeko
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Hondakinak kudeatzea eta Ekonomia Zirkularra

Mercadonaren aburuz, “hondakinik onena sortzen 

ez den horixe da”; arrazoi hori dela medio, 

prebentzioa ipintzen du hondakinak kudeatzeko 

estrategiaren ardatzean. Jakinik oraindik ere 

hobetzeko bide luzea duela, konpainiak hainbat eta 

hainbat ekintza gauzatzen ditu hondakin-kantitatea 

dendan zerbitzatutako kilo bakoitzaren % 1ez 

azpitik edukitzeko, eta lanean dihardu are gehiago 

murrizteko.

Urteak dira Mercadonak birziklatzeko bereizten 

dituela dendetan eta bloke logistikoetan sortzen 

dituen kartoia, plastikoa, poliexpana eta zura, enpresa 

kudeatzaile baimenduen bidez. 2019an konpainiak 

lortu du hondakinen % 76 baino gehiago bereiztea, 

eta, horri esker, bigarren bizi bat ematen zaie 

bitarteko naturalei, baita arduraz optimizatu ere.

Era berean, soberakinak saihesteko, dendetako 

eskariak modu efizientean kudeatzeko metodoak 

eta erremintak ditu, eta, aldi berean, aprobetxatu 

egiten ditu kontsumorako onak diren baina saltzeko 

modukoak ez diren elikagaiak, izakinak agortzeko 

edo dohaintzak egiteko mugimenduen bidez. 

Horrekin batera, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 

Ministerioaren “Elikagai gehiago, hondakin gutxiago” 

kanpaina babesten du urtez urte, bai eta Merkataritza 

Kodifikaziorako Espainiako Elkartearen “Elikagaiek ez 

dute hondakinik, aprobetxatu” ekimena ere. 

Horretaz gainera, konpainiak konpromiso bat du 

plastikoaren erabilera murriztearekin, plastiko-

hondarrak hondakin bilaka ez daitezen. Hala, 

hamarkada bat baino gehiago darama, hornitzaileekin 

batera, hobekuntza-prozesuak garatzen, produktuen 

jasangarritasuna hobetzeko; esaterako, gehiegizko 

bilgarriak erretiratzea –ontzien gramajea murriztuz–, 

serigrafiak kentzea edo karga bakoitzean unitate 

gehiago garraiatzeko aukera ematen duten 

formatuak diseinatzea.

Alde horretatik, nabarmendu behar da 2019an 

amaitu dela erabilera bakarreko plastikozko poltsak 

EKONOMIA ZIRKULARRA

LEHENGAIAK

MUNTAKETA-KATEA

HONDAKINAK

BEREIZTEA

TRATAMENDUA

BALIABIDE NATURALAK

HONDAKINAK INGURUNEA
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denda guztietako kaxetatik erretiratzeko prozesua. 

Haien tokian, hiru aukera eskaintzen dira: paperezko 

poltsak, % 50-70 plastiko birziklatuz egindako 

poltsak edo errafiazko poltsa berrerabilgarriak. Horri 

esker, urtean 3.000 tona plastiko berrerabiltzen 

ditu. Horiei gaineratu behar zaizkie, adibidez, etxea 

garbitzeko plastikozko hornidura-lerroa, % 100 

plastiko birziklatuz egina, edo kosmetika eta zainketa 

pertsonaleko produktuetatik mikroplastikoak 

erretiratzeko amaitutako prozesua. Gainera, 

konpainiak, garatzen hasi den ekintza-planaren 

barruan, aurreikusi du 2020an neurri egiaztagarri 

gehiago aplikatzea. 

Testuinguru horretan bertan, eta  Garraio eta 

Logistika Institutu Teknologikoarekin lankidetzan 

(ITENE), konpainiak ikuskaritza bat ipini du martxan, 

Mercadonaren markako bilgarri-sorta osoa Ekonomia 

Zirkularraren helburuetara egokitzen den balioesteko. 

Etapa batzuk eta besteak luze-zabal aztertu ostean 

(diseinua, produkzioa, erabilera eta sailkapena/

bilketa), hobekuntzak txertatuko ditu epe labur eta 

ertainean hainbat gako-alderditan, hala nola ontziak 

murriztea, berrerabiltzea eta optimizatzea, barne 

hartuta birziklagarritasuna , konpostagarritasuna eta 

birziklatutako materiala txertatzea. Horren helburua 

zera da, 2025ean Mercadonak merkatuan ipinitako 

ontziek berriz erabiltzeko moduko lehengai baliotsu 

gisa amaitzea beren bizi-zikloa; hala, hondakinak 

saihestea lortuko da.

GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

11. Mercadonaren ingurumen-kudeaketarako sistemaren helburu 

nagusia da eskura dauden baliabideak ahalik eta gehien 

aprobetxatzea eta ahalik eta hondakin gutxien sortzea.

12. Mercadonak ingurumen-estrategiak bideratzen ditu, emisioak 

murrizteko eta logistika optimizatzeko.

13. Hondakinen eta elikagai-soberakinen murrizketaren alde 

egiten du, elikagaiak jantoki sozialen eta elikagai-bankuen bidez 

birbanatuta.

2018an 

16.296
2019an 

17.079

Plastiko tonak (poliespana barne)

2018an 

3.479
2019an

 3.663

Egur tonak

2018an 

213.167
2019an 

223.090

Paper eta kartoi tonak

BIRZIKLATZEKO BEREIZTEA

BIRZIKLATZE-TASA

Birziklatzea/Balorizazioa

2018an 

% 76 
2018an 

% 24
2019an 

% 76 
2019an 

% 24

Suntsiketa
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4.3 Mercadona soziala  

Mercadonaren konpromisoetako bat da konpainiari 

Gizarteak ematen dio guztia harekin partekatzea, 

oparotasun partekatua enpresa-ereduaren 

helburuetako bat baita. 2019an, Mercadonak 

konpromiso hori sendotzen segitu du bere Ekintza 

Plan Sozialarekin, autonomia-erkidego guztietako 

zenbait gizarte-entitate eta instituziori laguntza 

eskainiz. 

Mundu Hitzarmenaren bazkide aktibo  

Mercadonak 201 1n  bat  eg in  zuen Mundu 

Hitzarmenarekin, giza eskubideen, lan-araudien, 

ingurumenaren eta ustelkeriaren kontrako 

borrokaren alorreko oinarrizko balioak defendatzeko, 

eta, harrezkero, modu aktiboan inplikaturik dihardu 

akordio horretako 10 printzipioak eta balioak 

babesten. Konpromiso hori islaturik geratzen da 

printzipio horien betetze-maila baliozkotzen duen 

aurrerabide-txostenean, zeina Mundu Hitzarmenaren 

Espainiako Sareari helarazi baitzaio. 

Lankidetzak ongintza-erakundeekin

Mercadona enpresa arduratsua da, eta ez da bere 

inguruetako errealitatetik aldenduta geratzen. 

Hori dela eta, elkartasun-ekimenak bultzatzen 

eta sustatzen ditu, egoera okerrenean dauden 

kolektiboei laguntzeko.  

2019an, konpainiak konpromisoa berretsi du jangela 

sozialekin lankidetzan jarduteko programarekin. 

Horretarako, egunero-egunero saltzeko moduan ez 

baina kontsumitzeko moduan dauden produktuak 

bideratu ditu Espainiako 210 jangela sozialetara 

baino gehiagotara,  60 el ikagai-bankutara 

baino gehiagotara bankutara eta beste hainbat 

entitatetara. Guztira, 9.100 tona elikagai baino 

gehiago banatu dira.

Christian eta María Luisa, Bilketa Handiko boluntarioak; eta, haiekin batera, Cristina eta Dominique, Carretera Fuencarraleko supermerkatuko “Nagusiak” 
(Alcobendas, Madril).
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GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

1. Mercadonak hainbat ekimen garatzen jarraitu du, eta autonomia-

erkidego guztiek parte hartu dute haietan.

2. Konpainiak laguntza garrantzitsua eskaintzen jarraitu du, 

elikagaiak elikagai-banku eta jangela sozialetan emanez edo 

birbanatuz.

17. Mercadona Mundu Hitzarmenaren sinatzaile da 2011tik, eta 

bazkide da Forétican, Seres Fundazioan eta ECODES Fundazioak 

sustatutako #KlimarenAlde komunitatean.

Zuzeneko dohaintza horietaz gainera, elikagai-bankuek 

antolaturiko “Kilo-bilketetan” eta “Bilketa Handian” 

jardun du lankidetzan. Hartara, bai supermerkatu-

sarearen bidez, bai langileen laguntzarekin eta dibisio 

logistikoaren babesarekin, 2019an “Nagusi”ek erakutsi 

dute zer-nolako elkartasuna eta konpromisoa duten, 

guztira 5.300 tona dohaintzan emanda. 

Portugalen, berriz,  konpainiak lankidetza-

hitzarmenak sinatu zituen Porto, Braga eta Aveiroko, 

elikagaien bankuekin; 118 tona produktu eman dizkie. 

Halaber, Mercadonaren zortzi dendak parte hartu 

dute lehendabizikoz Elikagaiak Biltzeko Kanpaina 

Nazionalean. “Nagusi”en, langileen eta Portugalgo 

gizartearen ahaleginari esker, 13 tona elikagai banatu 

ziren kanpainan zehar.

ECODESen arabera, Mercadonaren inplikazioak 

itzulkin soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa ditu, 

eta gizarte-ongizatea dakar horrek. Zehazki, eta SROI 

metodologian oinarrituta egindako azterlanaren 

arabera (inbertsioen itzulkin soziala, ingelesez) 

, konpainiak duen lankidetza-programak eragin 

biderkatzaile argia du, eta, horren ondorioz, zuzenean 

ematen duen euro bakoitzak 3,7 euroko mozkin soziala 

eragiten du; beraz, 2018an egindako ekarpenak 42,5 

milioi euroko itzulkin soziala eragin du, zeharka.

Lankidetza hauekin  

210
jantoki sozial

Hitzarmenak hauekin

60
elikagai-bankurekin

eta beste erakunde batzuekin

9.218
tona
elikagai dohaintzan 
emanak

9.100
Espainian

118
Portugalen

5.313 
tona
eman dituzte 
“Nagusi”ek 
kilo-bilketetan 
Mercadonan

5.300
Espainian

13
Portugalen
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Capacis Fundazioko kideak eta Mercadonako langileak, Madrilgo Estocolmoko supermerkatuan jarritako plakaren ondoan. Haren bidez, fundazioak den-
dako lorategi bertikalak eraikitzeko eta zaintzeko egindako lana, eta lan horretan parte hartu duten desgaitasun intelektuala duten pertsonen ahalegina 
aintzatesten dira.

Desgaitasun-maila desberdineko pertsonen 

laneratzea  

Mercadonak eta Pamesa Cerámicak 2011n erabaki 

zuten gizarte-berrikuntzako ekimen bat ipintzea 

dendetan; hala, desgaitasun-maila desberdinak 

dituzten pertsonen fundazioei eta zentroei eskatu 

zieten egin zitzatela horma-irudiak trencadís teknika 

baliatuz, arrandegiak eta harategiaren akabera-

guneak apaintzeko.

2019an, konpainiak guztira bi milioi euro bideratu 

zituen ekimen horretara, eta, hari esker, 32 fundazio 

eta zentro okupazionaletatik desgaitasun-maila 

desberdineko 1.000 pertsonak baino gehiagok 

guztira 9.150 horma-irudi berri egin dituzte urtean 

zehar; horietatik 230, konpainiak Portugalen dituen 

lehendabiziko 10 dendak dekoratzeko.

Zortzi urtez jarraian lankidetzan aritu ondoren, 

Trencadís proiektuak hazten eta sendotzen jarraitzen 

du, proiektuan parte hartzen duten erakundeen 

ahaleginari esker. Mercadonak eskerrak ematen 

dizkie bere dedikazio eta ahaleginagatik:  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; Social 

Socoltie kooperatiba; eta Suecako eta Requenako 

udaleko okupazio-zentroak eta María Rafols okupazio-

zentroa; eta Bona Gent eta Atadis erakundeak. 

Bestalde, Capacis Fundazioarekin elkarlanean segitzen 

du, zeina lanean ari baita desgaitasun intelektualen bat 

duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduratzeko. 

Elkarte horretako kideek lorategi bertikalak eraikitzen 

parte hartzen dute, eta Mercadonak Madrilgo 

saltoki batzuetan dituen lorategi-estalki eta -horma 

batzuetako mantentze-lanak egiten dituzte
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Desgaitasun intelektuala duten pertsonak integratzeko Valentziako Erkidegoko Roig Alfonso Fundazioko kideak, trencadís horma-irudiak egiten.

2 M€
inbertitu dira

32
fundazio eta 

okupazio-zentro

1.000
pertsona baino 

gehiagoren laneratzea

Desgaitasun-maila 
desberdineko

9.150 
trencadísezko  

horma-irudi berri

TRENCADÍS PROIEKTUA
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4.4 Ingurunearekiko harremana  

Mercadonak lankidetza-harreman irmoak eta 

egonkorrak ditu gizartearekin, eta gardentasunaren 

eta lankidetzaren aldeko apustua egiten du, bizikidetza 

eraikitzeko oinarri gisa. Hain zuzen, gardentasuna 

balio ukaezin bat ez ezik konpainiaren konpromiso 

sozialaren ardatzetako bat ere bada, web orrian 

ikus dezakegun moduan; bertan argitaratzen eta 

eguneratzen du, aldian-aldian, jarduera publikoaren 

funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotutako 

informazio instituzional eta ekonomiko garrantzitsua. 

Entzutearen eta elkarrizketaren bidez, bertatik 

bertara ezagutzen ditu ingurunea osatzen duten 

guztien beharrak –herritarrak edo kontsumitzaileak, 

elkarteak edo erakundeak–. Eta haiekin batera 

sustatzen dituen ekimenen bidez, harremanak 

estutzea lortzen du.

Gainera, badira urte batzuk foro eta bilera 

ugaritan esku hartzen duela, hainbat organismo 

eta erakunderekin. Aukera horiexek baliatzen ditu 

enpresa-eredua xehetasun handiagoz azaltzeko, 

eta, aldi berean, lehen pertsonan entzuten du zer 

eskatzen ote dion gizarteak Mercadona Proiektuari.

.

Kontsumitzaileekiko harremana  

Mercadonaren ustean, funtsezkoa da kontsumitzaileek 

konpainiaren proiektuari buruz duten iritzia, hala 

lortzen baitu hobekuntzak txertatzea eta, ondorioz, 

enpresa-etika indartzea. Hori dela eta, orpoz 

orpo lan egiten du Espainiako eta Portugalgo 

kontsumitzaileen elkarte nagusiekin, direla herrialde 

osokoak, direla autonomikoak eta probintzietakoak. 

Era berean, hainbat prestakuntza- eta informazio-

ekitalditan ere esku hartzen du. 

Alde horretatik, eta jakinik zer garrantzi eta 

protagonismo duten kontsumitzaileen elkarteek 

sektorerako, Mercadona CEOEren Lehiakortasun, 

Merkataritza eta Kontsumo Batzordeko (C4) kide 

aktibo da. Batzorde hura martxan ipinita, Espainiako 

patronalaren xedea da merkataritzaren sektorea 

indartzen laguntzea bi gako-helbururen bidez: 

batetik, banaketa komertzialari eragiten dioten 

auzi nagusien analisia, azterketa eta jarraipena 

egitea, eta, bestetik, CEOEk gizarteari helaraztea 

zenbateraino den estrategikoa banaketaren sektorea 

gure ekonomiarentzat, eta kontsumitzaileen 

elkarteekiko gerturatze bat sustatzea, Espainiako 

kontsumitzaileen ordezkari bidezko diren aldetik. 

Juan Antonio Germán, Kanpo Harremanetarako eta Mercadonaren 
Mezenasgoko Zuzendari Nagusia; Antonio Garamendi, CEOEko presi-
dentea; José Manuel Benito, Marina de Empresaseko aholkularitza ju-
ridikoko, kontu-aholkularitzako eta zerga-aholkularitzako zuzendaria; 
eta Narciso Casado, CEOEko presidentearen kabineteko zuzendaria 
eta Nazioarteko CEOEko zuzendari nagusia, 2019ko urrian Marina de 
Empresasera egindako bisitan.

Ricard Cabedo, Nekazaritzako Elikagaietako Kanpo Harremanetarako 
zuzendaria, Enpresa-ibilbideari eskainitako saria jasotzen: CEPYMEk 
eman zion saria konpainiari, Espainian aberastasuna sortzeko egin-
dako lana eta hornitzaileekiko harreman sendoa aintzatesteko. Saria 
ematen, Ekonomia eta Enpresako jarduneko ministroa, Nadia Calviño, 
eta CEPYMEko presidentea, Gerardo Cuerva.
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“Partaidetza Mahaia” proiektua  

Gainera, 2019an, “Partaidetza Mahaia” proiektuan 

parte hartzen jarraitu du konpainiak (CECU, FUCI, 

UNAE eta CAUCE kontsumitzaile- eta erabiltzaile-

elkarteen konfederazio eta federazioek eta 

Mercadonak 2014an sortu zuten eztabaida-foroa 

eta lan-taldea). Kontsumoaren alorrean soluzio 

bateratuak proposatzeaz eta administrazioaren, 

kontsumitzaileen eta enpresen arteko loturak 

ezartzeaz gain,  “2019ko kontsumo-ohiturak” 

inkesta egin du “Partaidetza Mahaiak” 3.300 

familiaren artean. Inkesta horren bidez, Espainiako 

kontsumitzaileen erosketa-ohiturak eta nutrizioari eta 

etiketei buruz duten formazioa sakon aztertu dituzte, 

bai eta gai garrantzitsuetan (hala nola Erantzukizun 

Soziala eta elikagaiak alferrik galtzea) laguntzeko 

duten joera ere.  

81 
kontsumitzaile-elkartetara 

hurbiltzea

Lankidetza intolerantziak 
eta alergiak dituzten 

pertsonen  

23  
elkarterekin

128  
bilera eta topaketa  

kontsumitzaileen elkarteekin

25  
lankidetza-hitzarmen   

zeliakia, intolerantziak eta 
alergiak dituzten pertsonen 
kontsumitzaileen elkarteekin

43  
bisita Mercadonaren 

instalazioetara

22  
kongresu eta  

jardunalditan parte hartzea

Elkarteek sustatutako  

36  
ekitaldi eta ekintzari 

lagundu die

María Carmen Barrera, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko 
jarduneko presidentea, eta Nelson Castro, Kontsumoko zuzendari na-
gusia; eta, haiekin batera, MPACeko kideak eta Clara Medina, kontsu-
mitzaile-elkarteekiko harremanetarako Mercadonako zuzendaria.
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Kudeaketa proaktiboa herritarrekin

Mercadonak harreman konstruktiboa dauka 

herritarrekin, eta elkarrenganako errespetua da 

harreman horren oinarria. Jakinik zer-nolako 

hobetzeko aukerak ekar diezazkiokeen harreman 

horrek, Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin proiektua 

ipini zuen martxan 2014an. Horri esker, aurrea hartu 

ahal izan die hainbat gatazkari eta bizikidetza 

hobetu ahal izan du, prebentzio-neurriak txertatu 

baititu merkataritza-jarduera herritarren eguneroko 

martxarekin harmonizatzeko. 

Komunikazioaren eta enpatiaren alorrean egindako 

lan proaktibo horren ondorioz, konpainiak 2.852 

egiaztapen egin ditu zamaketa-lanetan, baita beste 

2.220 ere instalazio eta supermerkatuetako barne-

prozesuetan. Horretaz gainera, bizikidetzarekin duen 

etengabeko konpromisoaren barruan, herritarrek 

iradokitako 550 iradokizun, kexa eta hobekuntza 

txertatu ditu urtean zehar; horietatik, % 73 arrakastaz 

ebatzi zituzten 30 egun baino lehenagoko epean.

Era berean, konpainiak konpromiso garrantzitsua 

gordetzen du inguruetako herritarrekin, enpresa-

etikaren oinarrizko balioen ildo beretik, eta oso 

kontuan hartzen ditu auzo bakoitzaren kezkak eta 

beharrizanak, zeinei konponbidea topatzen saiatzen 

baita irekiera-proiektuekin. Espainian, esate baterako, 

konpainiak oinezko plaza bat eraiki du, lorategi 

bertikalekin, Valentziako Tavernes Blanques-eko 

supermerkatuaren alboan. Ekimen horri esker, 

ingurunea modernizatzeaz gainera, espazio berde 

bat ipini du herritarren eskura.

Portugalen kasuan, Mercadonak konpainia presente 

dagoen eremuen garapen jasangarrian lagundu 

du; halaxe erakusten du konpainiak herrialde 

horretan irekitako lehendabiziko supermerkatuak 

gizarte erantzukizuneko lehendabiziko proiektu 

bilakatua Portugalen, Gaiako Udalak, Canideloko 

Freguesiaren Batzordeak eta Canideloko Kirol 

Klubak lortutako akordioaren bidez. Lankidetza horri 

esker, Mercadonak estadio erabat berria eraiki zuen 

2018an, haur eta gazteen kirol hezkuntza garatzeko 

bitarteko hobeekin. Horren bidez, aldi berean, garai 

bateko zelaiari atxikitako lurrak aprobetxatu zituzten, 

egungo eta lehendabiziko denda irekitzeko. Beste 

horrenbeste Matosinhos (Porto) dendarekin ere, zeina 

garai bateko Vasco da Gama kontserba-lantegian 

kokatua baitago; eraikin horretan esku hartu du 

Mercadonak, fatxadaren eta tximiniaren jatorrizko 

itxura gordetzeko. Hala, eraikinaren ehun urteko 

historia gordetzeaz gainera, esparru arkitektoniko 

paregabea gordetzen lagundu du. 

Portugalen, konpainiak herritarren aurrean aurkezteko 

saioak egin ditu 10 dendetan, inaugurazioei ekin 

aurretik.  Mercadona ezagutaraztea izan da helburua. 

Guztira, 37.200 portugesek parte hartu dute ekimen 

horretan.

Bestalde, 2001etik merkatu tradizionalak bultzatzen 

ditu konpainiak Espainian, 37 udal-merkatutan 

dituen denden bidez. Hartara, elkarbizitzarekiko 

konpromisoa berresten du, eta presentzia duen 

eremu eta auzoetako gertuko merkataritza 

bultzatzen du.

Sousa Arosoko supermerkatuaren kanpoaldea (Matosinhos, Porto). 
Garai bateko Fábrica de Conservas Vasco da Gamaren aurrealdea eta 
tximinia zaharberritu ditu konpainiak.
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2019AN JASOTAKO ZENBAIT AITORPEN SOZIAL

2019an 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, “gizartearekin 

partekatzeko gizartetik jasotzen duenaren zati bat”.

Merco Empresas txostena: Aurten ere, 

Espainiako orotariko banaketaren sektoreko 

lehenengo enpresa eta izenik onenekoen 

artean Espainiako bigarrena izan da 

Mercadona, MERCOren (Monitor Español de 

Reputación Corporativa) Enpresen 2019ko 

Sailkapen Orokorrean. Bestalde, Juan Roig 

ospe onena duten enpresa-liderretan lehena 

hautatua izan da 2019ko Liderren Sailkapen 

Orokorrean.

Urteko enpresa: Espainiako Merkataritza 

Ganbera Ofizialen Europako, Afrikako, 

As iako eta  Ozean iako Federaz ioak 

(FEDECOM) Mercadonari eman zion iaz 

Urteko Enpresaren saria. Sari hori urtero-

urtero ematen dio Espainiako konpainia bati, 

erakundeko herrialde kide batean egindako 

jarduera komertzial  eta ekonomikoa 

aintzatesteko.

Ibilbideari eskainitako saria: Enpresa Txiki 

eta Ertainen Espainiako Konfederazioak 

(CEPYME) Mercadonari eman dio Enpresa 

Ibilbideari eskainitako sari berezia, konpainiak 

hornitzaileekin batera aberastasuna sortzen 

egindako lana aintzatesteko.

Konprimisodun enpresa: #PorElClima 

komunitatea hainbat gizarte-erakundek, 

Estatuko administrazio orokorrak, enpresa-

elkarte batek eta ingurumenaren aldeko 

zenbait GKEk osatua da. 2019an, Mercadonak 

la r r ia ld i  k l imat ikoar i  aur re  eg i teko 

gauzatutako ahalegin eta konpromiso 

sendoa aitortu du, bere jardunaren inpaktua 

minimizatzen eta klima-aldaketaren kontra 

egiten laguntzen duten neurri arduratsuak 

biltzen dituen aldetik.

Logistika jasangarria: Iazko ekainean, aditu 

independentez osatutako epaimahai batek 

Efizientzia Logistikoaren Saria eman zion 

Mercadonari Nazioarteko Logistika Azokan 

(SIL).

Enpresa solidarioa: Agaeteko Udalak 

Mercadonaren lana eta laguntza aitortu ditu, 

Kanaria Handian 2019ko abuztuan izandako 

sute handien karira.

Enpresa arduratsua: Huescako Gurutze Zuria 

Fundazioak Mercadonaren Erantzukizun 

Sozialaren kudeaketa saritu du.
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Ekintzailetza babesten  

Mercadona enpresa arduratsua da, eta gizartearen 

hazkundean inplikaturik dago, hainbat modutan. 

Haietako bat talentua erakartzea eta sustatzea da, 

jakinik ezagutza dela gizartea garatzeko katalizatzaile 

eta hazkunde-motor nagusietako bat.

Hori dela eta, EDEM Escuela de Empresarios 

eta Enpresarien Valentziako Elkartearekin (AVE) 

batera, 2010etik ekintzailetza babesten du, Jaume 

I.a Erregearen sarietako “Ekintzailearen saria” 

kategoria babestuz. 2019an, Carlota Pi Amorósek 

eskuratu zuen sari hori –Holaluz konpainiaren CEOa 

eta sortzaileetako bat–, energia berriztagarrien 

erabileraren eta autokontsumoaren kudeaketaren 

alde egindako apustu disruptiboagatik, teknologia 

berrien bidez erabiltzailearen kostuak murrizteko. 

Holaluz mundua aldatzeko ikuspegiarekin sortua da, 

eta Espainiako sektore energetikoaren eraldaketaren 

buruan dago, autokontsumoaren eta mugikortasun 

elektrikoaren aldeko apustu garbi batekin eta 

bezeroa ipiniz erabakien erdigunean, konfiantzan 

oinarritutako epe luzeko harremana eraikitzeko.

Trebakuntzari eta talentua garatzeari dagokienez, 

duela zenbait urtetik Mercadonak harreman estua 

du EDEM Escuela de Empresarios fundazioarekin; 

Hortensia Roig da fundazioaren presidentea, eta 

konpainia patronoa da. Konpainiak fundazio horretan 

duen partaidetzaren eta inplikazioaren bidez, 

enpresariak, zuzendariak eta ekintzaileak trebatzen 

laguntzen du Erabateko Kalitatearen Ereduaren 

funtsezko balioak erakutsiz. Hain zuzen ere, Juan Roig 

irakasle aritu zen berriro 2019an goi-zuzendaritzako 

“15x15: 15 egun 15 enpresaburu liderrekin” ikastaroan, 

Juan Roig, Hortensia Roig eta Vicente Boluda, Ekintzaileentzako Jaume I.a Erregearen Sariaren babesleak (Mercadona, EDEM Escuela de Empresarios eta 
Enpresarien Valentziako Elkartea, AVE), eta, haiekin batera, Carlota Pi Amoròs, Holaluz konpainiaren CEOa eta sortzaileetako bat. Ekimen horren asmoa 
da energia berriztagarrien erabileraren eta autokontsumoaren kudeaketaren alde egitea.
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GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK

4. Talentuaren alde egiten duen apustuan, ekintzaileei laguntzeko ekimenak 

sustatzen ditu Mercadonak, EDEM Escuela de Empresarios eta Jaume I.a 

Erregearen sariekin lankidetzan.

EDEM Escuela de Empresarios ikasleak Marina de Empresaseko insta-
lazioetan (Valentzia).

eta Executive MBAren lehen edizioan, asteburuko 

formatukoan. Mercadonako zenbait zuzendarik 

eskolak eman zituzten trebakuntza-saioetan, eta 

unibertsitateko 120 ikaslek Mercadonan egin zituzten 

praktikak iaz. 

Marina de Empresas

EDEM Escuela de Empresarios, Lanzadera 

enpresa-bizkortzailearekin eta Angels inbertsio-

sozietatearekin batera, Marina de Empresas 

ekimenean parte hartzen du. Juan Roigen ekimen 

bat da, Marina de Valèncian kokatua, gaurko eta 

etorkizuneko ekintzaileak trebatzea, finantzatzea 

eta haiei aholku ematea helburu duena, eta 

aberastasuna eta enplegua sortzearen eta 

ekintzailetza sustatzearen alde egiten du. 

Lanzadera enpresa-bizkortzaile bat da, 2013an 

sortua, eta laguntza-programak eskaintzen ditu, 

startupen tipologiaren eta heldutasunaren arabera. 

Gainera, Corporate hitzarmenak ditu konpainia 

handiekin —bai eta Mercadonarekin ere—, eta 

horrek aukera ematen die ekintzaileei sortzen 

diren berrikuntza-erronka berriei aurre egiteko. 

Zazpi urteko ibilbide horretan, 380 enpresari baino 

gehiagori lagundu die. Guztien artean, zuzeneko 

800 lanpostu sortu dituzte, eta 50 milioi euroko 

kanpo-inbertsioa egin dute.

Angels inbertsio-elkarte bat da,  eta l ider 

ekintzaileetan inbertitzen du, enpresa jasangarriak 

garatzeko. 

Erabateko Kalitatearen Ereduan oinarritutako 

kudeaketa-eredua eta bere kontaktu-sarea 

eskaintzen ditu, bai eta ekintzaileari laguntzeko 

behar duen azpiegitura guztia ere, Marina de 

Empresasen instalazioekin hasita. Sortu zenetik, 

Angelsek 26 milioi euroko inbertsioa egin du 22 

enpresatan, eta enpresa horiek 1.000 lanpostu 

baino gehiago sortu dituzte. Gaur egun, 14 enpresak 

hartzen dute parte.
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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  

AINIA
Nekazaritzako 
Elikagaien Industria 
Ikertzeko Erakundea

APED  
Portugalgo Banaketa 
Enpresen Elkartea  

ASEDAS
Espainiako Banatzaile, 
Autozerbitzu eta 
Supermerkatuen Elkartea

Associação Comercial 
do Porto

Autonomia-
erkidegoetako 
osasunerako 

edo elikadura-
segurtasunerako 
agintaritzak
 
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  

Enpresarien Bilgunea

Espainiako Ostalaritza 
Elkartea
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Mercadonaren logoa Avenida Dom João II.eko supermerkatuan (Vila Nova de Gaia, Porto).

San Telmo Business School 
Nekazaritza Elikagaien 
Kontseilu Aholku Emailea

MAPA
Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Ministerioaren 
Zuzendaritza Nagusiak

Ecodes
Ekologia eta Garapena 
Fundazioa

Ecoembalajes España

EDEM  
Escuela de Empresarios

ENAC  
Espainiako Akreditazio 
Erakundea

ESCODI
Terrasako Merkataritza 
eta Banaketarako Goi 
Mailako Eskola

EuroCommerce

Jasangarritasunerako 
Banaketaren 
Europako Foroa

Interrelikadura Foroa

COTEC España Fundazioa

COTEC Portugal Fundazioa

ÉTNOR Fundazioa

Seres Fundazioa

Transforma España 
Fundazioa

GS1 Portugal

IEF
Familia Enpresaren Institutua

Lafer Fundazioaren 
Nekazaritzako 
Elikadura Enpresen 
Kudeaketarako Masterra

Mundu Hitzarmena

Respon.cat

Gizarte Erantzukizuna 
Katalunian

Retail Forum

SESAL
Espainiako Elikagai 
Segurtasunerako Erakundea
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Quia quat ut asit min rendusdae. Ut lis quatessum excea sint.

Erabateko Kapitalaren Ereduari esker, 

Mercadonak hazkundea sendotu du 

2019an. Eta “Nagusia”, langilea, hornitzailea 

eta gizartea bata bestearen atzetik ase 

ostean, Kapitala bera ere asetzea lortu du.

Emaitza hori Mercadona Proiektua osatzen 

duten guztien baterako ahaleginaren fruitu 

da. Ahalegin horren ardatza, bezeroa 

ipintzea erabaki guztien erdigunean; izan 

ere, “Nagusia” pozik dagoenean, salmentak 

iristen dira. 

Horrekin, hazkunde-aukera berriak ere 

hazten dira, langileen eta hornitzaileen 

gogobetetzearen emaitza. Eta, gainera, 

indartu egiten dira konpainia presente 

dagoen inguruekin ezarritako harremanak, 

“herritarrekin” enpatia eta komunikazioa 

lortuz, eta enplegua eta oparotasun 

partekatua sortzen dituen enpresa-eredu 

baten bidez. Ikuspegi argia nahi duen 

eredua: “Nekazaritzako Elikagaien Kate 

Jasangarri bat lortzea, gizarteak nahi 

duena eta hartaz harro egoteko modukoa, 

Mercadona lider eta ‘Nagusia’ iparrorratz 

dituela”.

KAPITALA

Mercadona hazkunde partekatuko proiektu bat da, eta balioa eta 

aberastasuna eskaintzen dizkie bere bost osagaiei. Kapitalaren kasuan, 

lehenik eta behin “Nagusia”, langilea, hornitzailea eta gizartea ase 

ostean egiten du, ondo baitaki “arrakasta partekatua hobea” dela

Tavernes Blanqueseko Plaça d’Espanya berria (Valentzia).
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Mercadona eta Irmãdona sortu zirenetik, bi 

sozietateen 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 kontabil itate, 

administrazio eta kontrolarekin lotutako azterketak, 

programak, txostenak eta beste edozer jarduera 

egin ditzake”. Halaber, Mercadonak elikadura-, 

drogeria- eta lurringintza-produktuen banaketan 

jarduten du Espainian eta Portugalen dituen 1.636 

supermerkatuen bidez. Enpresak Iberiar penintsulan 

dituen bloke logistikoen bidez hornitzen dira 

supermerkatu horiek. Memoria honetako beste atal 

batzuetan aipatu bezala, 2019an Portugaleko lehen 

10 dendak eta Portugaleko lehen bloke logistikoa 

ireki dira, Porto, Braga eta Aveiro eskualdeetan, eta 

datozen urteetan herrialdean hedatzen jarraitzea 

aurreikusten du konpainiak.

Mercadonaren Ereduaren helburuetako bat 

da bosgarren osagaiaren hots, Kapitalaren, 

gogobetetzea lortzea, eta hori lortzeko ezinbestekoa 

da aldez aurretik gainerako osagaiak gogobetetzea. 

2019ko ekitaldirako jarritako helburuak lortzeko, 

ezinbestekoak izan dira 5,4 milioi familiak baino 

gehiagok egunero gure kateko supermerkatuetara 

joateko duten konfiantza, Espainiako eta Portugaleko 

90.000 langileek etengabe egiten duten ahalegina, 

Totaler Hornitzaileen lankidetza eta gizartearen 

harrera ona. Halaber, eraldaketa jasangarri eta 

arduratsuaren aldeko apustua egiten lagundu dugu, 

Erabateko Kalitatearen Ereduan oinarrituta eta beti 

epe luzera irabazi iraunkorrak sortzeko asmoz.

Mercadonaren eta Irmãdonaren urteko kontuak 

Deloitte SL eta Deloitte & Associados SROC enpresek 

ikuskatu dituzte, hurrenez hurren, eta bi kasuetan 

aldeko txostena eman dute, oharrik gabe. Txosten 

horiek eta urteko kontuak dagozkien erakundeetan 

aurkezten dira.

2019KO ZIFRA NAGUSIAK

(milioi euro eta kilitro) 

Salmenta-unitateak kilo-litrotan 12.050 

Fakturazioa 25.500 

Ustiapenaren emaitza 700 

Zerga aurreko emaitza 764 

Zerga ondorengo emaitza 623 
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Salmenta-unitateak (kilitroak)

Ekitaldiaren itxieran, taldeak 12.050 milioi kilitro 

zituen salduak; datu horrek argi erakusten du 

“Nagusiak” ekitaldian zehar jarritako konfiantza.

Kilitro salduak  

12.050  
milioi kilo-litro (kilitro)

Salmenta gordinak  

25.500 M€

Irabazi garbia 

623 M€ 

EBITDA  

1.260 M€

Salmentak 

“Nagusi”en konfiantzak eta haren beharrak aseko 

dituen kalitate-prezio oneneko Produktu Aukera 

Eraginkorrak bide eman dute Mercadonak eta 

Irmãdonak 2019an 25.500 milioi euroko fakturazio-

bolumena erdiesteko.

Mozkina 

Zerga aurreko mozkina 764 milioi eurokoa izan 

zen 2019an, eta zerga ondorengo mozkina, berriz, 

623 milioi eurokoa. Emaitzaren eta salmenten 

bilakaerak erakusten du erabakiak ordena 

sekuentzial honi jarraituz hartu direla: 1º. “Nagusia”, 

2º. Salmenta eta 3º. Mozkina.

EBITDA

2019ko ekitaldiaren amaieran, EBITDA (Ustiapenaren 

Emaitza + Amortizazioak) 1.260 milioi euro izan zen. 

Taldearen emaitza operatiboaren bilakaera bat etorri 

da esperotako mozkinarekin, estrategiarekin eta 

emaitzak epe luzera izateko egin duen apustuarekin.
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Inbertsioak

2019ko ekitaldian, 2.200 milioi euroko inbertsioak 

egin dira, eta Mercadonak finantzatu ditu osorik. 

Horrek agerian uzten du haren altxortegiaren 

sendotasuna, bere proiektuetan duen inplikazioa 

eta eskudiru-fluxua sortzeko duen gaitasuna. 

Batez ere proiektu hauetarako erabili da inbertsio 

hori: supermerkatuak Denda Eraginkorraren Eredu 

Berrira eguneratzeko eta egokitzeko (8ko denda), 

Jateko prest zerbitzua barne; Portugalen hedatzeko; 

Bartzelonako Zona Francako industrialdean 

Erlauntza berri bat irekitzeko, probintziako 52 

posta-kodetako onlineko eskaerei erantzuteko; 

logistikako instalazioak eraikitzen eta egokitzen 

segitzeko; eta inguruarekiko konpromiso arduratsu 

eta jasangarriari erantzuteko.

Inbertsioak  

2.200 M€

Canideloko supermerkatuaren kanpoaldea (Vila nova de Gaia, Porto; Mercadonak Portugalen irekitako lehen supermerkatua) eta Canideloko Sport Cluben 
instalazioak.
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Hornitzaileak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 43 

egun izan da, eta izakinen errotazio-epea, 13 egun.

OPEX

Alegia Langile-gastua ± Beste gastu batzuk eta 

Ustiapen-sarrerak (zergarik gabe) 4.706 milioi 

eurokoa izan da.

Produktibitatea

Ekitaldi honetan, Mercadonak eta Irmãdonak 

beren produktibitateari eutsi diote (salmentak 

eurotan/langile-kopurua), eta datu horrek islatzen 

du Mercadona Proiektuan parte hartzen duten 

pertsonek bat egiten dutela konpainiak ezarritako 

helburuekin. 

Inbertsio-jarduerak, aurrez azaldu bezala, funts 

propioekin egin dira, eta, beraz, altxortegia txikitu 

egin da.

Baliabide propioak  

6.076 M€ 

Baliabide propioak

Ekitaldian lortutako mozkin ia osoa kapitalizatu 

zenez, 2019ko ekitaldiaren amaieran baliabide 

propioen kopurua 6.076 milioi eurora iritsi da. 

Baliabide propioen eta aktibo totalaren arteko ratioa 

% 60 inguru izan da urte honetan.

(milioi euro) 

Ustiapen-jardueren fluxuak 1.254 

Inbertsio-jardueren fluxuak (1.982) 

Finantziazio-jardueren fluxuak  

(dibidenduak) (130) 

Eskudiruaren aldaketa garbia (858)

Eskudiruaren fluxuak

Eskudiru-fluxuen sorrera hau izan da, 2019an 

egindako inbertsioak kontuan hartuta: 

BESTE ADIERAZLE BATZUK
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AKTIBO EZ-KORRONTEA 6.763.262

 Ibilgetua 6.694.467

 Geroratutako zerga bidezko aktiboa 68.795

AKTIBO KORRONTEA 2.953.092  

 Izakinak 653.879

 Zordunak 113.326

 Finantza-inbertsioak 199.786

 Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk 1.986.101

AKTIBOA, GUZTIRA 9.716.354

ONDARE GARBIA 6.076.513

 Kapitala 15.921

 Erreserbak 5.437.855

 Ekitaldiaren emaitza 622.737

PASIBO EZ-KORRONTEA 49.709  

 Hornidurak eta epe luzerako zorrak 10.157 

 Geroratutako zerga bidezko pasiboak 39.552

PASIBO KORRONTEA 3.590.132

 Hornitzaileak 2.498.025

 Hartzekodunak eta zorrak administrazio publikoekin 810.549

 Langileak 281.558

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 9.716.354

MERCADONA TALDEA
Egoeraren balantzea 2019ko abenduaren 31n
(milaka euro)

104



MERCADONA TALDEA
Galdu-irabazien kontua 2019ko abenduaren 31n  
(milaka euro)

 Negozio-zifren zenbatekoa   23.361.345

 Zuzkidurak   (17.358.440 )

 Beste ustiapen-sarrera batzuk   66.319

 Pertsonal-gastuak   (3.085.538 )

 Beste ustiapen-gastu batzuk   (1.724.610 )

 Ibilgetuaren amortizazioa   (559.094 )

USTIAPENAREN EMAITZA 699.982

 Finantza-sarrerak   10.739

 Hondatzeak eta emaitzak    53.196

EMAITZA FINANTZARIOA 63.935

ZERGA AURREKO EMAITZA 763.917

 Mozkinen gaineko zerga  (141.180 )

EKITALDIKO EMAITZA 622.737

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.
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2012an, eta benetako arrakasta gauzak partekatzeak 

eta norberak dituen jakintza eta baliabideak 

gainerakoen zerbitzura jartzeak dakartzala sinetsita, 

ekintzailetasunean, prestakuntzan eta kirol-mezenasgoan 

oinarritutako proiektu pertsonal bat garatzen hasi zen 

Juan Roig, gainerakoei ametsak betetzen laguntzeko. 

Ideia eta helburu horiek guztiak Oinordetzan Jasotako 

Proiektuaren inguruan osatzen joan dira; ekimen altruista 

hori bere ondare pertsonalarekin sustatzen du Juan 

Roigek, eta haren amets batetik sortu zen: enpresa-

espiritua sustatzea eta bere Eredua partekatzea. Izan 

ere, bezeroaren gogobetetzea nola areagotu aurkitzen 

badu norbaitek, enpresariak daude; enpresariak badaude, 

enpresak daude; enpresak badaude, enplegua dago; 

enplegua badago, aberastasuna dago; aberastasuna 

badago eta nola banatu baldin badakigu, ongizatea dago. 

Eta nahi horretan sortu zen Marina de Empresas, 

Mediterraneo guztiko talentu-, berrikuntza- eta lidergo-

ekosistema handiena bultzatzeko bere hiru ardatzen 

bitartez: EDEM Escuela de Empresarios, enpresa-

kudeaketaren eta -talentuaren inguruko prestakuntza 

emateko; Lanzadera, proiektu ekintzaileei laguntzeko 

azeleragailua; eta Angels, lider ekintzaileetan 

inbertitzen duen sozietatea.

Oinordetzan Jasotako Proiektuak, halaber, kiroletako 

mezenasgoa ere bultzatzen du, Trinidad Alfonso 

Fundazioaren bitartez; haren bidez, Juan Roigek 

korrikalarien hiri bilakatzen lagundu du Valentzia, 

Espainiako maratoi onenarekin eta munduko 10 

onenetako batekin. Horretaz aparte, beste zenbait 

kirol-ekimen ere bultzatzen ditu; hala nola Valencia 

Basket-en jarduera babesten du, 1986az geroztik. 

Europako saskibaloiko erreferenteetako bat da, bai 

gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. L´Alqueria del 

Basket ere aipatzekoa da, saskibaloiko prestakuntza 

eskaintzen duen Europako zentrorik handiena.

Licampa 1617 ere Oinordetzan Jasotako Proiektuaren 

ekimenetako bat da: erabilera askoko esparru estali 

bat, nazioartean erreferentzia izango dena, ekarriko 

du Valentziara, etorkizuneko Valencia Arena, punta-

puntako entretenimendu-ekintzak egiteko (musika, artea, 

kultura...); hala, Valentziaren eta Valentziako Erkidegoaren 

nagusitasuna eta ospea areagotzen lagunduko du.

Era berean, Mercadonako Presidenteorde Hortensia 

Herrerok lan esanguratsua egiten du mezenasgo artistiko 

eta kulturalean. Hortensia Herrero Fundazioaren bitartez –

fundazio horretako presidentea da Herrero–, Valentzia hiriko 

ondare artistiko eta kulturala babestu eta berreskuratzeko 

ekimen ugari zuzentzen ditu, eta Valentziako Erkidegoa 

erreferente bilakatzen laguntzen duten gizarte-ekintza 

ugari bultzatzen ditu. Testuinguru horretan, 2016an 

amaitutako San Nicolas elizaren birmoldatzeaz gain, 

2019an Joan Santuen eliza, zeina Monumentu Historiko 

Artistiko Nazionala baita, zaharberritzeko hitzarmen bat 

sinatu zuen Valentziako Artzapezpikutzarekin. Bestalde, 

Valeriolatarren jauregia erabat birgaitzeko lanak hasi 

zituen; estilo neoklasikoko eraikin hori XVII. mendean 

eraiki zen, eta Valentziako hirigunean dago. Centro de 

Arte Hortensia Herrero joango da eraikin horretan, eta 

bisitariek aukera izango dute, batetik, Hortensia Herreroren 

arte garaikidearen bilduma ikusteko, eta, bestetik, juduen 

auzoaren hondakinak eta erromatar zirkoarenak ikusteko, 

zeina Jauregi azpitik igarotzen baitzen.

JUAN ROIGEN 
ETA HORTENSIA 

HERREROREN 
OINORDETZA

OINORDETZAN JASOTAKO PROIEKTUA: JUAN ROIG ETA HORTENSIA HERRERO
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40 M€
Juan Roig

10 M€
Hortensia Herrero

Oinordetzan Jasotako 
Proiektua 

50 M€-ko
inbertsioa 2019an 

ondare pertsonalean

San Nicolás elizako freskoak. / 39.Trinidad Alfonso EDP maratoiaren irteera. / Juan Roig Mercadonako Presidentea, eta Paco Borao Sociedad Deportiva 
Correcaminoseko presidentea, Kinde Atanaw Alayew Valentziako Maratoiaren 39. edizioko irabazlearekin; haren markari esker, munduko 6. maratoirik 
bizkorrena bihurtu da. / Valencia Arena proiektuaren simulazioa. / EDEM Escuela de Empresarios instalazioak kanpotik. / Hortensia Herrero eta Jaume 
Plensa, artistaren eskulturen inaugurazioan. Valentziako Ciutat de les Arts i les Ciènciesen egon ziren ikusgai 2019ko ekaina eta azaroa artean. / Valencia 
Basket Clubeko gizonezkoen eta emakumezkoen lehen taldeak, haurren ekipoekin, L’Alqueria del Basketeko instalazioetan. / Ekintzaile-talde bat, Lanza-
deraren instalazioetan.
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EGIAZTATZE-TXOSTEN INDEPENDENTEA

“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 2020ko 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 (√ ikurra dute). 

Desadostasunik egonez gero, EINFn dagoen informazioak du lehentasuna. 

Informazio gehiago behar izanez gero, egiaztatze-txostena 
eta informazio ez-finantzarioaren egoerari buruzkoa helbide 

honetan egongo dira eskura: www.info.mercadona.es

GRIren estandarrak eskatzen duen bezala, Memoria honen helburua da informazio benetakoa, garrantzitsua eta zehatza ematea.
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MERCADONAREN JARDUERA EKONOMIKOAREN ERAGINA

ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

1 Erakundearen izena MERCADONA SA

2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak Or.: 2, 10-19, 37

3 Egoitzaren kokapena
Calle Valencia, 5 

Tavernes Blanques, Valentzia, Espainia

4 Eragiketen kokapena
Espainia eta Portugal 

Or.: 4-5

5 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa Or.: 12, 99-100

6 Zerbitzatzen diren merkatuak Or.: 4-5, 12

7 Erakundearen tamaina Or.: 4-5

8
Enplegatuei eta beste langile batzuei buruzko 
informazioa

Or.: 4-5, 45-59

Mercadonak 90.000 enplegatu finko ditu 
(89.100 Espainian eta 900 Portugalen), eta ez 
du azpikontratistarik jarduera nagusian.

9 Hornikuntza-katea Or.: 4-5, 61-66, 70-71

10
Erakundean eta haren hornikuntza-katean egin 
diren aldaketa nabarmenak

Or.: 6-7, 18-19, 62-63

11
Konpainiak zuhurtasun-printzipioa kudeatzeko 
moduari buruzko informazioa

Or.: 16-17

12 Kanpo-ekimenak Or.: 33, 70, 90-94, 96-97

13 Erakundea kide den elkarteekiko harremana Or.: 96-97

14 Presidentearen adierazpena Or.: 6-7
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15 Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuenak Or.: 16-17

16
Balioak, printzipioak, estandarrak eta 
portaera-arauak

Or.: 2, 11-15 

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

17 Aginte-egitura Or.: 8-9

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 egiten zaizkien 
kontsultak

Or.: 90-92, 95

20
Aginte-organo nagusiaren eta haren batzordeen 
osaera

Or.: 8-9

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 dago 
interes-gatazkarik

23 Aginte-organo nagusiaren funtzioak Or.: 8-9, 16

24 Aginte-organo nagusiaren ezagutza kolektiboa Or.: 8-9

25 Aginte-organo nagusiaren jardueraren ebaluazioa Or.: 8-9

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 Or.: 16-17
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28
Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte- alderdien 
azterketa

Or.: 16-17

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

Or.: 47-49

Konpainiaren Ordainsari-Politika “erantzukizun 
bera, soldata bera” printzipioan oinarritzen da, 
aspalditik

33 Ordainsariak zehazteko prozesuak Or.: 47-49, 52

34 Interes-taldeen parte-hartzea ordainsarietan
Konpainiak Hitzarmen Kolektibo bat du 
indarrean, langileen ordezkari sindikalekin 
adostua eta sinatua

35 Interes-taldeen zerrenda Or.: 16

36 Negoziazio kolektiboko hitzarmenak

Or.: 50 

Langile guztiak barne hartzen dituen lan-
hitzarmen propioa

37 Interes-taldeen identifikazioa eta hautapena Or.: 14-17

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

Or.: 16-17

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

Or.: 16

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
2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 
31ra

44 Txosten berrienaren data 2018

45 Azterketa-zikloa Urtero

46
Txostenari buruzko galderak egiteko eta 
zalantzak argitzeko gunea

Harremanetarako datuak, kontrazalean

47

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

Or.: 47, 57

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

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

Or.: 4-5, 68-69, 79

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

Ustelkeriarekin lotutako arriskuren bat 
hauteman den sail guztietako jarduera eta 
barne-prozeduren % 100 ebaluatu dira
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50
Ustelkeriaren kontrako borrokako politikak eta 
komunikazio- eta prestakuntza-prozedurak

Ustelkeria gaitzestea Mercadonaren ereduko 
funtsezko printzipio bat da

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  7.847.064 GJ

54 Energia-intentsitatea Merkantzia: 0,21 GJ/m3

55 Elektrizitate-kontsumoaren murrizketa 14 milioi kWh aurreztu dira 

56 Ur-kontsumoa

Kontsumoa guztira: 4,8 hm3 (2,2 hm3 dendena 
eta gainerakoa bloke logistikoena)
Kontsumoa (denda eta hilabete bakoitzeko): 
110 m3  

57 Ur-bilketa, iturriaren arabera

% 100 udaleko hornikuntza-sarea 

Euri-ura biltzen da 3 plataforma logistikotan, 
eta ureztatzeko eta zoru-garbiketarako 
erabiltzen da

58 Berotegi-efektuko gasen zuzeneko emisioak*  Merkantzia: 6,93 kg CO
2
 baliokide/m3

59
Energia-kontsumoagatik eragiten diren  
berotegi-efektuko gasen zeharkako emisioak*  

Merkantzia: 14,79 kg CO
2
 baliokide/m3

60
Merkantzien garraioak eragindako  
berotegi-efektuko gasen zeharkako emisioak*  

Merkantzia: 17,16 kg CO
2
 baliokide/m3

* CO2 baliokidearen datuak, 2018ko abendutik 2019ko azarora artekoak.
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61  Berotegi-efektuko gasen emisioen intentsitatea* Merkantzia: 38,88 kg CO
2
 baliokide/m3

62 Berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketa*  200.000 tona CO
2
 baliokide

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

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

359.504 tona; horietatik % 76 birziklatu/
balorizatu egingo da

65
Ingurumen-irizpideen arabera aztertu ziren 
hornitzaile berrien ehunekoa

Mercadonak Totaler Hornitzaile guztiei 
eskatzen die nazioartean onartutako 
ingurumen-kudeaketa egokirako estandarren 
ziurtagirietako bat edukitzea (ISO 14001, EMAS 
edo baliokidea)

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

Or.: 57

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

Baja eragin duten lan-istripuak: % 23,02
Galdutako lanegunak: 4.710.424 (% 2,57)
Gizonezkoen absentismoa: % 0,72
Emakumezkoen absentismoa: % 1,85 %

* CO2 baliokidearen datuak, 2018ko abendutik 2019ko azarora artekoak
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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, generoaren eta kategoria 
profesionalaren arabera

Langile bakoitzeko: 32 prestakuntza-ordu eta 
973 €-ko inbertsioa, batez beste, langileko 
Espainian, eta 913 prestakuntza-ordu eta 
21.400 €-ko inbertsioa, batez beste, langileko 
Portugalen

74

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

Or.: 52, 54

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

Or.: 52, 54

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, generoa, adina, gutxiengoren 
batekoa izatea eta aniztasunaren beste adierazle 
batzuk

Or.: 8-9, 50, 57

77

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

Or.: 47, 57

Ekitate-printzipioa aplikatzen du 
“erantzukizun bera, soldata bera”, generoa 
dela eta inolako bereizketarik egin gabe

78
Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako 
neurri zuzentzaileak

2019an, 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

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen 
hornitzaile garrantzitsurik
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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 (77-97. or.)

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

Or.: 17, 92

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

Or.: 64-71

Produktu-aukeraren % 85 Espainiakoa da, 
Mercadonaren Ereduaren arabera ikuskatutako 
hornitzaileei erosia. Eredu horrek langileen 
premiak betetzea hartzen du kontuan
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87
Alderdi politikoei egindako ekarpen ekonomikoak, 
herrialdeka eta hartzaileka 

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

Or.: 36-39, 43

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 zenbatekoa (dirutan) 
eta zigor ez-ekonomikoen kopurua.

Ez dago araudiaren ez-betetze garrantzitsurik*
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IBILBIDEA: 
1977-2019

Eraldaketa sakon batean murgilduta dagoen enpresa-
proiektu bat da Mercadona, eta haren helburua da enpresa-

eredu jasangarri bat eraikitzea eta “Nagusi”ari egunero 
Produktu Aukera Eraginkor bat eskaintzea, kalitatezkoa, 

kalitatezkoa, kalitatezkoa, eta, batez ere, kalitatezkoa

Avenida Rosaseko supermerkatuaren aurrealdeko xehetasuna (Manises, Valentzia).
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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

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

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
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Juan Roigek 
eta Hortensia 
M. Herrerok 
konpainiaren 
kapitalaren 
gehiengoa 

eskuratu zuten.

1990

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

Antequerako 
(Málaga) Almacenes 
Gómez Serranorekin 

batzeko akordioa.

1997
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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

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.

2001

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.

Palmako Mercat 
de l’Olivar-eko 
instalazioetan, 

supermerkatu bat 
inauguratu zen.

2003
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Huévareko Bloke 
Logistikoaren 

eta enpresaren 
hirugarren 

haur-eskolaren 
inaugurazioa 

(Sevilla).

2004

Konpainiaren 
hogeita bosgarren 

urteurrena.

Konpainiaren 
1.000. denda 

inauguratu zen 
Calpen (Alacant).

2006

Granadilla 
de Abonan 

(Tenerife) Bloke 
Logistiko berria 
inauguratu zen.

Enpresaren 
Hitzarmen Kolektibo 

berria sinatu 
zen hurrengo 

lau urteetarako 
(2006-2009).

2005

Ciempozueloseko 
(Madril) Almacén 
Siglo XXI Bloke 

Logistikoaren lehen 
fasea abian jarri zen.

Korporazio-ospeari 
dagokionez 

munduan hobekien 
baloratutako 

laugarren enpresa 
izan da, New 

Yorkeko Reputation 
Instituteren arabera.

2007
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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

1.500. supermerkatua 
ireki zen 

Santanderreko 
Cazoña auzoan.

Albalat dels Sorellsen 
(Valentzia) datuak 

prozesatzeko zentro 
berria abian jarri zen.

2014

Trebakuntza- 
eta zerbitzu-

zentro berriaren 
inaugurazioa, Albalat 

dels Sorellsen 
(Valentzia).

Mercadonaren 
errotiko 

berrikuntzaren 
ereduak nazioarteko 
aitorpena jaso zuen.

2015

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 Erabateko 

Erosketaren orga 
eskaintzeko.

Ingenioko (Kanaria 
Handia) Bloke 
Logistikoaren 
inaugurazioa.

2008
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Frescos Global 
estrategia garatu 
zen, freskoen atal 
berriak sustatzeko 

eta modernizatzeko.

Lur-sail bat erosi 
zen Parc Sagunt-

eko 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.

Bitarteko Hornitzaile 
Eredua aldatu eta 
Totaler Hornitzaile 

bilakatu da, 
“Nagusi”arentzako 

aukerarik onena 
izaten segitu 
ahal izateko.

2019-2023 tarterako 
Enpresaren 

Hitzarmen Kolektiboa 
eta Berdintasun 

Plana sinatu ziren.

2018

Nazioartekotze-
proiektua egia 

bihurtu da 
Portugalgo lehen 

saltokia irekita, 
Canidelon, Vila 
Nova de Gaian 

(Portoko barrutia).

Gerora beste 9 
denda ireki dira 

Portugalen, guztiak 
eraginkorrak, Porto, 

Braga eta Aveiro 
barrutietan.

2019

Portugalen sartuta 
nazioartekotzeko 
proiektuari ekitea 

onartu zuen.

Denda 
Eraginkorraren Eredu 

Berria duten lehen 
bi supermerkatuak 
inauguratu zituen 

Puerto de Sagunton 
(Valentzia) 

eta Peligrosen 
(Granada).

2016
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Gasteizko Esmaltacioneseko supermerkatuaren kanpoaldea (Araba).
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Mercadona Proiektuak aurrera jarraitzen du…
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ESPAINIA
www.mercadona.es

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

www.youtube.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

PORTUGAL
www.mercadona.pt 

www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal
www.instagram.com/mercadona_portugal
 www.linkedin.com/company/mercadona

BEZEROEN ARRETARAKO KANALAK

IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.
Rua Pinheiro Manso, 471

4100-413 Porto (Portugal)
Telefonoa: (+351) 221 201 000

MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016

Tavernes Blanques (Valencia)
Telefonoa: (+34) 963 883 333




