


Azaleko argazkian, Soraya ageri da, Jaengo Carretera Torrequebradilla supermerkatuko langilea.

MERCADONA
2020ko Urteko Memoria

Ikuspegia

"Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bat lortzea, gizarteak existitzea 

nahi duena eta gizartea harro sentiarazten duena, Mercadona lider eta 

“Nagusia” iparrorratz dituela"

Xedea

Tripa betetzea 

"Azken kontsumitzaileari bere beharrak asetzeko produktuak/soluzioak 

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

zainketa, animalien zainketa, eta abar.

Betiere Elikagaien Segurtasuna, Kalitate Gorena (osasungarria), 

Zerbitzu-maila gorena (jasangarria), Aurrekonturik Txikiena eta 

Denbora Laburrena ziurtatuz"
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2020ko gure gertakizun azpimarragarrienak

Mercadona Talde 

bateratua

800
lanpostu berri

1.700
langile

113 M€-ko
inbertsioa 

186 M€-ko
fakturazioa

20
denda

369 M€-ko
erosketa

1.641
denda

70 denda berri
65 denda itxi dira

Espainian salmentara 
dedikatutako azalera 

osoaren

 % 15,5eko 
merkatu-kuota  

95.000
langile

5.000 lanpostu 
berri

PORTUGAL
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1.621 
denda

93.300
langile

4.200
lanpostu berri

26.745 M€-ko
fakturazioa

21.138 M€-ko
erosketa

1.387 M€-ko
inbertsioa

21.507 M€-ko
erosketa

1.500 M€-ko
inbertsioa 

727 M€-ko
irabazi garbia

(+% 17)

26.932 M€-ko
fakturazioa

(+% 5,5)

ESPAINIA
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2020a urte gogorra izan da, kudeatzeko zaila. 

Bereziki, joan den martxotik. Oraindik ez ginen 

jabetuak pandemiaren konplexutasunaz, baina, 

gizarteari jakinarazi nionez, bagenekien zein 

izango zen gure betebehar nagusietako bat: 

gizarteari lasaitasuna helaraztea gure “Nagusiak” 

(hala deitzen diegu gure bezeroei) hornitzeko 

konpromisoaren bitartez, betiere bezeroentzako eta 

gure langileentzako babes- eta segurtasun-neurriak 

indartuta.

Konpromiso hori hartu ahal 

izateko, banekien lantalde 

onenaren laguntza nuela: 

Mercadonako 95.000 pertsonak 

eta 3 .000 hornitza i leak , 

konpainia horiek osatzen 

dituzten 500.000 pertsona 

baino gehiagorekin. Erronkei 

aurre egiteko eta mugarik 

ez jartzeko jarreran oinarritu 

zen #HauEZINdaGELDITU 

mugimendua. Beste behin 

ere, ESKERRIK ASKO zuen 

lanagatik eta ahaleginagatik; 

zuen konpromiso-maila altua 

gizartearen bermea eta eredua 

izan da.

Izan ere, ezohiko uneetan 

ikusten dira ezohiko pertsonak. 

Bere ahaleginarekin eta aurrera 

ateratzeko gaitasunarekin, gainera etorri zaizkigun 

ziurgabetasun-olatuak kudeatu dituzte ondoen 

egiten dakitena eginez: gure enpresa-eredua osatzen 

duten metodo eta balioak aplikatzea eguneroko 

lanean, goizero dendak ireki eta, norbere alderdi 

onena erakutsiz, gure “Nagusi”ei zerbitzu bikain bat 

eskaintzea. 

Urte gogor, arraro eta zail honek aukera eman digu 

konpainia bizitzen ari den eraldaketaren benetako 

indarra proiektu hau osatzen dugun pertsonak 

garela jabetzeko. Une zailak gorabehera, guztiok 

izan gara erabaki ausartak hartzeko eta elkartuta 

lan egiteko gai. 

Horri esker, eta osasuna eta ekonomia garrantzi 

berekoak direla oinarri hartuta (osasuna dago 

aurretik), Mercadonako Mediku eta Prebentzio 

Zerbitzuko lantaldeak egindako lan bikaina 

nabarmendu nahi dut. Eguneroko lanean erakutsi 

duten lidergoarekin, gure kezkei erantzun diete 

edozein ordutan, eta lagun izan ditugu une zailetan. 

Gaur egungo erronkak gainditu ditugu, eta etortzeko 

daudenak gure gain hartu ditugu, helburu argi 

batekin: gure bezeroen eta enpresako gainerako 

osagaien (Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta 

Kapitala) beharrak asebetetzen 

jarraitzea.

Kudeaketa, kudeaketa eta 

kudeaketa izan da konpainiaren 

itsasargia, eta horrek ekintza, 

ge r tae rak  e ta  ema i tzak 

ekarri ditu; zorigaiztoei aurre 

egiteko erabili dugun tresna 

izan da. Hala, Mercadonaren 

eraldaketa izugarria bizkortu 

da; ez dakigunean galdera 

guztien erantzuna, benetan 

balioa ematen duena lehenetsi 

behar da.  

Mercadona ez da gelditu 

hamabi hilabete hauetan, 

e t a  h a z te n  j a r ra i t u  d u . 

Supermerkatuak ireki eta 

eraberritzen jarraitu dugu. 

Urtea 1.641 dendarekin amaitu dugu, eta haietatik 20 

Portugalen daude. Eraberritze horiei esker, Denda 

Eraginkorraren Eredua (8ko Denda) bultzatzen 

jarraitu dugu, zeina 1.000 supermerkatutan baitago 

gaur egun; eta Jateko Prest atala 650 denda 

baino gehiagotan jarri dugu. Mercadona berdeago 

baterantz joateko konpromisoa ere bizkortu dugu, 

6.25 Estrategia 70 denda baino gehiagotan jarrita. 

Sei ekintza, helburu hirukoitz batekin: 2025erako 

plastikoa % 25 murriztea, ontzi guztiak birziklatzeko 

modukoak egitea, eta hondakin plastiko guztiak 

birziklatzea. Guztion artean aterako dugu aurrera 

proiektu hori, gure bezeroen inplikazioarekin eta 

laguntzarekin.

Presidentearen mezua

6



izango egunez egun oparotasun partekatua sustatu 

eta mantendu gabe; pertsonen, gizartearen eta 

planetaren onura bilatzen duten balio eta ekintzen 

ekosistema bat sortu gabe; erabaki utziezin hori 

hartu dugu enpresa gisa, eta ez du atzera-bueltarik. 

Konpromiso horren barruan, 400 milioi euro baino 

gehiago banatu ditugu langileen artean hobari gisa. 

Eguneroko ahaleginari eta konpromisoari esker, 

Mercadonaren historiako kudeaketa onena izan 

dugu urte honetan. Planeta zaintzeko erabakia hartu 

ondoren, sendo jarraitu behar dugu bide horretan, 

Mercadona jasangarriago bat izateko.

2021a urte zail-zaila izango 

da. Gutako bakoitzak, inork 

eskatu gabe, onena ematen 

jarraitzeko konpromisoa dugu, 

dakigun moduan arraunean 

jarraituz gero nahi duguna 

lortuko dugula jakinda. Harro 

nago konpromiso horretaz. 

Lan ta ldea ren  ta l en tuaz 

eta digitalizazioaz gainera, 

beharrezko aldaketak egiteko 

gai den lidergo bat behar 

du enpresa batek; bestela, 

desagertu egingo da. Izan 

ere, gai izan gara krisialdi 

sanitario eta ekonomikoa 

aukera gisa planteatzeko, 

gizarteari garapen jasangarria, 

eraginkortasun produktiboa 

eta bost osagaientzako ongizatea sortzen duten 

enpresa-ereduak beharrezkoak direla ikusarazteko 

aukera gisa. 

Ez dut agur esan nahi gure akziodunen eta 

Administrazio Kontseiluaren laguntza eskertu gabe. 

Konpainiaren Zuzendaritza Batzordean izan duten 

konfiantza oso lagungarria izan da urte zail hau 

eraginkortasunez kudeatzeko. Eta, nola ez, gogoan 

izan nahi ditut hilabete hauetan borrokatu diren eta 

gaixotasuna gainditu duten pertsona guztiak, eta, 

bereziki, pandemiaren ondorioz, maite zuten norbait 

galdu duten pertsonak.

Juan Roig

Berrikuntza eta eraldatze digitaleko prozesua 

areagotu du Mercadonak urtean zehar, “Nagusi”en 

beharretara eta erreal i tate sozia l  berr i ra 

konektatuta jarraitzeko. Horretarako, joan den 

apirilean, pandemiako une gogorrenetariko batekin 

batera, onlineko zerbitzua emateko biltegi berri 

bat (Erlauntza) ireki genuen Madrilgo bezeroen 

eskariari erantzuteko; lehendik beste bi genituen, bat 

Valentzian eta bat Bartzelonan. Gainera, informatika-

sailaren zuzendaritzapean, hainbat proiektutan 

lanean jarraitu dugu, gure eraldatze digitalera 

bizkorrago eramango gaituen zerbaiten oinarriak 

ez a r t ze ko :  ko n p a i n i a ko 

prozesu guztietan datu bakar, 

egiazko eta lortzen erraz bat 

eskuratzeko gai izatea.

Erronka horiek esku artean 

ditugun bitartean, Mercadonak, 

bere hornitzaileekin (3.000 

baino gehiago) batera egin 

beharreko jauzi handi bat 

ere badugu: gure bezeroen 

esperientzia ahalik eta gehiena 

hobetzea, egunero eta gure 

produktu guztietan hobetuz, 

kalitatea, kalitatea, kalitatea 

eta ,  batez ere,  ka l i tatea 

eskainiz prezio garaiezinean, 

merkatuan gero eta gehiago 

nabarmentzeko. 

Horretarako, hamabi hilabete hauetan 1.500 milioi 

euro inbertitu ditugu, gure gaitasun logistikoa 

optimizatzera eta eraginkortasunen berrikuntzara 

bideratutako inbertsioa barne dela. Horri guztiari 

esker, Mercadonak saltoki-azalera konstanteko izan 

dituen salmentak % 5,5 handitu dira, 26.932 milioi 

eurora iritsi baitira.

Emaitza gisa, gure etekin garbia % 17 hazi da, 727 

milioi euroraino. Enpresari naizenez, oso harro nago 

lortutako etekin horretaz, eraikitzen jarraitzen dugun 

enpresa-ereduan dudan sinesmena areagotzen 

baitit: jendeak existitzea nahi duen eta jendea 

harro sentiarazten duen enpresaren eredua. Izan 

ere, gaur egungo Mercadona ez litzateke posible 

“Beharrezko 

aldaketak egiteko 

gai den lidergo 

bat behar du 

enpresa batek; 

bestela, desagertu 

egingo da”
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Zuzendaritza Batzordea

Erakundeak ondo funtzionatzen duela eta Administrazio Kontseiluak 

definitutako politikak eta prozedurak zehazten eta betetzen dituela 

bermatzen du.

Juan Roig 
Presidentea

José Jordá 
Denden eta Produktu Galkorren 
Preskripzioko Zuzendari Nagusia

Jose Miguel Fernández 
Landako Eraldatuen Erosketen 
Zuzendari Nagusia

David Cid 
Petrolioaren Eratorrien 
Erosketen Zuzendari Nagusia

Pilar Sanz 
Labeko Erosketen 
Zuzendari Nagusia 

Patricia Tobía 
Informatikako  
Zuzendari Nagusia

Héctor Hernández  
Finantzen eta Marina de  
Empresas-en Zuzendari Nagusia

Patricia Cortizas  
Giza Baliabideen 
Zuzendari Nagusia 
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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 

finantza-arriskuaren kudeaketa 

ikuskatzeaz arduratzen da.

Presidentea 

Juana Roig Herrero

Idazkaria 

Carolina Roig Herrero

Batzordekidea 

Rafael Gómez Gómez

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

Paco Espert 
Lehorren Preskripzioko 
Zuzendari Nagusia

Rosa Aguado 
Logistikako  
Zuzendari Nagusia

Guillermo Pérez 
Esnea eta Esnekiak Erosteko 
Zuzendari Nagusia 

José Francisco Ruiz 
Obra eta Hedapenerako 
Zuzendari Nagusia

Elena Tejedor 
Kanpo Harremanetako 
Zuzendari Nagusia
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Manuel Candela kaleko (Valentzia) supermerkatuko barrualdearen eta lorategi-estalkiaren xehetasuna.10



Mercadona, 1977an sortua, 
etengabe aldatzen ari den 
enpresa-proiektu bat da. Juan 
Roig Presidentearen amets 
ekintzailetik sortua: enpresa-
eredu bat bultzatzea gizarteak 
existitzea nahi duena eta 
gizartea harro sentiarazten 
duena. Horretarako, Erabateko 
Kalitatearen Eredua du, xede 
partekatuko kultura korporatibo 
bereizgarri bat, bikaintasunarekiko 
grina bultzatzen eta sustatzen 
duena, egunero eta intentsitate 
berarekin asetzeko enpresaren 
bost osagaiak: "Nagusia" 
(bezeroa), Langilea, Hornitzailea, 
Gizartea eta Kapitala. 

Eredua

11



Kultura korporatibo diferentziala 
duen eredua

1993az geroztik, enpresa-eredu propioa du, konpainiaren printzipioak eta 

balioak ardazten dituena. Kudeaketa-eredu horrek, Erabateko Kalitatearen 

Ereduak, konpainiaren bost osagaiak gogobete nahi ditu, ordena honetan 

eta maila berean: “Nagusia” (bere barnean bezeroei ematen dien izena), 

Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala.

Mercadonarentzat, Eredu bat izatea 

eta Eredu hori egoki aplikatzen 

duten pertsonak edukitzea beti 

da altxor bat. Horrenbestez, 

Erabateko Kalitatearen Eredua 

Mercadona Proiektuaren 

parte diren guztien oinarria 

da. Arrakastarako indar 

nagusia pertsonak direla 

j ak in i k ,  Mercadonaren 

Eredua egia unibertsalen eta 

paradigmen gainean garatzen 

da, eta erabakiak hartzean hori 

dute erreferentzia-esparrua haren 

proiektuko kide guztiek. 

Aukera ematen du pertsona guztiak, emaitza bikainak lortzeko beren 

bultzadaz motibaturik, norabide berean joan daitezen eta arin erabaki 

dezaten nola jokatu egunero gertatzen diren egoera desberdinen aurrean. 

Eraldaketa eta bilakaera etengabean sinesten duen enpresa den aldetik, 

lidergotik eta erantzukizunetik abiatuta, bere gain hartzen du presentzia 

duen eremu eta lekuetan ingurumena errespetatzeko ardura. “Planeta 

zaintzen jarraitzeari bai” esaten segitzeko asmo irmoarekin, konpromiso 

horrekin bat datorren jarduera garatzen du, eta jasangarritasunari buruzko 

errespetuzko praktikak bultzatzen ditu. Jabetzen da harremanetan 

dagoen ingurune sozial eta ekonomikoaren hobekuntzan eta hazkundean 

duen zereginaz, jakinda oraindik bide luzea geratzen dela, kudeaketa 

arduratsuaren bidez soilik egin daitekeen bidea.

Bélgica, Avilesko (Asturias) El Hospitalilloko supermerkatuko “Nagusia”.

"NAGUSIA"
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Materialtasuna eta interes-taldeak

2020an, jasangarritasunaren aldeko alderdi interesgarriak materialki ebaluatu zituen Mercadonak, eta ardatz 

bikoitzeko matrize batean jaso emaitzak. Interes-taldeak bat datoz Erabateko Kalitatearen Ereduan identifikatutako 

bost osagaiekin ("Nagusia", Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala). Horiei guztiei eragiten diete enpresaren 

jarduera, produktu eta zerbitzuek, haien beharrak asetzeko egiten baitu lan. Haien itxaropenak eta eskakizunak 

ezagutzea funtsezkoa da negozioan balioa sortzeko.

Alderdi garrantzitsuak identifikatzeko prozesuak hiru fase izan ditu: lehena, interes-taldeak hauteman eta 

lehentasunak ezartzekoa; ondoren, gai materialak definitzekoa, eta, azkenik, gai materialei buruz eman beharreko 

informazioa baliozkotzekoa.

Lan horren emaitza gisa, 21 alderdi material identifikatu dira, 8 kategoria nagusitan multzokatuta. Haiek guztiak 

ondorengo materialtasun-matrizean zehazten dira, eta haien berri ematen da Memoria honetan; bai kudeaketari 

buruz, bai haiei buruz egiten ditugun etengabeko ebaluazioei buruz:

Alderdi kritikoak Alderdi garrantzitsuak Beste alderdi garrantzitsu batzuk

Negozio-estrategiaren lehentasuna
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(*) IGG: INGURUMENARI, GIZARTEARI ETA GOBERNUARI DAGOZKIONAK

GAI MATERIALA

1. “Nagusi”aren gogobetetasuna

2. Kanpo-komunikazioak eta -harremanak

3. Kalitateko enplegua

4.  Hornidura Katearen kudeaketa 
arduratsua

5. Ingurumen-inpaktua

6. Araudia betetzea

7. Etika eta Gobernu Egokia

8. Eragin sozioekonomikoa

Elikagaien segurtasuna eta kalitatea

Bezeroarentzako arreta

1

2

11

12

13

16

17

18

19

20

21

4

5

6

7

8

9

10

14

15

3

Talentua erakartzea eta mantentzea

Lana eta familia uztartzea

Prestakuntza

Berdintasuna eta dibertsitatea

Osasuna eta segurtasuna

Komunikazio korporatiboa eta transmisioa

Elikagai-hondakinen kudeaketa

Bilgarriak eta hondakinak murriztea

Logistika jasangarria

Produktuen etiketak eta informazioa

Segurtasuna eta datuen babesa

Jardunbide egokiak eta Gobernu Korporatiboa

Iruzurraren eta ustelkeriaren prebentzioa

Informazioaren gardentasuna

Elikagai-dohaintzak

Komunitatean integratzea

Ekintzailetzari laguntzea

Irizpide etikoak eta IGG* hornidura-katean

Ekoizpen jasangarria
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Garapen Jasangarrirako Helburuekiko konpromisoak 

Mercadonak badaki enpresa gisa gaitasun handia duela presentzia duen inguruneen garapen soziala bultzatzeko. 
Balio partekatua sortzeko konpromisoan, Mundu Hitzarmenaren sinatzailea da 2011z geroztik. Ekimen horren bidez, 
Nazio Batuen Erakundeak Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) sustatzen ditu.

Horregatik, eta bere negozio-eredu jasangarri eta arduratsuaren esparruan, bere jardueraren eraginak gehien 
eragiten duen GJHen beharrei erantzuteko lan egiten du, batera hartuta helburu horiek lortzen laguntzen duten 
hainbat ekintzaren bidez.

Pobrezia desagertzea
Behar handiena duten kolektiboen artean 
pobrezia murrizteko helburua duten ekimen 
eta elkarteei laguntzen die Mercadonak.

Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
Mercadonako langileek enplegu egonkorra 
eta kalitatezkoa dute, kontratu finkoekin eta 
sektoreko batez bestekoa gainditzen duten 
soldatekin.

Genero-berdintasuna
“Erantzukizun bera, soldata bera” izeneko 
Ekitate Printzipioak agintzen du, eta barne-
sustapenerako aukera berak eskaintzen 
dizkie langile guztiei.

Kalitate oneko hezkuntza
Mercadonak etengabe bultzatzen ditu 
langileen trebetasunak eta ezagutzak,  
eta etengabeko prestakuntzaren alde 
egiten du.

Osasuna eta ongizatea
Mercadonarentzat eta haren 
hornitzaileentzat, garrantzitsuena da 
elikagaien segurtasun handiena eskaintzea 
beti, produktu fresko eta osasungarrien 
aukera zabalaren bidez, eta bost osagaien 
osasuna babestea.

Goserik ez izatea
Jantoki sozialekin, elikagai-bankuekin eta 
beste erakunde batzuekin lankidetzan 
aritzeak laguntzen du elikagaien 
birbanaketan, eta elikadura osasungarria 
izateko aukera ematen die bazterketa-
arriskuan dauden pertsonei.

 · Enplegu egonkorra eta kalitatezkoa, 
sektorekoa gainditzen duen ordainsaria 
duena.

 · Hazkunde partekaturako ekarpena, 
presentzia duen herrialdeetan.

 · Langileen prestakuntza eta gaikuntza.

 · Hezkuntza-erakundeekin lankidetzan 

aritzea, hala nola EDEMekin, eta Ekonomia 

Zirkularraren Mercadona Katedra sortzea 

UPF Barcelona School of Managementekin.

 · “Erantzukizun bera, soldata bera”.

 · Genero-indarkeriaren aurkako kanpaina 
ofizialetan parte hartzea.

Zer osagaitan  
duen eragina*:GJHrako abian diren 

ekintzak
N L H G K

 · Kalitatea eta Elikagaien Segurtasuna 
Kudeatzeko Sistema.

 · COVID-19aren pandemiari aurre 
egiteko jarduera-protokoloak eta 
hartutako neurriak.

 · Elikagai-bankuei, jantoki sozialei 
eta bestelako erakundeei egindako 
dohaintzak.

 · Elikagai-bankuei, jantoki sozialei 
eta bestelako erakundeei egindako 
dohaintzak.

* Osagaiak:  N  “Nagusia” L  Langilea H  Hornitzailea G  Gizartea K  Kapitala
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Hiri eta komunitate iraunkorrak
Erabateko konpromisoa du ingurumena 
babesteari, baliabide naturalak 
eraginkortasunez aprobetxatzeari eta 
Ekonomia Zirkularrari dagokienez.

 · Ingurumen Kudeaketako Sistema 
propioa, Ekonomia Zirkular baterako 
trantsizioa errazteko.

 · 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago 
erabiltzea eta hondakinak kudeatzea.

Ekoizpen eta kontsumo 
arduratsua
Bai Mercadonak bai harekin batera 

lankidetzan aritzen diren hornitzaileek 

jardunbide egokiak aplikatzen dituzte, eta 

produkzio arduratsua bultzatzen dute.

 · SPB politika (Beti Prezio Baxuak).

 · Animalien ongizatea zaintzeko eta nekazaritzako 
elikagaien katean ekoizpen arduratsuko ereduak 
erabiltzeko konpromisoa.

 · Hondakinak eta elikagai-soberakinak murrizteko 
apustua.

 · 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta 
hondakinak kudeatzea.

Klima babesteko ekintza
Mercadonak bere Ingurumen Kudeaketako 

Sistema propioa du, baliabide naturalak 

ahalik eta gehiena aprobetxatzeko, 

prozesuak optimizatzeko, hondakinak 

murrizteko eta negutegi-efektua eragiten 

duten gasen emisioak murrizteko.

 · Ekintza Plana eta Emisioak Murriztea eta 

logistikaren optimizazioa.

 · Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa, 

Ekonomia Zirkular baterako trantsizioa 

errazteko.

Itunak helburuak lortzeko
Mercadona lankidetza estuan aritzen da 

beste erakunde eta elkarte batzuekin 

batera GJHak sustatzeko.

 · Erakunde sektorial eta sozialekin 
aliantzak egitea (AECOC, ASEDAS, 
CEOE, AVE, ÉTNOR Fundazioa...) GJHak 
betetzen aurrera egiteko.

Desberdintasunak murriztea
Mercadonak kondizio- eta aukera-
berdintasuna eskaintzen die langile guztiei, 
inolako diskriminaziorik gabe.

 · Inor ez diskriminatzeko politika.

 · Laneko jazarpenari aurrea hartzeko 
protokoloa.

Uretako bizitza
Hornitzaileekin batera egiten du lan, 

arrantza-produktuen jasangarritasunarekiko 

konpromisoa dutela bermatzeko.

 · Arrantza Jasangarriko Politika.

Industria, berrikuntza eta 
azpiegitura
Fabrikatzaile eta hornitzaileekin batera lan 
egiten du balioa sortzen duen hazkunde 
partekatu eta jasangarri bat bultzatzeko; 
horretarako, produktu berriak eta produktu-
aukeraren hobekuntzak garatzen dituzte 
elkarrekin. 

 · Denda Eraginkorraren Eredua.

 · Koberrikuntza Eredua.

 · Hornitzaileekiko Harreman Eredua, 
industria-kluster batek bultzatzen 
duena.

Lehorreko bizitza
Mercadonaren Ingurumen Kudeaketako 
Sistemak hondakinak murrizteko eta berriz 
aprobetxatzeko estrategiak ditu, ingurune 
naturalean buka ez daitezen.

 · 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago 

erabiltzea eta hondakinak kudeatzea.
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OSAGAIAK ARRISKUAK POLITIKAK ETA ESTRATEGIAK 2020KO JARDUERA

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

Elikagaien Segurtasuna • Elikagaien Segurtasunaren Eredua

Kontsumo-ohiturak aldatzea

• Produktu Aukera Eraginkorra: kalitate sendoa prezio garaiezinean
• Elikagai osasungarrien eskaintza
• Freskoen Globala Estrategia
• Denda Eraginkorraren Eredua
• Jateko Prest

Datuen babesa • Kontsumitzaileen datuak babestea

Eraldaketa digitala
• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
• Zeharkako berrikuntza
• Mercadona Online

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

Berdintasuna eta dibertsitatea

• 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

Lan-arriskuen prebentzioa
• Zerbitzu medikoa. Langilea osasun aldetik seguru sentitzea
• Lan-arriskuen prebentzioa

Kontziliazioa

• Bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea
• Dendak Antolatzeko Eredua
• Ordutegia, 5 +2
• Urteko Egutegia
• Giro soziala

Datuen babesa • Datuen babesa 

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

Merkataritza-jardunbide egokiak

• Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
• Hornitzaileen Jokabide Etikorako Jarraibideak
• Nekazaritzako elikagaien kate jasangarria 
• Industria-ehuna sortzea
• Animalien Ongizaterako Politika
• Arrantza Jasangarriko Politikak 
• Koberrikuntza hornitzaileekin

Datuen babesa • Datuen babesa

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

Hirietako mugikortasun jasangarria • Logistika Eredu Jasangarria

Baliabideen erabilera arduratsua
• Ingurumen Kudeaketako Sistema
• Gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren programa: elikagai-dohaintza

Tokiko komunitateekiko harremana

• Elkarrizketa eta gardentasuna 
• Tokiko komunitateekiko eta GKE-ekiko harreman eredua
• Ekintzailetasuna sustatzea
• Bizilagunen iradokizunak eta kexak kontuan hartzeko kudeaketa

Ekosistemak eta klima-aldaketa
• Ingurumen Kudeaketako Sistema, inguruan eta hornikuntza-katean gure jardueraren
    jasangarritasuna hobetzeko
• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak kudeatzea

Datuen babesa • Bizilagunen datuak babestea

Jardueraren alderdi guztiei dagokien legezkotasuna (osasuna, merkataritza, 
kontsumoa, industria, lana, ogasuna, ingurumena...)

• Delituak prebenitzeko eta ustelkeriaren aurkako politikak  
• Legedia eguneratzea eta barne-prozesuak egokitzea hura betetzeko

5. KAPITALA 
Helburua gauzak ondo egitearen ondorioz 
irabaziak lortzea da

Lehengaien prezioa handitzea • Hazkundea eta errentagarritasuna

Likidezia 
• Finantza-arriskua kudeatzeko politikak
• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
• Aberastasuna sortzea eta hazkunde partekatua

Garapen jasangarria eta arrisku 
posibleen prebentzioa  

Mercadonarentzat, gardentasuna eta elkarrizketa 

balio utziezinak dira, eta haiek defendatzen 

eta modu transbertsalean sustatzen ditu. 

Horren ondorioz, langileekin, hornitzaileekin eta 

gizartearekin partekatzen ditu bere bilakaera eta 

emaitzak, bileren bidez eta beste zenbait bitarteko 

erabiliz, hala nola Urteko Memoria hau, Ingurumen 

Memoria, Bost Osagaien gogobetetzearen 

prentsaurrekoa, Activo2 barne-komunikazioko kanala, 

webgunea, sare sozialak eta gardentasun-ataria. 
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OSAGAIAK ARRISKUAK POLITIKAK ETA ESTRATEGIAK 2020KO JARDUERA

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

Elikagaien Segurtasuna • Elikagaien Segurtasunaren Eredua

Kontsumo-ohiturak aldatzea

• Produktu Aukera Eraginkorra: kalitate sendoa prezio garaiezinean
• Elikagai osasungarrien eskaintza
• Freskoen Globala Estrategia
• Denda Eraginkorraren Eredua
• Jateko Prest

Datuen babesa • Kontsumitzaileen datuak babestea

Eraldaketa digitala
• Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 
• Zeharkako berrikuntza
• Mercadona Online

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

Berdintasuna eta dibertsitatea

• 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

Lan-arriskuen prebentzioa
• Zerbitzu medikoa. Langilea osasun aldetik seguru sentitzea
• Lan-arriskuen prebentzioa

Kontziliazioa

• Bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea
• Dendak Antolatzeko Eredua
• Ordutegia, 5 +2
• Urteko Egutegia
• Giro soziala

Datuen babesa • Datuen babesa 

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

Merkataritza-jardunbide egokiak

• Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
• Hornitzaileen Jokabide Etikorako Jarraibideak
• Nekazaritzako elikagaien kate jasangarria 
• Industria-ehuna sortzea
• Animalien Ongizaterako Politika
• Arrantza Jasangarriko Politikak 
• Koberrikuntza hornitzaileekin

Datuen babesa • Datuen babesa

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

Hirietako mugikortasun jasangarria • Logistika Eredu Jasangarria

Baliabideen erabilera arduratsua
• Ingurumen Kudeaketako Sistema
• Gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren programa: elikagai-dohaintza

Tokiko komunitateekiko harremana

• Elkarrizketa eta gardentasuna 
• Tokiko komunitateekiko eta GKE-ekiko harreman eredua
• Ekintzailetasuna sustatzea
• Bizilagunen iradokizunak eta kexak kontuan hartzeko kudeaketa

Ekosistemak eta klima-aldaketa
• Ingurumen Kudeaketako Sistema, inguruan eta hornikuntza-katean gure jardueraren
    jasangarritasuna hobetzeko
• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak kudeatzea

Datuen babesa • Bizilagunen datuak babestea

Jardueraren alderdi guztiei dagokien legezkotasuna (osasuna, merkataritza, 
kontsumoa, industria, lana, ogasuna, ingurumena...)

• Delituak prebenitzeko eta ustelkeriaren aurkako politikak  
• Legedia eguneratzea eta barne-prozesuak egokitzea hura betetzeko

5. KAPITALA 
Helburua gauzak ondo egitearen ondorioz 
irabaziak lortzea da

Lehengaien prezioa handitzea • Hazkundea eta errentagarritasuna

Likidezia 
• Finantza-arriskua kudeatzeko politikak
• Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
• Aberastasuna sortzea eta hazkunde partekatua

Erabateko Kalitatearen Ereduari jarraituz, indarrean 

dagoen legedia betetzea eskatzen du, eta bere 

kudeaketan sartzen du enpresako interes-

taldeak gogobetetzen laguntzen duen edozein 

estrategia. Gainera, eragile guztien interesak barne 

hartzeaz arduratzen da Zuzendaritza Batzordea, 

eta konpainiaren jarduerak dituen arriskuak 

identifikatzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko 

politikak zehazten ditu.

 Estrategia hau garatzen ari dela   Estrategia sendotuta dagoela 19
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Berrikuntzaren balioa 

Mercadonarentzat, berrikuntza funtsezko balio 

bereizlea da, eta Erabateko Kalitatearen Ereduan 

integratzen da, bost osagaiak asebetetzeko helburu 

bakarrarekin. Berrikuntzaren bidez, prozesuen eta 

produktuen etengabeko hobekuntza bultzatzen du. 

Konpainiak bezeroen beharrak eta nahiak aztertzen 

ditu, gero eta aldakorragoa den testuinguru batean 

irtenbide onenak eskaintzeko, arin. Eta zeharkako 

berrikuntzaren bidez erantzuten die, langileekin, 

hornitzaileekin eta bereziki “Nagusi”arekin irekitako 

lankidetza-prozeduren bidez.

Jakinik zenbat eta gehiago inbertitu berrikuntzan 

eta zenbat eta berrikuntza handiagoa izan orduan 

eta itzulkin handiagoa lortzen dela, etengabeko 

lankidetzan dihardu hornitzaile espezialistekin, 

soluzio berriak batera bilatzeko. 2020an, lan bateratu 

horri esker, 290 produktu berri sustatu dira. Hori da, 

hain zuzen, Lactiber Totaler Hornitzaileak egiten duen 

Hacendadoren +Proteínas gamako esne eta irabiakien 

kasua. Hain zuzen, azken urteko berrikuntzatzat 

hartu du Instituto Cerdàk bultzatutako Kontsumo 

Handiko Berrikuntza Behatokiak (2020). 

Era berean, berrikuntza sozialaren aldeko apustua 

egiten jarraitu du, dagoeneko ezarrita dauden 

ekimenak sendotuz; esate baterako, zenbait 

dendatako estalkietan eta fatxadetan dauden hiri-

lorategiak. Horiek, inguruneari ingurumen-onurak 

eragiteaz gain, enplegua sortzen dute desgaitasun 

intelektuala duten pertsonentzat, berdegune 

horietako batzuk eraiki eta mantentzeaz arduratzen 

baitira. Era berean, trencadisezko horma-irudiak 

daude kateko supermerkatu guztietako arrandegien 

atalean, desgaitasun intelektuala duten 1.000 

pertsonak baino gehiagok eginak; eta plastiko 

gutxiago erabiltzeko eta hondakinak kudeatzeko 6.25 

Estrategia abian jarri berri da.

Bestalde, 2019an abian jartzea erabaki zuen 

berrikuntza-proiektu irekian lanean jarraitu du 

enpresak. Juan Roigek bere ondare pertsonalarekin 

bultzatutako Lanzadera enpresa-azeleratzailearen 

Corporate ekimenaren bidez, aukera eskaintzen zaie 

ekintzaileei kontzeptu-probak egiteko lankidetza-

hitzarmena sinatu duten korporazioekin, zeinen 

artean baitago Mercadona. 

Laboratorios Almond Totaler Hornitzailearen Tahini Hacendado sesamo-pasta. Madrilgo Erlauntzaren barrualdeko instalazioak.
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• 290 nobedade eta 171 

hobekuntza produktu-aukeran, 

eta % 82ko arrakasta-ratioa. 

• Koberrikuntzako 20 zentro:  

19 Espainian, eta 1 Portugalen.

• 12.500 saio “Nagusi”ekin batera 

berritzeko. 

• 3 hornikuntza-nabe:  

2 Portugalen, eta 1 Espainian.

• Gehiegizko ahaleginak eta al-

ferrikako kostuak saihestea eta 

produktibitatea indartzea. 

• Bulego berriak Jarroko Koberri-

kuntza Zentroan (“Jarrods”). 

• Madrilgo Erlauntza irekitzea.

• Produktu-aukeraren kudeaketa 

digitalizatzea.

• “BIM” Bloke Logistikoetarako 

obra-proiektuak.

PRODUKTUEN BERRIKUNTZA 

PROZESUEN BERRIKUNTZA

BERRIKUNTZAREN ARDATZAK 

Madrilgo Erlauntzaren barrualdeko instalazioak.

Eraldaketa digitaleko prozesuaren barruan, 

Mercadonako informatika-sailak berrikuntzak 

egiten eta konpainiarentzat balio handia sortzen 

duten proiektuak bultzatzen jarraitu du. 2020an, 54 

milioi euro inbertitu dira programa informatikoak 

Vi l ladangos del  Páramoko (León) Datuak 

Prozesatzeko Zentrora migratzeko. Sistema horrek 

teknologiarik aurreratuenak ditu, eta enpresaren 

produktibitatea nahiz informazioaren segurtasuna 

indartzen ditu.

Ekimen horiek eta beste askok aukera eman diote 

Mercadonari bere Berrikuntza Eredua indartzeko. 

Eredu hori, 2019tik hona, Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Erakundearen (ELGE) berrikuntzaren 

inguruko informazioa jaso eta aztertzeari buruzko 

Osloko Eskuliburuaren eguneratze berrienekin bat 

etorriz, bi kategoriatan gauzatzen da: produktuaren 

berrikuntza eta prozesuaren berrikuntza.
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Irmãdona: Mercadona Portugalen

Etengabe hazi da Irmãdona —”Mercadonaren 

ahizpa” esan nahi du— Mercadonak 2016. urtean 

bere nazioartekotze-proiektuari ekiteko erabakia 

hartu zuenetik. Proiektu hori agerian geratu zen 

Matosinhosko Koberrikuntza Zentroa irekitzearekin 

(2017an), lehen 10 dendekin eta 2019an Póvoa de 

Varzimen (Portugal) Bloke Logistikoa ezartzearekin. 

Eta filosofia eta ilusio berberarekin egin du hori, “O 

Chefe” (“Nagusia”) gogobetetzeko behar den guztia 

egiteko. 

Horri esker, konpainiak bikoiztu egin du Portugalen 

duen presentzia, eta olio-orban gisa hedatu da; 

hala, beste 10 denda ireki ditu urtean zehar, eta 

guztira 20 denda ditu ekitaldiaren amaieran. 

Ahalegin horri esker, supermerkatuak ditu lau 

barrutitan: Porto, Braga, Aveiro eta, nobedade gisa, 

Viana do Castelo. 

Hazkunde horren osagarri, gainera, bulego-eraikin 

berri bat ireki da, konpainiak hutsetik sortua. 

Kontzeptu hori berria da, enpresaren eta langileen 

beharretara gutiz egokitua. Proiektua, 8 milioiko 

inbertsioa eginda, joan den ekainean inauguratu zen. 

Vila Nova de Gaian dago, Dom João II etorbideko 

dendaren gainean, eta 150 langile ditu bere 

instalazioetan. Haren azpiegituretatik erantzuten zaie 

aurreikusten diren hazkunde-beharrei.

Gainera, konpainiak bere eredua aplikatzen jarraitu 

du Portugalen; eredu jasangarri bat, balioa sortzen 

duena eta presentzia duen inguruetan loturak 

estutzen laguntzen duena. Eta ez bakarrik bere 

jarduera garatzen duen alorrak dinamizatuz, baizik 

eta balio tradizionalak berreskuratzen parte hartuz, 

joan den abuztuan Ermesinden bere supermerkatua 

ireki zuenean erakutsi duen bezala. Porto barrutiko 

hiri horretan, Irmãdonak industria-nabe zahar 

batean eraiki du bere denda. Balio historiko handiko 

eraikin bat da, oso hondatua zegoena. Enpresaren 

Erantzukizun Sozialaren politikaren barruan sartzen 

den ekimen horri esker, Sá udalerriko Ehun eta 

Harigintza Lantegia zenaren fatxada birgaitu da, 

bai eta haren jatorrizko tximinia ere. Eta, gainera, 

erabilera publikoko lorategi berri bat eraiki da, gaur 

egun bizilagunek erabiltzen dutena.

Proiektu horiek guztiek argi eta garbi erakusten 

dute Mercadonak Portugalgo gizartearekin duen 

konpromisoa. 2016. urtean hasi zen konpromiso 

hori, eta, harrezkero, etengabe hazi eta finkatu da 

Portugalen, aukera argia ematen duen herrialdea 

izanik. Han, Portugalgo enpresa gisa dihardu 

lanean, espainiar jatorriko Erabateko Kalitatearen 

Eredu batekin, zeinaren egoitza Valentzian baitago. 

Eta ahalegin horren erakusgarri dira kopuruak. 

Esate baterako, 2020an inbertitutako 113 milioi 

euroak; etengabeko enplegu-sorrera, urtea 1.700 

langilerekin ixteko (2019an baino 800 gehiago); eta 

herrialdeko lehen sektorearen eta nekazaritzako 

elikagaien industriaren aldeko apustua, hornitzaile 

portugaldarrei 369 milioi euroren erosketak eginda. 

Proiektu hori garatzen jarraituko du konpainiak 

2021ean. Beste 9 supermerkatu irekiko ditu, eta 

nabarmen erakutsiko du Portugalgo “Nagusia” 

gogobetetzeko eta herrialde horretan aberastasuna 

eta hazkunde jasangarria sortzeko konpromiso 

etengabea.  

 

20 
supermerkatu  

10 denda berri 2020an

113 M€-ko  
inbertsioa 

369 M€-ko  
erosketa

186 M€-ko  
fakturazioa

1.700  
langile
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         2020an irekitako dendak:

1  Av. Europa (Aveiro, Aveiro)

2 Arco Têxteis (Santo Tirso, Porto)

3 Penafiel (Penafiel, Porto)

4 Silva Rocha (Aveiro, Aveiro)

5 Ermesinde (Valongo, Porto)

6 Trofa (Trofa, Porto) 

7 Paços de Ferreira (Paços de Ferreira, Porto)

8 Av. 25 de Abril (Águeda, Aveiro)

9 Abelheira (Viana do Castelo, Viana do 

Castelo)

10 Campanha (Porto, Porto)

         2019an irekitako dendak:

1  Canidelo (Vila Nova de Gaia, Porto)

2 Sousa Aroso (Matosinhos, Porto)

3 Vermoim (Maia, Porto)

4 Fânzeres (Gondomar, Porto)

5 Rua Filipa Borges (Barcelos, Braga)

6 Domingos Sequeira (Porto, Porto)

7 Ovar (Ovar, Aveiro)

8 São João da Madeira (São João da 

Madeira, Aveiro)

9 Av. Dom Joao II (Vila Nova de Gaia, Porto)

10 Lamaçaes (Braga, Braga)

         Bestelakoak:

1   Póvoa de Varzimeko Bloke Logistikoa

2 Matosinhoseko Koberrikuntza Zentroa

3 Vila Nova de Gaiako bulegoak

4 Lisboako bulegoak
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2

2 3
3
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4
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5
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8
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BRAGA

PORTO

AVEIRO

VIANA DO CASTELO

LISBOA
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COVID-19aren kudeaketa

Ezohiko uneetan ikusten 
dira ezohiko pertsonak 

2020ko martxoaren 14an, COVID-19agatiko alarma-

egoera dekretatu zen. 36 ordu baino gutxiagoan, 

Mercadonak bere supermerkatuak (1.600 baino 

gehiago) egokitu zituen egoerari aurre egiteko, 

bi helburu nagusirekin: “Nagusi”en eta langileen 

osasuna eta segurtasuna babestea, eta hornidura 

bermatzea.

Ohiz kanpoko egoera horren ondorioz, are 

arinagoak izan behar genuen etengabe egokitu eta 

erabakiak hartzeko. Martxoa eta abuztua bitartean, 

Zuzendaritza Batzordeak 18 ezohiko bilera presentzial 

egin zituen, martxan jarri beharreko aldaketa ugariei 

irtenbidea emateko. 

Konpromiso horrekin, dendak errealitate berrira 

erabat egokituta ireki zituen konpainiak martxoaren 

16an. Babes-neurri guztiekin hasi zuten lanaldia 

Mercadonako langileek. Hala, prebentzioko materiala 

eman zitzaien, hala nola maskarak, eskularruak, 

gel hidroalkoholikoa, babes-manparak eta begiak 

babesteko lenteak. Eta dendetako langileen 

ordutegia egokitu zen, publikoarekiko esposizioa 

mugatzeko eta lana eta bizitza pertsonala uztartzea 

errazteko. Horrez gainera, gaixotasunarekiko 

bereziki sentikorrak ziren langileekin (2.609, guztira) 

detekzio-lan garrantzitsu bat egin zen; etxean egon 

behar zutela esan zitzaien, haien osasuna zaintzea 

baitzen garrantzitsuena.  

Egoerari aurre egin ahal izateko, langile gehiago 

kontratatu ziren dendetarako, eta beste 1.800 

kontratazio logistiko egin ziren, hornidura 

bermatzeko. Gainera, konpainiak hornitzaileekin 

batera lan egin zuen, egoera berrietara egokitu eta, 

hala,  ustekabekoei aurre egiteko; besteak beste, 

kreditu-lerro berriak ezarri eta errentak barkatzea. 

Bestalde, krisialdiaren garrantzia zela eta, elikagai-

Mikel, Mutiloako supermerkatuko langilea (Aranguren, Nafarroa).24



bankuei, jantoki sozialei eta beste erakunde batzuei 

ematen zien laguntza indartu zuen, bazekien-eta 

inoiz baino laguntza gehiago behar zutela. Hala, 

Mercadonak, ohiz kanpoko egoera bat izanda, 

ordura arteko elikagai-dohaintza handiena egin zuen: 

17.000 tona produktu eman zituen urte-amaierarako, 

283.000 erosketa-orgaren baliokidea.

Hona zein izan zen konpainiak pandemian baieztatu 

zuen lehenengo ebidentzietako bat: komunikazioa 

inoiz baino garrantzitsuagoa zela kudeaketan. 

Hori dela eta, etengabe entzun zien langileei, eta 

entzute hori ez zen hain eraginkorra izango Activo2 

kanalik gabe. Barruko tresna hori funtsezkoa izan 

zen, halaber, etengabe hartzen ziren neurrien berri 

emateko pertsonei, eta, batez ere, haien iradokizun 

eta ekarpenetan oinarrituta hobekuntza eta 

irtenbideak egiteko. 

Horri esker, konpainiak ahulguneak detektatu, 

akatsak zuzendu eta indarguneak bultzatu ahal 

izan ditu. Pandemian zehar gertatutako egoera 

guztiei erantzuten jakin du, betiere pertsonen 

osasuna eta segurtasuna lehenetsita: “Nagusi”ena 

supermerkatuetan, langi leena bakoitzaren 

lanpostuetan eta hornitzaileena instalazioetarako 

sarbideetan. 

Pandemiaren lehenengo hilabeteetan, aldi baterako 

neurri batzuk ezarri ziren, eta oraindik erabiltzen 

diren beste batzuk ere bai. Guztira 100 ekimen baino 

gehiago egin ziren, instalazio guztiak seguru eta 

aktibo mantentzeko. Ekitaldiaren amaieran, guztira 

200 milioi euro inbertitu dira ekimen horietan, 

etengabeko ahaleginaren eta inplikazioaren emaitza 

gisa. 
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200  
milioi euro

baino gehiago

Higienea eta prebentzioa 
langileentzat

Zerbitzu batzuk gelditzea

Adibidez, Etxerako Zerbitzua, 
Teleerosketa, Jateko Prest atala, 
urdaiazpiko ebakiaren zerbitzua eta 
laranja zukutu berriaren zerbitzua 
(pixkanaka berraktibatu ziren).

Kartelak eta megafonia

Prebentzio-neurrien berri ematen duten 
informazio-kartelak jarri dira supermerkatuetako 
sarbideetan eta erakundearen beste instalazio 
batzuetan, hala nola bloke logistikoetan, 
Erlauntzetan eta bulegoetan. 

Higienea eta prebentzioa “Nagusi”entzat

Gel desinfektatzailea, papera eta eskularruak 
katearen denda guztietan.

COVID Call Center

3C (COVID Call Center) zerbitzua abian jartzea, 
enplegatuen zalantzei erantzuteko, kasuen jarraipena 
egiteko eta gaixotasunak jotako pertsonekin 
harreman estua izan duten plantillako kideen 
jarraipena egiteko.

Ekonomia suspertzea

Confirming-lerroak 2.100 milioi euroan handitzea 
eta errentak barkatzea, eta bloke logistikoetan 
higienerako, jateko eta atsedenerako egokitutako 
guneak prestatzea.

Ahalegina aitortzea

Langile guztiei beren soldataren % 20ko prima 
ematea 2020ko martxoan. Denera, 43 milioi €.

Dendetako berritze-lanek eta 
jarduerek eragindako itxierak

Gelditu egin ziren, “Nagusi”ari ahalik eta 
zerbitzurik onena emateko eta gertutasuna eta 
segurtasuna bermatzeko.

Etengabe entzutea, komunikatzea eta ikastea

Activo2 aplikazioa erabiltzea langileei neurrien 
berri emateko, haien beharrak eta iradokizunak 
entzuteko eta haiekin batera kudeaketa hobetzen 
ikasteko.

Maskarak, gel desinfektatzailea, 
eskularruak, begiak babesteko lenteak, 
eta babes-manparak supermerkatuetako 
kutxetan eta biltegietako harrera- eta 
igorpen-eremuan.
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100 
neurri

baino gehiago

Lanorduak egokitzea

Denden kasuan, 4+3 ordutegia 
ezarri zen, astean 4 egunetan lan 
egiteko eta 3tan atseden hartzeko; 
plantillaren esposizioa mugatzea eta 
kontziliazioa erraztea ziren helburua.

Desinfekzioa eta garbiketa areagotzea

190.000 bat desinfekzio-saio supermerkatu, 
bloke logistiko eta Erlauntzetan; 20,5 milioi 
euroko gastua guztira.

Madrilgo Erlauntza irekitzea

2020ko apirilean, onlineko erosketa berria jarri 
zen martxan Madrilgo probintzian, “Nagusi”en 
beharrei erantzuteko.

Hornidura ziurtatzea

Plantilla indartu zen dendetan eta 
bloke logistikoetan, eta giza laguntza 
iritsi zen erakundeko beste toki 
batzuetatik.

Gutxieneko segurtasun-tartea ziurtatzea

Denden kanpoaldean eta barrualdean eremuak 
mugatzea, erosketa-orgak uzteko eta alferrikako 
kontaktua saihesteko eremuak barne; salmenta-
aretoko elementuak kendu eta birbanatzea, 
hala nola apalak eta uharteak; eta kanpoko 
segurtasuneko langileak kontratatzea.

Langile zaurgarriak babestea

2020ko otsailetik aurrera prebentzio-neurriak 
hartzea, ahal izan den kasuetan telelana erraztea, 
eta lanpostura modu koordinatuan sartzea.

#HauEZINdaGELDITU eta #EAktibatu

Mercadonaren hornitzaileei bururatu zitzaien 
HauPasatukoDa ekimena sortzea —gerora 
#HauEZINdaGELDITU eta #EAktibatu izenak 
hartu zituena—, ekonomiaren gurpilak martxan 
jarraitu zezan.

Dohaintzak gehitzea

17.000 tona produktu entregatzea, 2019an baino 
% 86 gehiago, elikagai-bankuei, jantoki sozialei 
eta Espainiako eta Portugalgo beste erakunde 
batzuei.

3M deritzen neurriak aplikatzea

Lantoki guztietan maskara erabiltzea, distantzia 
soziala eta eskuen higienea zaintzea.
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Beatriz, Santanderko El Alisal-ko supermerkatuko “Nagusia” (Kantabria).28



Mercadonak ezingo lituzke 
gainditu 2020an izan dituen 
erronkak “Nagusi”aren konfiantza 
gabe. Pandemian izandako 
ikasbide ugarien artetik, hau izan 
da nagusia: bezeroa itsasargi 
izanda, konpainiak eraldaketa 
izugarria bizkorrago egiten 
zentratu behar du, sendotasunez, 
bezeroen itxaropenei aurrea hartu 
eta zerbitzu bikain bat eskaintzen 
jarraitzeko, kalitate goreneko 
Produktu Aukera Eraginkorrarekin 
eta elikagaien segurtasunarekin, 
prezio garaiezinetan.

“Nagusia” 
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garatzen jarraitu du; 8ko Denda esaten zaio 

konpainiaren barruan, eta 1.000 supermerkatu baino 

gehiagotan dago. Diseinu aitzindari bat da, espazio 

handiagoa eta erosoagoa, produktuen antolamendu 

hobea, instalazio eta teknologia modernoak eta 

beste hainbat hobekuntza eskaintzen dituena. 

Horiekin guztiekin batera, bezeroen erosketa-

esperientzia hobetzen da, eta horretan ematen 

duten denbora optimizatzen. 

8ko Dendak aurrerapenak ditu langileentzat ere: 

haien gelak hobeto hornituta daude, eta zerbitzu 

hobeak dituzte; esate baterako, dendako edozein 

ataletatik edozein informazio partekatu ahal izateko 

balio duten elkarlaneko gailu eta tresnak, fakturazio-

sistema stock errealarekin konektatzen baitute. Eta, 

hori guztia, eraginkortasuna ahalik eta gehiena 

aprobetxatzen duten instalazio jasangarri batzuetan; 

konpainiak azken urteotan ingurumena errespetatu 

eta zaintzearekin duen konpromisoa indartzen dute 

instalazio horiek.

Planeta zaintzen jarraitzeko eta Mercadonaren 

jarduerak ingurumenean duen inpaktua ahalik eta 

gehiena murrizteko, denda konbentzional batekin 

alderatuta % 40 bitarte aurrezteko aukera ematen 

duten irtenbideak eskaintzen ditu Mercadonaren 

Denda Eraginkorraren Ereduak. Horretarako, LED 

bidezko argiztapena erabili, eta energia-kontsumoa 

ahalik eta gehiena optimizatzen duten neurriak 

hartu ditu. Besteak beste: ateak jarri izana produktu 

izoztuen altzarietan (hotz-galerak murrizteko), 

kondentsazio-sistema flotatzailea hozte-instalazioan 

(kontsumoaren optimizazioa), klimatizazio 

1.1 Bikaintasunaren atzetik

Mercadonak 2020ko ekitaldi guztian zehar jakin du 

urte konplexua izango zela, eta bazekien, halaber, 

egoera berri horretan soluzioak eskaintzeko modurik 

onena etengabe eta aktiboki bikaintasuna bilatzea 

zela. Hori dela eta, eta testuinguru aldakor eta gero 

eta zorrotzago bati erantzunez, kudeaketa-eredua, 

Erabateko Kalitatean oinarritua, sendotzea erabaki du 

berriro ere. Ekintza zehatzak eta emaitzak eman ditu 

horrek, eta erantzukizunez hazten jarraitzeko aukera 

ekarri du.

Supermerkatu eraginkorrak (8ko Denda)

Mercadonak, bere hazkunde jasangarriarekin 

jarraitzeko, baliabide esanguratsuak bideratu ditu 

2020an bere supermerkatu-sarea indartzeko. Hala, 

1.641 dendarekin (horietatik 20, Portugalen) itxi du 

urtea, 70 supermerkatu (horietatik 10, Portugalen) 

inauguratu eta Espainian beste 65 itxi ostean; 

konpainiak gaur egun behar dituen estandarretara 

egokitzen ez zirelako itxi ziren. 

Horretarako, Mercadonak 388 milioi euro inbertitu 

ditu urtean zehar; beste 443 milioi euro bideratu 

ditu eraberritze- eta hobekuntza-obretarako 

(152 dendatan egin dira halako obrak), eta, beste 

298 milioi euro, lursail eta lokal berriak erosteko, 

supermerkatuetan lanak egiteko, ekipamendurako, 

eta 2020an inauguratutako dendak hornitzeko. 

Guztira, 1.100 milioi eurotik gorako inbertsioa, 

konpainiaren proiektua garatzen eta dendetan 

hobekuntza eraginkorrak egiten jarraitzeko.

Etengabe hobetzeko eta “Nagusi”ei zerbitzu-

bikaintasuna eskaintzeko konpromiso eta ahalegin 

horretan, konpainiak Denda Eraginkorraren Eredua 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Mercadonak baliabide asko erabiltzen ditu instalazioak “Nagusi”en beharretara egokitzeko. 2020an, Denda 

Eraginkorraren Eredua zabaltzen jarraitu du (8ko Denda), eta horrelako 1.000 supermerkatu baino gehiago 

ditu jada.
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Bilboko Moyúa supermerkatuaren barrualdea (Bilbo, Bizkaia).

automatizatua, gainpresio-sistema, puntu kritikoak 

berrikusi izana gas hozgarriaren ihesak detektatu 

eta eragozteko, eta sarbideetako atondoak (aire-

korronteak eragozteko). 

Testuinguru horretan, Mercadonak ekimen 

jasangarri berriak abiarazi ditu bere dendetan. 

Esate baterako, eguzki-panelak instalatu ditu 

Espainiako eta Portugalgo 8 supermerkatutan; 

horri esker, supermerkatu horiek sorkuntza 

berriztagarri fotovoltaikoa dute orain estalkietan, 

autokontsumorako. 1.400 eguzki-panel horien 

instalazioa dela eta, energia elektrikoaren % 15 

aurreztu da denda bakoitzeko. Lortutako emaitza 

onak ikusita, konpainiak aurreikusi du 2021ean 3,4 

milioi euro bideratzea ekimen hori 36 dendatara 

zabaltzeko. Hala, ekitaldi horren amaierarako, 

eguzki-potentzia instalatuko 4.200 kW sortuko 

dira autokontsumorako. Kontsumo eraginkorraren 

testuinguru horretan, 41 supermerkatutan CO
2
 

transkritikoarekin egindako instalazio frigorifikoa egin 

da. Horretarako, 5 milioi euroko inbertsioa egin da, 

eta atmosferara igorritako negutegi-efektuko gasen 

kantitatea nabarmen murriztu da. Eta instalazioetako 

inguratzaile termikoetan hobekuntzak egin dira, hala 

nola ganberetako ateetako markoetan babesak 

jartzea, transpaletek ematen dituzten kolpeek eragin 

ditzaketen desdoikuntzen ondorioz hotz-galerarik 

ez izateko.

1.641 
supermerkatu 2020aren amaieran

152 
denda berritu 

1.621 
Espainian

70 
denda berri,   

haietako 10 Portugalen

20 
Portugalen
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Mercadona Online

Mercadona supermerkatu fisikoen eta onlineko 

salmentako konpainiak areagotu egin du berrikuntza 

digitaleko prozesua 2020an, bezeroen beharretara 

konektatuta jarraitzeko. Horretarako, 2018an 

hasitako onlineko erosketa-zerbitzua garatzen 

jarraitu du, eta 2020an urtean zehar 176 milioi 

euroren salmentak izan ditu kanal horren bidez; 

“Nagusi”ek 1,2 milioi eskaera baino gehiago egin 

dituzte.

Kopuru horietara ir isteko, konpainiak bere 

Erlauntza sarea indartu du, hots, onlineko eskaerak 

kudeatu eta prestatzeko bakarrik erabiltzen dituen 

biltegien sarea. Hain zuzen ere, 2020ko apirilean, 

konfinamendu betean, Madrilgo Erlauntza jarri zuen 

martxan. Online banatzeko zentro berri horrek 12 

milioi euroko inbertsioa eskatu du, eta 15.000 metro 

karratuko azalera du. Haietatik 3.800 produktu 

freskoetarako dira, produktu hoztuak eta izoztuak 

hotzean biltegiratzeko eremua barne. Inguru 

horretako eskaerak modu perimetralean prestatzen 

dira, eta, hala, saihesten da gehiegizko ahaleginak 

egitea eta langilea ganbera barruan egotea. 

Madrilgo Erlauntzan 500 pertsonak baino gehiagok 

egiten dute lan gaur egun, eta probintziako 37 

posta-kode hartzen ditu. 2020ko apiriletik abendura 

bitartean, 319.000 eskaera egin dira.  

Horrez gainera, Erlauntza horrek energia-kontsumoa 

nabarmen murrizten laguntzen duten elementuak 

ditu, hala nola eguzki-panelak eta hotzeko 

produktuen biltegirako isolatzaile espezializatuak. 

Bestalde, karga-plataformen altuera txikiagotu 

egin da, hiriaren erdialdean ibiltzen diren banaketa-

ibilgailuak ohikoak baino txikiagoak baitira, erraz 

kargatzeko eta errazago egiteko eta entregaren 

azken zatia, bezeroaren etxeko aterainokoa. 

Onlineko eskaerak kudeatu eta prestatzeko biltegi 

hori konpainiak lehendik Valentzian eta Bartzelonan 

dituenei gehitu zaie; haietan, 1.486 pertsonako talde 

bat ari da lanean, Valentziako Mercadona Tech-en 

bulegoetan diharduten 123 profil teknologikoak 

barne.

1.211.800 
eskaera

1.486  
langile

12 M€-ko 
inbertsioa 

Madrilgo Erlauntzan

176 M€-ko  
fakturazioa

MERCADONA ONLINE 2020AN 
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Mario eta Coral, Madrilgo Erlauntzako langileak. 33
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Jateko Prest

Mercadonak Jateko Prest atal berria jarri zuen 

martxan 2018ko abuztuan. Ordudanik, konpainiak 

kalitate oneko plater prestatuak eta askotarikoak 

eskaintzen jarraitu du, “Nagusi”ek dieta oso eta 

orekatua izateko aukera eduki dezaten. Horri esker, 

2020aren amaieran, konpainiaren 650 dendak 

eskaintzen dute Jateko Prest, Portugalgo 20ak barne 

direla; han, Pronto a Comer izenaz da ezaguna. 

Ahalegin horren ondorioz, Jateko Prest eskaintzen 

duten supermerkatuen kopurua ia bikoiztu egin da 

urtebetean, eta garrantzi berezia du gertatu den 

testuinguruan. Hala, 2020ko martxoan, COVID-19aren 

aurkako neurri gisa, atal horren funtzionamendua 

etetea erabaki zuen Mercadonak; une horretan 350 

dendatan zegoen atal hori. Handik bi hilabetera 

atzera bota zen erabaki hori, eta zerbitzua pixkanaka 

ezartzen joan zen, eta, gainera, lehen ez zuten 

supermerkatu batzuetan ere ezarri zen.

Denbora horretan, Mercadonak lanean jarraitu du 

atala hobetzeko: errekien aukera bat jarri da denda 

guztietan (Hot Deli); 500 saltokitan mikrouhinak 

jarri dira, “Nagusi”ak edozein plater berotu ahal 

izan dezan; eta 600 supermerkatutan Gabonetako 

produktu-aukera espezifiko eta osoago bat jarri 

da (erretiluak kanapeekin eta oilasko eta solomo 

beteekin; eta Portugalgo bezeroen ohituretara ere 

egokitu dira produktuak, leitão tipikoaz gozatu ahal 

izan baitzuten Gabonetan). 

Jateko Prest saileko lantaldeak berrikuntzaren eta 

etengabeko aurrerapenaren alde egiten jarraitu 

du. Kalitatea hobetu du, besteak beste, tortilletan, 

eta prezioa jaitsi du anoak handituta (pasta eta 

gisatuak). 

Horrez gainera, ataleko eskaintza zabaltzen jarraitu 

da “Nagusi”ekin batera koberrikuntzaren bitartez, 

Silvia, Jateko Prest ataleko langilea, Dos Hermanasko (Sevilla) Adolfo Suárez etorbideko supermerkatuan. Liliana, Abelheirako supermerkatuko langilea, Viana do Castelo.
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arrain-platerak (urraburua, izokina eta bakailaoa) 

eta tokian tokiko errezeta tipikoak aterata. Hala, 

Espainian Makarroiak tomate eta txorizoarekin 

eskaintzen hasi dira; eta Pronto a Comer atalak 

zenbait gisatu eskaintzen dizkio jada “Nagusi”ari; 

besteak beste, Creme de legumes, Creme de 

espinafres eta Salada de bacalhau com grão 

de bico. Herrialdeen arteko errezeta-trukea ere 

bultzatu da; hala, Portugalgo Frangoa iritsi da 

Espainiara, eta, Portugalen, badituzte entsaladilla 

errusiarra eta paella.

Aldi berean, aurrerapenak egin ditu erosketa-

esperientzian, prozesua bizkortu eta beti zerbitzua 

bermatzen duen enkargu-metodo bat ezarri baitu. 

Hala ikusi da urte guztian, bai Gabonetako kanpainan, 

bai gainerako produktu-aukerari dagokionez. 

Hobekuntza informatiko hori garatzeko, 300.000 

euroko inbertsio bat egin da.

Jasangarritasuna eta Ekonomia Zirkularraren 

printzipioak indartzen jarraitzen du atal honek; 

adibidez, ingurumena errespetatzen duten ontziak 

erabiliz (kartoiz eta azukre-kanaberatik ateratako 

zelulosa-pulpaz eginak); plastikoa, kartoia, gai 

organikoak eta bestelako hondakinak birziklatzeko 

zaborrontziak jarriz kateko supermerkatu askotan; eta, 

toki horietan, berrerabiltzeko mahai-tresnak eskainiz.

Hala, bi urte baino gehixeagoan, eta COVID-19aren 

ondorioz izandako etenaldi eta guzti, Jateko 

Prest sailak sendotzen jarraitzen du Mercadonan. 

Eta kalitatearen bitartez eta “Nagusi”en eskutik 

jarraitzen du sendotzen; izan ere, bezeroek aukera 

aberasten dute koberrikuntzaren bitartez, eta beren 

beharrei erantzuten dieten plater berri, orekatu eta 

osasungarriak gehitzen dituzte. 2020aren itxieran, 

Mercadonak 170 milioi euro inbertitu ditu proiektu 

horretan.

650 
supermerkatu Jateko prest 

zerbitzua dutenak

170 M€-ko 
inbertsioa

300.000 €, ataleko  
hobekuntza informatikoetan

20  
Portugalen

630 
Espainian

Liliana, Abelheirako supermerkatuko langilea, Viana do Castelo.
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Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua

Mercadonarentzat, komunikazioa funtsezkoa da bere 

jardueran. “Nagusi”ekin elkarrizketa eta gardentasuna 

zaintzeko jarrera du, eta informazioa ematen die 

konpainiak interesgarritzat jotzen dituen gaiei buruz. 

Horretarako, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzu bat 

du (BAZ), doakoa, bai Espainian eta bai Portugalen: 

91 pertsona ari dira zerbitzu horretan lanean, 81 

Espainian eta 10 Portugalen. Lantalde konprometitu 

eta oso koordinatu bat, egunero gogor lan egiten 

duena bezeroei arretarik onena eskaintzeko.

2020an, COVID-19a iristean, informazio-eskaera 

handitu egin da, eta Mercadonaren BZA osatzen 

duten pertsonek jakin dute egoerari aurre egiten eta 

jasotako galdera guztiak kudeatzen. Mercadonaren 

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak eskaerak jasotzen 

dituenean, inplikatutako arduradunei jakinarazten 

zaizkie, eta haiek banan-banan aztertzen dituzte, 

“Nagusi”arentzat irtenbiderik onena aurkitzeko. 

2020an 270.775 kontsulta kudeatu zituen (260.000 

Espainian eta 10.775 Portugalen). 

Halaber, konpainiak profilak ditu sare sozialetan; 

zehazki, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

eta LinkedIn sareetan. 2020. urtearen amaieran, 

konpainiak 394.500 elkarrizketa izan zituen 

bezeroekin kanal horien bidez; zehazki, 352.000 

Espainian eta 42.500 Portugalen. Horrek erakusten 

du bide horietatik ere bezeroekiko elkarrizketa gero 

eta handiagoa dela. 

Komunikazioaren emaitza da lan hori, eta, horri 

esker, hobetu beharreko puntuak detektatu dira, eta 

“Nagusi”en gogobetetzea sendotzeko tresna nagusi 

gisa indartu da Mercadonako Bezeroarentzako 

Arreta Zerbitzua. Gainera, konpainiak hobekuntza 

tekniko garrantzitsuak egin ditu urtean zehar, 

zeinei esker sare sozialetako erantzunak arindu eta 

edukia monitorizatu baititu, gehien eskatzen den 

informazioa zein zen eta zalantza nagusiak zein 

ziren jakiteko. Horren adibide da WhatsApp bidezko 

laguntzaile birtualaren zerbitzua ezartzea. Carol du 

izena. Kanal horren bidez, zalantza pertsonalizatuak 

argitu dira eguneko 24 orduetan eta asteko 7 

egunetan.

BEZEROEN ARRETARAKO 
KANALAK ESPAINIAN

BEZEROEN ARRETARAKO 
KANALAK PORTUGALEN

www.mercadona.pt

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.linkedin.com/company/
mercadonaportugal

www.mercadona.es 

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

36

https://www.linkedin.com/company/mercadonaportugal/


Koberrikuntza “Nagusi”arekin  

Mercadonarentzat, “Nagusi”aren gogobetetzea da 

bere jardueraren funtsezko gakoa, eta hura kokatzen 

du beti bere erabakien erdigunean. Hori dela eta, 

Koberrikuntza Eredu aitzindari bat du, 2011. urteaz 

geroztik, Amantal Estrategiaren bidez egiten du lan: 

bezeroekin esperientziak eta ohiturak partekatzen 

ditu, gero hornitzaileei helarazteko eta produktu 

onenak egiteko lankidetza zuzena bultzatzeko.

2020an, enpresak milioi bat euro bideratu ditu 

proiektu horretara, zeinak Espainian eta Portugalen 

20 koberrikuntza-zentro baititu. Azkena Bétera-n 

(Valentzia) inauguratu du, eta haren instalazioak 

haragi-produktuen berrikuntza bateraturako 

erabiltzen ditu. Koberrikuntza-zentroetan, 150 adituk 

12.500 saio egin dituzte “Nagusi”ekin, eta horiei 

gehitu behar zaie COVID-19ak eragindako egoera 

berriak direla-eta bezeroekin online egindako lana. 

Horrekin, zenbait berrikuntza sartu ditu, hala 

nola Francisco Aragon Totaler Hornitzailearen 

Garbiketarako % 70eko alkohol espraiduna, zeinak 

“Nagusiak” harritu baititu edozein motatako objektu 

edo materiala desinfektatzeko gai delako; eta Mango-

zaporeko Cider-a, Font Salem Totaler Hornitzaileak 

fabrikatua eta “Nagusi” portugaldarrari esker 

eskuratua, edari horrentzako aukera desberdin eta 

freskagarriago bat eskatzen baitzuen.

Francisco eta Aurora, “Nagusia” eta langilea Kordobako Esnegainaren eta Esnearen Koberrikuntza Zentroan.

12.500
saio “Nagusi”ekin

11.000 
Espainian

1.500 
Portugalen
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1.2 Segurtasuna eta hornidura bermatzea  

2020a oso urte konplexua izan da, eta COVID-19aren eraginez, eta 

Mercadonaren ahalegin nagusiak bi helburu izan ditu: prebentzio-neurrien 

bidez instalazioetako segurtasuna indartzea, bezeroen eta langileen 

osasuna bermatzeko; eta, egunez egun, kateko supermerkatu bakoitzean 

hornidura bermatzea.

Joan den martxoaz geroztik, lan egin du dendetan muntaketa-kate osoan 

segurtasuna indartzeko irtenbideak sartzeko, hala nola desinfekzio-

guneak, bai kale-mailako sarbideetan, bai aparkalekuan, eta kaxa-lineetan 

instalatutako babes-manparak. 

Era berean, espazioei zabaltasuna emateko eta hartara gutxieneko 

segurtasun-tarteak ahalik eta gehien mantentzeko, mugimenduak egin 

dira; esaterako, Fruta eta Barazkien ataleko balantza lekuz aldatu da, 

erakusmahaian sartzeko, eta sarbideetatik mahaiak eta aulkiak kendu dira. 

Horrez gain, “Nagusi”entzat eta langileentzat gel hidroalkoholikoa, 

eskularruak eta papera banatu ditu zentro bakoitzean; segurtasun-

distantziak seinalatu ditu biniloen bidez; eta berariazko eremuak prestatu 

ditu erosketa egiten den bitartean gurdiak uzteko eta, hartara, bezeroen 

arteko kontaktuak saihesteko. Nahiz eta Elikagaien Segurtasunerako 

Europako Agentziak (EFSA) baieztatu duen “elikagaiak ez direla COVID-19 

kutsatzeko bide bat”, Mercadonak, “Nagusi” guztientzako segurtasun 

handiagoa eskaintzea harturik xedetzat, 1.400 analisi baino gehiago egin 

ditu bere borondatez produktu eta gainazaletan, eta, lan horri esker, 

EFSAren ondorioak berretsi ditu.

Bestalde, bektoreak kontrolatzeko hornitzaile homologatuen 

laguntzarekin, etengabe desinfektatu dira instalazio guztiak, bai dendetan, 

bai Erlauntzetan eta bloke logistikoetan. 

Testuinguru berri horretan, konpainia gai izan da COVID-19aren ondoriozko 

bezeroen behar berrietara egokitzeko, eta horrek aldatu egin du bere 

produktu-aukera; esate baterako, zentro guztietan helduentzako eta 

haurrentzako maskara higienikoak jarri ditu, eta beste produktu batzuk 

ere bai, hala nola % 70eko alkoholdun etxe-desinfektatzaileen gama eta 

eskuak garbitzeko lozio eta gel hidroalkoholikoak.

Felicidad, Torreviejako Habaneras supermerkatuko "Nagusia" (Alacant).
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1.3 Kalitate Sendoa  

1993an, SPB (Beti Prezio Baxuak) estrategia jarri 

zuen martxan Mercadonak, ikusirik ezen gehien 

saltzen ziren produktuak kalitate sendoa eta prezio 

garaiezina zutenak zirela, beti ordena horretan, eta 

prezioa behin eta berriz aldatzen ibili gabe. Urte 

hauetan guztietan, enpresak kalitatearen aldeko 

apustua egin du etengabe. Hori da kateko sail guztiek 

egunero izaten duten erronka nagusietako bat, eta 

hori bultzatzea aukera argia da “Nagusi”ari produktu 

bereizgarriak eskaintzen jarraitzeko, banan-banan. 

Eta hori guztia kontsumo kontziente eta kritikoa 

sustatzen duen estrategia baten bidez, zeina 

gizarte- eta ingurumen-irizpideen arabera gidatzen 

baita, eta helburu argi bat baitu: kalitate goreneko 

produktuen kontsumoa bermatzea, ahalik eta inpaktu 

txikiena eraginez, eta, hala, planeta honetan bizi 

diren pertsonen eta etorkizuneko belaunaldien bizi-

kalitatea hobetzen laguntzea. 

Elikagaien segurtasuna bermatu beti

Mercadonaren erantzukizun nagusietako bat 

“Nagusi”ei erabat segurua den produktu-aukera 

bat eskaintzea da. Duen garrantziaz jabetuta, urtez 

urte ahalegin eta baliabide handiak bideratzen ditu 

horretara. Denek partekatzen dute eskakizun hori, 

eta, gainera, produktuz produktu, hornitzaile guztiek 

kontrastatzea bermatzen dute, baita pandemian ere.

Horretarako, Mercadonak urteak daramatza 

hornidura-kateko prozesu guztiak zehatz-

mehatz kontrolatzen, jatorritik hasi eta azken 

kontsumitzaileraino. Kalitatea eta Elikagaien 

Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren bidez egiten 

du kontrol hori, eta hornitzaileekin elkarlanean. 

Gainera, hornitzaileekin simulakroak egiten ditu, 

Martínez y Cantó Totaler Hornitzailearen kamamila-infusioa, ezti-zaporekoa. 
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elikagaien segurtasun-maila handitzeko izan 

daitezkeen hobekuntza-puntuak detektatzeko. 

Etengabeko lankidetza horri esker, Administrazio 

Publikoek ere parte hartzen dutela, Mercadonak 

indartu egiten ditu simulatutako agertoki horietan 

parte hartzen dutenen trebetasunak. Horri esker, 

etorkizuneko gertakizunei berme handiagoz aurre 

egin ahal izango diete, eta irtenbideak bizkorrago 

eta eraginkortasun handiagoz eskaini ahal izango 

dituzte.

Konpainiak dio bere produktu-aukerako produktu 

guztiek elementu hauek bermatu behar dituztela 

nahitaez,  eta ordena honetan:  e l ikagaien 

segurtasuna, kalitatea, txera, Produktu Aukera 

Eraginkorra eta prezio txikiena. Horretarako, 

elikagaien segurtasunari buruzko zenbait dekalogo 

erabiltzen dituzte Totaler Hornitzaileek, elikagaien 

segurtasun-maila azkar eta etengabe baloratu eta 

egiaztatu ahal izateko.

Elikagaien segurtasunak konpainiaren jarduerarako 

eta gizartearentzat duen garrantziaren jakitun, 

konpainiak Batzorde Zientifiko Aholku-emaile 

bat du duela 17 urtez geroztik. Ospe handiko 

profesionalek osatzen dute lantalde independente 

hori, eta konpainiari laguntza teknikoa ematen 

dio elikagaien segurtasuna eta bere produktu 

guztien kalitatea —ordena horretan— bermatzeko. 

Urte hauetan guztietan egin duen lan hain onaren 

ondorioz, enpresak Portugalen errepikatu du 

ekimen hori 2020an. Han ere Batzorde Zientifiko 

Aholku-emaile bat sortu da, kontsumitzaileen 

(kasu honetan portugaldarren) osasuna eta 

segurtasuna defendatzeko lan egiten duena. Gai 

desberdinetan adituak diren sei doktorek osatzen 

dute batzorde berri hori, Espainiako batzordekoekin 

eta barneko zientzialari adituekin batera, eta lan 

erabakigarria egiten dute Mercadonaren barne-

prozesuak baliozkotzeko eta konpainiaren elikagai-

segurtasunaren arloko talentua indartzeko eta 

bizkortzeko.

2.233 
ebaluazio-saio, instalazio 
berrienak eta hornitzaile 

espezialisten prozesuenak 

39.331
kontrol-saio, produktu freskoenak 

14.398 
kontrol-saio, beste prozesu batzuenak   

(gainazalak eta giroak)

748  
kontrol-saio, prozesu logistikoenak

Elikagaien segurtasunari  
buruzko ziurtagiriak 

(IFS eta BRC, besteak beste):

 
Totaler Hornitzaileen

% 96k 

ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO 
ETA KALITATERAKO 

KONTROL-PLANA  
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Glutenik eta laktosarik gabeko produktu-aukera

Mercadonak elikagai-intolerantziak eta -alergiak 

d i tuzten  “Nagus i ”ek in  duen konpromiso 

arduratsuaren erakusgarri gisa, glutenik gabeko 

produktuen aukera zabaltzen jarraitu du 2020an. 

Proteina hori jan ezin duten bezeroekiko, hornitzaile 

espezialistekiko eta Espainian eta Portugalen 

erreferentzia diren fabrikatzaileekiko lankidetza 

funtsezkoak izan dira urtea glutenik gabeko 1.300 

erreferentzia baino gehiagorekin bukatzeko. 

Marko horretan, Espainian erreferentzia diren 

erakunde batzuekin lan-harreman estu batean 

jarraitu du konpainiak. Besteak beste: Espainiako 

Zeliakoen Elkarteen Federazioa (FACE) eta haren 

elkarte autonomikoak, Kataluniako Zeliakoak (SMAP), 

Laktosarekiko Intoleranteen Espainiako Elkartea 

(ADILAC), Zeliakoen eta Glutenarekiko Sentsibilitatea 

duten Pertsonen Elkartea (ACSG) eta Elikagaiei eta 

Latexari Alergia dieten Pertsonen Espainiako Elkartea 

(AEPNAA); eta Portugalgo haren elkarte homologoa, 

Zeliakoen Portugalgo Elkartea (APC), zeinarekin 

konpainiak lankidetza-hitzarmen bat sinatu baitzuen 

2020ko maiatzean, zeliakoentzako eta glutenarekiko 

sentsibilitatea duten pertsonentzako ekintzak 

sustatzeko.

Produktu Aukera Eraginkorra eta gardentasuna 

etiketetan

Mercadonak 8.000 erreferentziaz osatutako 

aukera “bizi” bat eskaintzen du, zeinak “Nagusi”en 

behar guztiak asetzen baititu elikagaietan, etxeko 

garbitasunean, norberaren garbitasunean eta 

maskoten zaintzan. Elikagaien segurtasuna eta 

kalitate sendoa prezio garaiezin batean bermatzeko 

lan egiten du Produktu Aukera Eraginkorrak, eta 

janari gutxiago zarrasteltzen laguntzen du; ondorioz, 

kontsumo arduratsua bultzatzen du. 

Produktu Aukera Eraginkor  bat  lortzeko 

helburuarekin, Mercadonak Freskoen Globala 

estrategia indartzen jarraitu du; estrategia 

horrekin, produktu freskoen aukera bereizgarri bat 

eskaintzen die bezeroei, ahalik eta kalitate eta txera 

handienekoa. Konpainiak 516 milioi euro bideratu 

ditu salmenta-eredu hori ezartzeko: freskoetako 

hobekuntza guztiak ia supermerkatu guztietan egin 

dira; hain zuzen, 1.563 supermerkatutan, Portugalgo 

20ak barne. 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

3. Osasuna eta ongizatea

Elikagaien segurtasuna beti ahalik eta handiena izan dadin, Espainian eta Portugalen zeharkako ekipoak 

ditu Mercadonak, arriskuen inguruan prestatu, aztertu eta prebenitzeko.

12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

Mercadonak merkataritza-politikak ezartzen ditu, hala nola SPB (Beti Prezio Baxuak) edo Produktu Aukera 

Eraginkorra, “Nagusiak” erosketa eta kontsumo arduratsuak egitera bultzatzeko.
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MARKA PROPIOAK

P r o d u k t u  A u k e r a 

Eraginkorra definitzeko, 

“Nagusi”en eta Totaler 

Hornitzaileen laguntza 

jasotzen du. Lehenen-

goekin, Espainiako 

e t a  P o r t u g a l g o 

2 0  ko b e r r i k u n t z a -

z e n t r o e t a n  e g i t e n 

dituzten lan-saioetan. Eta, 

hornitzaileekin, etengabeko lan 

estu baten bitartez; irtenbide aktibo eta zehatzak 

lortzen dira, eta, askotan, aurrea hartzen diete 

bezeroen beharrei. Prozesuaren lehen fasea 

“Nagusi”aren premiak detektatzea izaten da; ondoren, 

“Nagusi”ak eskainitako informazioarekin produktua 

definitzeari eta garatzeari ekiten zaio, eta, bezeroari 

jakinaraztean amaitzen da, produktuaren berri 

bezeroari ematean.   

2020an ere ez diogu utzi kalitatea eta bereizgarri 

izaten jarraitzeko bilaketari, zailtasunak zailtasun. 

Modu horretan, produktu-aukeraren kudeaketa 

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy, 

besteak beste, Mercadonak 1996tik garatzen 

dituen markak dira, eta haien hornitzaileak modu 

argian etiketatuta daude.

produktuz produktu bultzatzen jarraitu du 

Mercadonak, kalitatea eta bereizgarritasuna ahalik 

eta gehiena indartzeko. Horri esker, espezializazioa 

bultzatu du, eta, hala, beharrizan errealetara 

egokitutako produktu-aukera bat du: kalitatea 

eta segurtasuna nagusi dituen Produktu Aukera 

Eraginkor bat, eta, aldi berean, eskaintza osoena 

osatzen duena. 

Halaber, konpainiak badaki “Nagusi”ei eskaintzen 

dien informazioak zenbaterainoko garrantzia duen 

osasuna zaintzeko rol aktibo bat mantentzeko 

garaian. Hori dela eta, urteak daramatza fabrikatzaile 

hornitzaileak argi identifikatzen bere marka guztietan, 

hala nola Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta 

Compy.

Hala, dietan sartu nahi dituzten elikagaiak 

askatasunez hautatzeko behar duten egiazko 

informazio guztia dute kontsumitzaileek. Eta, hori 

guztia, etengabeko komunikazioko harreman bati eta 

identifikazio- eta informazio-printzipioen alde egiten 

duen metodo propio bati esker. 

Igarri

1 

Definitu
2

Transmititu
3
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Produktu-aukera onuragarri baten aldeko apustua  

Mercadonak badaki nutrizioak zer garrantzi duen 

gizartean, eta, bere jarduera dela eta, jakitun da 

rol jakin bat hartu behar duela bezeroei elikadura 

osasungarri bat bermatuko dien produktu-aukera bat 

sortzeko. Konpainiak zenbait hamarkada daramatza 

hornitzaileekin, “Nagusi”ekin eta hainbat erakunderekin 

lan-harreman estu batean, funtzionalitate hobeak 

dituen produktu-aukera baten bila. Konpromiso 

horrekin, segurtasuna eta kalitatea bermatzen duten 

aukera onuragarriak eskaintzen ditu, zeinak behar 

berrietara ere egokitzen baitira, eta, gainera, ezin 

hobeak baitira dieta orekatu bat izateko.

2020an, osagai naturalak sustatzeko ahaleginetan 

zentratu da konpainia: esate baterako, indioilar-

fianbreak (urdaitegi-atalean daude) indioilar-haragiz 

eginda daude erabat; koipeak, azukre erantsiak, gatzak 

eta beste gehigarri batzuk murriztu dira produktuetan 

(Mozzarella lightak jatorrizko errezetak baino % 30 

koipe gutxiago du); eta joera berrietara egokitu da, 

beganoentzako produktuekin, adibidez.

Arlo horretan, Mercadonak konpromiso sendoa du 

elikadura eta ohitura osasungarrien sustapenarekin, 

eta, horregatik, Nutrizioari, Jarduera Fisikoari eta 

Obesitatearen Prebentzioari buruzko Espainiako 

Estrategian (NAOS) parte hartzen du. Hala, konpainiak 

400 produktu baino gehiago birformulatu ditu 

2020an, NAOS Estrategian ezarritako helburuak 

betetzeko. Bestalde, ministerio beraren Publizitatea 

Autorregulatzeko Kodera (PAOS kodea) atxikita 

dago Mercadona duela zenbait urtetik, eta elikagai 

eta edariak hobetzeko Planean (Espainiako Elikagaien 

Segurtasun eta Nutriziorako Agentzia) laguntzen du 

2018tik; gatzaren, azukrearen eta koipe aseen kopurua 

murriztuta obesitatearen eta gehiegizko pisuaren aurka 

borrokatzea eta nutrizioaren kalitatea hobetzea da plan 

horren helburua. 

Hobekuntza guztiak zehaztasun zientif iko 

handienarekin egiten dira. Horretarako, nutrizioaren 

alorrean entzute handia duten espezializazio-maila 

handiko adituekin lankidetzan aritzen dira Mercadona 

eta Totaler Hornitzaileak. Haien lanari esker, berrikuntza 

esanguratsuak egin daitezke produktu-aukeran, ahalik 

eta prezio lehiakorrenean.

Erabat indioilar-
haragiz 

egindako 
indioilar-
fianbreak,   

Mercadonaren 
1.641 dendetako 

urdaitegi-
ataletan

Embutidos Monter Totaler Hornitzailearen Hacendado indioilar-txorizoa xerratan.
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% 30 
koipe gutxiago 
Mozzarella 
Lightean

% 99 
txokolate-

tableta, 
azukre 

erantsirik 
gabea

Azkenburuko 
begetal naturalak,  
azukrerik gabeak

Produktuetako 
koipeak, azukre 

erantsiak, gatzak eta 
bestelako gehigarriak 

murrizten 
zentratuak

Beganoentzako 
egokiak

diren produktuen 
aukera 

Triballat Noyal Totaler Hornitzailearen Hacendado soja naturalezko postrea.Hacendado Tableta Beltza (% 99 kakaoa) Imperial Totaler 
Hornitzailearena.

Olo eta kafezko 
edari berria, denda 

guztietako hormako 
hozkailuetan
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Ivanildo, Ermesinde supermerkatuko langilea, Valongo (Porto).46



2020a bezalako ezohiko urte 
batean, Mercadonak, beste behin 
ere, langile bikainak dituela 
egiaztatu du, ahaleginarekin, 
adorearekin eta ausardiarekin eta 
beldurrei aurre eginez, gai izan 
baitira egunez egun erabakiak 
hartzeko. Izan ere, ezohiko 
uneetan ikusten dira ezohiko 
pertsonak; eta konpainiako 
lantaldeak (95.000 langile) 
elkarrekin egin du lan, hobetu 
egin da, eta eredugarria izan da 
gizartearentzat. 

Langilea
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2.1 Ezohiko pertsonek osatutako lantaldea

Giza baliabideak dira Mercadonaren hazkunde-

palanka nagusietako bat: ohiz kanpoko egoeretan 

(esate baterako, COVID-19aren ondoriozko egoera) 

taldean lan egiten eta erronkak gainditzeko erabaki 

ausartak hartzen dakien ezohiko lantalde bat.

Egokitzeko eta ingurune berriei aurre egiteko 

gaitasun hori  funtsezkoa izan da 2020an. 

Mercadonako langileen ahaleginak, une zailenetan 

ez ezik, egunez egun bermatu du jarduera 

zerbitzu-bikaintasunaren bitartez. Eta, hori guztia, 

“Nagusi”ari irtenbideak eskaintzeko helburuarekin, 

baita egoera konplexuenetan ere. Horrekin batera, 

Mercadonak bere garapen jasangarria sendotzen 

jarraitu du.

Lantaldearen adierazleak

Konpainiak 95.000 pertsona konprometituren 

talentua, konstantzia eta ahalegina ditu, bizitzen ari 

den eraldaketa izugarriarekin jarraitzeko. Enplegu 

egonkorra eta kalitatezkoa eskaintzen oinarritzen den 

giza baliabideen politika baten bitartez aintzatesten 

eta baloratzen da pertsona horien lana; sektoreko 

batez bestekoa gainditzen duten soldatak dituzte, 

eta prestakuntza espezifikoa eta jarraitua ematen zaie. 

Gainera, langile guztien arteko aukera-berdintasunaren 

alde egiten du. Karrera profesional arrakastatsu bat 

izateko eta pertsonalki eta lanari dagokionez erritmo 

berean hazteko aukera dute langileek, eta, horri esker, 

etengabe aldatzen eta bilakatzen ari da konpainia.

95.000
langile  
finko

93.300 Espainian

1.700 Portugalen

LANGILEEN BANAKETA 

29 urte bitartekoak 

30-39 urte bitartekoak

40-49 urte bitartekoak

50 urtetik gorakoak

% 14 

% 34 

% 41 

 % 11

ADINAREN

ARABERAKO % 

bulegoetan

logistikan

dendetan

% 8 

% 10 

% 82 

JARDUERA-ARLOAREN 

ARABERAKO %

gizonezkoak

emakumezkoak

% 38 

% 62 

GENEROAREN 

ARABERAKO % 
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Enplegu egonkor eta kalitatezkoa sortzea

Mercadonak, bere enpresa-proiektuaren garapena 

eta hazkundea bermatzeko, beti izan du konfiantza 

pertsonengan, bere proiektua osatzen duten langileen 

gaitasunean eta ahaleginean. 2020an, COVID-19aren 

ondorioz eskakizunak esponentzialki biderkatu diren 

urtean, konpainiak berriro sendotu du apustu hori, 

5.000 pertsona gehiago hartu baititu lantaldean; 

urtearen itxieran, 95.000 pertsonako lantaldea zuen. 

Horietatik, 93.300 Espainiako lantaldean daude, 

non 4.200 langile berri kontratatu baitira. Gainerako 

1.700ak Portugalgo lantaldekoak dira, non 800 langile 

kontratatu baitira ekitaldi horretan. 

Langile berri guztiei, gainerako langileei bezala, 

lehenengo egunetik bertatik bermatzen zaie 

enplegu egonkorra eta kalitatezkoa eta sektoreko 

batez bestekoa gainditzen duten soldatak, eta 

enplegu finkoa eta kontziliazioa sustatzen dituen, 

pertsona bakoitzaren gaitasunean sinesten duen 

eta prestakuntza eta aukerak bultzatzen dituen lan-

ingurune batean sartzen dira. 

Horregatik, Mercadonako lantaldean sartzen 

diren pertsona guztiek harrera-plan orokor eta 

espezifiko bat hasten dute lehenengo egunetik, 

zeinean Mercadonaren Ereduaren ezaugarriak 

azaltzen baitzaizkie. Hazkunde partekatu baten 

aldeko apustua egiten du Mercadonaren enpresa-

proiektuak, eta eragin zuzena du Mercadonako 

dendak dauden gertuko tokietako garapen 

ekonomiko eta sozialean. 

Halaber, eraldatze digitaleko prozesu batean 

dagoenez, informatika-sai lerako talentuak 

erakartzen jarraitu du Mercadonak; gaur egun, 850 

langile baino gehiago daude sail horretan. 2020an 

126 pertsona hartu ditu, bai barne-sustapenetik, bai 

kontratazio berrien bitartez, eta, aurreko ekitaldian, 

200 pertsona hasi ziren sailean lanean. 

Eredu horri esker, zeina “hartu ahal izateko, 

lehenengo eman” egia unibertsalean oinarritzen 

baita, 2020an ere eraginkortasun handiko lantalde 

bat du Mercadonak: “Nagusia” asebetetzeko bere 

gaitasunak eta garapenerako ahalmena ahalik eta 

gehiena aprobetxatu dituzten ezohiko 95.000 

pertsona. Lehiakortasun handiko lantalde bat da, 

lidergoaren eta espezializazioaren bitartez kohesioz 

lan egiten duena, konfiantza Mercadonan ezarri 

duten 5,5 milioi familiei zerbitzu bikain bat eta ahalik 

eta erosketa-esperientzia onena eskaintzeko. 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

4. Kalitate oneko hezkuntza

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 EDEMekin 

eta beste erakunde batzuekin.

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Mercadonaren plantilla 95.000 pertsonak osatzen dute; 93.300 dira Espainian eta 1.700 Portugalen. 

Lantalde konprometitua eta kohesionatua, kontratu finkoekin eta sektoreko batezbestekoa gainditzen 

duten soldatekin.
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Portugal

 % 17 

Estatuko 
Gutxieneko 

Soldatarekiko  
 % 78 

Estatuko 
Gutxieneko 

Soldatarekiko 

Antzinatasuna 1. tartea 2. tartea 3. tartea 4. tartea  5. tartea

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

Garbia/hil  761 € 823 € 900 € 986 €  1.055 €

*  Portugalen, Mercadonaren gutxieneko soldata Estatuko Gutxieneko Soldata baino % 17 handiagoa 
da gutxi gorabehera (775 € gordin/hil), eta, azken tartean, % 78 handiagoa (aparteko ordainsariak 
barne hartuta).

Indarrean 2021/01/01etik

Espainia

 % 21 

Lanbide arteko 
Gutxieneko 

Soldatarekiko  
 % 63 

Lanbide arteko 
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 €

* Espainian, Mercadonaren gutxieneko soldata Lanbide arteko Gutxieneko Soldata baino % 21 handiagoa da 
gutxi gorabehera (1.108 € gordin/hil), eta azken tartean, 4 urte baino gehiago daramaten langileen kasuan, 
% 63 handiagoa (aparteko ordainsariak barne hartuta).

Indarrean 2021/01/01etik

MERCADONAKO OINARRIZKO LANGILEEN SOLDATEN TAULA, 12 HILEKOTAN

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. 2020an, gainera, 

COVID-19 deritzonaren aurreko kudeaketa-ahalegina aintzatesteko prima gehitu da, martxoan langile guztiekin partekatua.
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Araceli, Torremolinosko El Pinillo II-ko supermerkatuko langilea (Málaga).

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 €
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Berdintasuna eta dibertsitatea

Berdintasunaren eta dibertsitatearen errespetua 

zeharkako balioak dira Mercadonarentzat, eta, 

beraz, bere Kudeaketa Ereduan sartuak ditu. Horren 

ondorioz, neutraltasun korporatiboko politika du 

Espainian eta Portugalen, eta ez du toleratzen ez 

onartzen inolako bereizkeriarik, arrazoia dela generoa, 

sexu-orientazioa, egoera zibila, desgaitasuna, adina, 

arraza, sinesmen politiko edo erlijiosoak, afiliazio 

sindikala edo beste edozein dela ere.

Enpresak Berdintasun Plan bat du, enpresako 

Zuzendar itza Batzordearen eta langi leen 

ordezkaritzaren konpromisotik abiatzen dena, 

berdintasunaren eta dibertsitatearen errespetua 

sustatuko eta bermatuko duten lan-harremanak 

garatzeko. Egungo planak bost urteko indarraldia 

du (2019-2023), eta sinatutako hirugarren 

akordioa da. 2009an lehenengoa sinatu zeneko 

ilusio berarekin, honako hauek lortu nahi ditu: 

emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-

berdintasunean aurrera egiten jarraitzea; enpresaren 

kudeaketan genero-ikuspegia txertatzen jarraitzea; 

bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko 

eskubidea bermatzea, konpainian emakumeen eta 

gizonen arteko erantzunkidetasuna sustatzea, eta 

ordainsarien berdintasuna bermatzea.

Konpromiso etengabe hori argi eta garbi islatzen 

da datuetan, langileen % 62 emakumeak baitira. 

Gainera, 348 emakume postuz igo dira 2020an, 

eta 1.955 emakume daude zuzendaritza-postuetan, 

lanpostu guztien % 45.

Konpainia, era berean, 2013az geroztik sartua 

dago Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Itunean, 

eta “Genero-indarkeriarik gabeko gizarte baten 

aldeko enpresak” taldekoa da. Bere erakundean 

berdintasunaren eta dibertsitatearen defentsa 

indartzen lagunduko duen edozein lankidetza-

aukera aprobetxatzen du. Horren adibide da 

konpainiak 2019az geroztik lankidetza-hitzarmen 

bat sinatua izatea ONCE Fundazioarekin, zeinaren 

bitartez bi erakundeek konpromisoa hartu baitute 

desgaitasun-maila desberdineko pertsonen laneko 

inklusioa hobetzeko elkarlanean aritzeko. Eta 

azaroaren 25ean, Emakumearen aurkako Indarkeria 

Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela-eta egiten den 

sentsibilizazio-kanpainari ere zabalkunde handia 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

5. Genero berdintasuna

Genero berdintasuna oinarrizko premisa bat da Mercadonarentzat, eta, horregatik, soldata-politika garden 

eta berdintasunezko bat du, “erantzukizun bera, soldata bera” printzipioan oinarritua.

10. Desberdintasunak murriztea

Diskriminazioaren aurka doan politika sendo bat du konpainiak, generoak, sexu-orientazioak, egoera zibilak, 

desgaitasunak, adinak, arrazak, iritzi politiko eta erlijiozkoek, sindikatu-afiliazioak eta beste edozein arrazoik 

eragindako desberdinkeriak saihesten dituena.

17. Itunak helburuak lortzeko

Konpainiak aliantzak gehitzen jarraitzen du ekitaldi bakoitzean bere helburuak lortzeko; haien artean, 

Portugalen Indarkeriaren aurkako Ituna sinatu izana nabarmentzen da.
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Guillermo eta Naiara, Galdakaoko (Bizkaia) Zuazoko supermerkatuko langileak.

eman dio barruan eta kanpoan, hala Espainian 

nola Portugalen. Herrialde horretan, gainera, 

nabarmentzekoa da Indarkeriaren aurkako Ituna 

sinatu dela, Irmãdonak arlo horretan Herritartasun 

eta Berdintasunerako Estatu Idazkaritzarekin 

eta Herritartasun eta Genero Berdintasunerako 

Batzordearekin duen konpromisoa formalizatzen 

baitu.

Konpainiak egiten duen dibertsitatearen kudeaketa 

nazioartean aitortua da, dibertsitatearen kudeaketan 

aitzindari diren enpresen rankingaren bidez, zeina 

Financial Times Diversity Leaders 2021 txostenean 

jasoa baitago. Mercadona 85etik 39. postuan dago 

handizkako merkataritzaren taldean, eta 407. 

postuan sailkapen orokorrean. Berdintasunaren 

eta diberts itatearen aldeko kudeaketaren 

aintzatespena da hori enpresarentzat, zeinean 57 

nazionalitate desberdinetako pertsonak ari baitira 

lanean, sinesmen eta adin desberdinetakoak, eta 

desgaitasun-maila desberdinetako hainbat langile. 

Arlo horretan, gainera, Mercadonak hainbat 

enplegu-zentro berezirekin egiten du lan.

953  
lagun igo dira mailaz

1.955  
zuzendari emakumezko

348  
langile emakumezko
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Entzutearen ahalmena  

Langileei entzutearen eta pertsonak historia 

osatzen duten eta haren garapenean parte 

hartzen duten egile gisa ikusten dituen kultura 

bat bultzatzearen garrantziaz jabetzea izan da 

Mercadonak 2020an ikasi duen ikasgai nagusietako 

bat. Erronka horretan, Activo2 barne-erabilerako 

aplikazio mugikorrak protagonismo berezia izan 

du urtean zehar. Izan ere, berrikuntzen berri izateaz 

gainera, Mercadonako eta Irmãdonako langileek 

haietan inplikatu eta parte hartzeko aukera izan 

dute tresna horri esker.

Hala,  komunikaziorako eta ikaskuntzarako 

funtsezko plataforma gisa sendotu da Activo2 

(2019ko otsailean abiarazi zen) azken hamabi 

hilabete hauetan: eguneroko laneko 1.500 adibide 

eta esperientzia partekatu dira, eta konpainiaren 

bilakaerari eta jarduera COVID-19ak eragindako 

egoerara egokitzeko metodo berriei buruzko 253 

argitalpen egin dira; 16,2 milioi bisita izan dituzte. 

Komunikazio-tresna horrek balio kalkulaezina 

du Mercadonarentzat, langileen iruzkin eta 

iritziak funtsezkoak izan baitira pandemian zehar 

segurtasun- eta osasun-neurri ugari garatzeko, 

eta, batez ere, guztiok batera erronkak gainditzen 

jarraitzeko. Hala erakusten dute pandemiarekin 

erlazionatutako edukiek izan dituzten 95.000 

ikustaldiek.

Urtean zehar argi geratu da talde-lanean aritzeko 

gaitasuna, entzute aktiboa eta etengabeko 

konpromisoa funtsezkoak direla “Nagusi”aren 

beharrei erantzuteko. Eta, alderdi horretan, 

Mercadonako langileak ezinbestekoak izan dira.

Álvaro, Burrianako (Castelló) Novenes supermerkatuko langilea.54



Ahalegin aintzatetsia

Mercadonak lehiakortasun handiko giza baliabideak 

ditu, konpromisoa, ahalegina, lankidetza, ilusioa, 

ahalmena eta lidergoa konbinatzen dituztenak. 

Talentu hori guztia mantendu ahal izateko, eta 

langileak motibatzen eta haien eraginkortasuna 

sustatzen jarraitzeko, konpainiak lan-kondizio 

lehiakorrak eskaintzen dizkie langileei, bai alderdi 

ekonomikotik, bai kontziliazioaren eta garapen 

profesionalaren alderditik.

Ordainsariei dagokienez, sektoreko batez bestekoa 

gainditzen duten soldatak ordaintzen ditu; Lanbide 

arteko Gutxieneko Soldata alde handiarekin 

gainditzen dute. Horrez gainera, konpainiak ekitate 

printzipioan oinarritutako ordainketa-politika bat 

du, langileen eguneroko konpromisoa eta ahalegina 

saritzeko. 

2020ak ezohiko egoera bat ekarri  du, eta 

Mercadonako langi leek aise erakutsi  dute 

erantzuteko gaitasuna dutela. Beste behin ere, 

konpainiak hamabi hilabete hauetako irabaziak 

partekatu ditu gutxienez urtebeteko antzinatasuna 

duten eta lanposturako espezifikoki hitzartutako 

helburu pertsonalak betetzen lagundu duen 

inplikazioa izan duten langile guztiekin. Zehazki, 366 

milioi euro banatu dira helburu horiek lortu dituzten 

langileen % 99aren artean. Mercadonak martxoan 

beste 43 milioi euro banatu zituen langile guztien 

artean, pandemian zehar “Nagusi”ari zerbitzu bikain 

bat eskaintzen jarraitzeko egindako ahalegina 

eskertzeko. Guztira 409 milioi euro banatu dira 

langileen artean.
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2.2 Lan-ingurune seguruak

Langileen osasuna eta segurtasuna bermatzen 

laguntzeko helburua du beti Mercadonak, eta 

lehentasunezko eta funtsezko ardura gisa hartzen 

du. Konpromiso hori areagotu egin da 2020an 

COVID-19aren pandemiaren ondorioz, eta konpainia 

are gehiago zentratu da langileen osasuna eta 

segurtasuna bermatzeko lanean. Horretarako, 

osasuna eta ekonomia garrantzitsuak direla oinarri 

hartuta (osasuna aurretik jarrita beti), Mercadonak 

lan izugarria egin du urte osoan: ekimen ugari egin 

ditu (asko oraindik martxan daude) inbertsio global 

batekin, COVID-19aren aurkako neurri berriak barne 

direla, 77,4 milioi eurokoak.

Prebentzio-plana

Prebentzio Plan eta Osasunerako Programa 

propioak ditu Mercadonak, betiere etengabeko 

trebakuntzaren aldeko apustuarekin. Haien bitartez, 

konpainiak goreneko maila bultzatu eta mantendu 

nahi du laneko segurtasunean eta osasunean, 

eta, horretarako, laneko istripuak eta gaixotasun 

profesionalak saihesteko kondizio egokiak sortzen 

ditu.

Helburu horrekin, konpainiak 199 profesionalez 

osatutako zerbitzu mediko eta prebentzioko bat du, 

eta Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten 

9 mutualitaterekin lan egiten du: Asepeyo Fremap, 

Ibermutuamur, MAC, MAZ, Montañesa, Mutua 

Balear, Mutua Navarra eta Umivale). Cualtis, Preving, 

Previs eta Quirón Prevención kanpoko prebentzio-

zerbitzuen lankidetza ere badu: osasuna zaintzen, 

ikastaroak ematen, irizpideen preskripzioan eta 

prozesu berrien garapenean lagundu diote urtean 

zehar. 

Aditu-talde horien eta hornitzaileen adituekin 

laguntzarekin, lanpostu eta ekoizpen-produktu 

guztiak gainbegiratzen jarraitu du Mercadonak. 

Horren ondorioz, langileen osasuna mantentzen 

laguntzen duten irizpide gehiago ezarri eta garatu 

ditu, bai orokorrak, bai COVID-19a kutsatzearen 

aurkakoak.

31 
egun bajaren batez 
besteko iraupena

Osasun-azterketen 

% 73ko  
estaldura 

77,4 M€-ko 
inbertsioa laneko 

arriskuen prebentzioan

230  
arrisku-ebaluazio 

zentro berrienak eta 
egindako berritzeenak

‰ 24,56*  
lan-istripuen  
intzidentzia

* Intzidentziaren indizea = Bajadun  
istripuen kopurua 1.000 langileko

PREBENTZIO-PLANA  
ETA OSASUN-PROGRAMA 

2020AN
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Raquel eta José Francisco, Alacanteko San Isidroko Bloke Logistikoko langileak. 57
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COVID-19aren aurkako neurriak

Mercadonak baliabide ugari bideratu ditu langileen 

osasuna eta segurtasuna bermatzeko, eta Osasun 

Ministerioaren jarraibideak bete ditu une oro. 

Hala, langile guztiek izan dituzte lanpostuetan 

higienerako eta prebentziorako elementuak, 

hala nola gel desinfektatzailea, papera eta 

eskularruak, maskarak eta begiak babesteko 

lenteak; eta, supermerkatuetako kutxetan eta bloke 

logistikoetako harrera-postuetan, metakrilatozko 

manparak ere izan dituzte, babesteko eta 

bereizteko. Eguneroko desinfekzio- eta garbiketa-

prozesuak indartu eta areagotu dira denda, bloke 

logistiko eta Erlauntza guztietan. Kanpoko enpresa 

espezializatuak arduratu dira lan horretaz.

Bestalde, informazioa behar bezala ematearen eta 

gai berri eta ezezagun baten (COVID-19a) inguruko 

informazioa izatearen garrantzia ezagututa, 

konpainiak 3C (COVID Call Center) zerbitzua sortu 

zuen, telefono bidezko zerbitzu gehigarri bat, zeina 

laguntza sanitarioa ematen ari baitzaio lantalde 

osoari eguneko 24 orduetan, bai Espainian, bai 

Portugalen.

Zerbitzu horren bitartez ,  COVID-19arekin 

erlazionatutako deiak iragazi eta dagokion zerbitzu 

medikoari bideratu zaizkio, eta, era berean, 

kasuen eta gaixoekin harreman zuzena izan duten 

langileen segimendua egin da, une oro autoritate 

sanitario egokiekin komunikazioa mantendu dela. 

Osasunaren inguruan espezializatutako eta barne-

sustapenaren bidez hautatutako 61 pertsonak 

osatzen dute 3C zerbitzua, zeina etengabe egokitu 

baita egoera berrietara, eta hobekuntzak egin 

Carla, Campanhãko supermerkatuko langilea, Porto.58



baititu ahal den neurrian konpainiako zerbitzu 

medikoari laguntzeko. Milioi 1 euroko inbertsioa 

egin da proiektu hori martxan jartzeko, eta 

Espainiako eta Portugalgo 130.000 dei artatu ditu. 

Zerbitzuaren garrantzia eta langileen artean izan 

duen harrera ona erakusten du datu horrek.

Bestalde, alarma-egoeran zehar, ordutegien 

malgutasuna, kontziliazioa eta lan ez-presentziala 

bultzatzea erabaki zuen Mercadonak pandemiaren 

lehenengo egunetatik. Gainera, COVID-19arekiko 

sentsibilitatea duten langileak bereziki babesteko 

politika bat ezarri zuen; haurdun dauden langileak 

eta gaixotasun kronikoak dituztenak sartzen dira 

talde horretan. Hala, 2.609 pertsona etxean geratu 

ziren otsailetik uztailera bitartean, eta lanpostua 

telelanera egokitu ezin izan zitzaien langileek ere 

soldataren % 100 jaso zuten. Gero, langileak lanera 

berriz hasitakoan haien osasuna bermatzeko plan 

bat diseinatu zuen, eta modu mailakatuan itzuli 

ziren lanera. Pandemiako hilabete zailenetan 

giza baliabideak ere indartu zituen konpainiak, 

eta erakundeko beste lanpostu batzuetako 

pertsonen laguntza izan zuen dendetan eta bloke 

logistikoetan.

Neurri horiekin eta lantoki guztietan une oro 3M 

deritzen neurriak (maskara, distantzia soziala 

eta eskuen higienea) betetzearen garrantziaren 

inguruko kontzientziazioarekin, Mercadonak 

transmisioaren intzidentzia oso baxu bat mantendu 

du urte osoan.
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Rebeca Zalaya, elikagaien segurtasuneko eta erosketen kalitateko zuzendaria, LIFE Proiektuko 
trebakuntzetako bat ematen.

2.3 Hazkunderako lidergoa

Mercadonak, pertsonen garapenaren alde egiten duen eredu baten 

bitartez, beharrezko baliabide pertsonal eta materialak bideratzen ditu 

langileen talentua eta gaitasunak bultzatzeko, konpainiaren hazkundearen 

motorretako bat baitira. 

Prestakuntza eta talentuaren sustapena

2020an, trebakuntzan inbertitzea langileen garapena eta lidergoa 

sustatzea dela, eta, horrenbestez, eraldaketan eta etorkizunean inbertitzea 

dela jakinda, Mercadonak prestakuntzan inbertitzen jarraitu du. Konpainiak 

75 milioi euro baino gehiago bideratu ditu prestakuntza-planetara; batez 

beste, pertsonako 713 euro Espainian, eta 4.835 Portugalen. 

Aurtengo prestakuntzetako asko atzeratu egin behar izan dira COVID-19ak 

eragindako ezohiko egoera dela eta. Konpainiak ikastaro batzuk moldatu 

ditu online eman ahal izateko. Hala, bulegoetako eta 1.470 denda baino 

gehiagotako bilera-gelak egokitzeko, 800.000 euro inbertitu dira ikus-

entzunezko eta bideokonferentziarako sistemetan. 

Espezializazioa agerikoa da Mercadonak bere zuzendariei ematen dien 

prestakuntza propioan. 2020an, Espainiako eta Portugalgo 201 pertsonak 

jaso zuten Zuzendari Liderrak programako prestakuntza. Konpainiak 

2009an jarri zuen abian plan hori, eta lidergoari eta zuzendaritza-

kudeaketari buruzko prestakuntza ematen du haren bidez. Ekitaldi 

honetan, zuzendari bakoitzeko 20.472 euroko inbertsioa egin du, batez 

beste, Espainian eta Portugalen.

Ahalegin horri esker, 2,5 milioi prestakuntza-ordu baino gehiago 

eman dira (orokorrak eta espezifikoak), eta, horri esker, langileek 

konpainiaren Ereduko oinarriak aplikatzen eta gaitasunak hobetzen 

dituzte, eta eguneroko lana modu eraginkor eta autonomoan egiten 

dute. Espezializazioaren aldeko apustuaren adibide garbi bat da LIFE 

Proiektua (Hasiera, Trebakuntza eta Garapen Laborategia), erosketa-

sailek 2020an martxan jarri zutena. Eguneroko lanaren barruko prozesu 

eta tresnei, negoziatzeko gaitasunei eta legediari buruzko trebakuntza 

teorikoa jasotzen dute proiektu horretan parte hartzen duten langileek. 

Alderdi praktiko bat ere izaten da, tutore batek eskainia, eta gaitasunak 

bultzatzeko eta lanpostuetan duten eraginkortasuna eta produktibitatea 

biderkatzeko aukera ematen die parte-hartzaileei.
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Lan egiteko modu berriak

Mercadonak, bere eraldaketa-prozesuan, zenbait 

azpiegitura egokitu ditu 2020an, zeharkako taldeetan 

lan egitea sustatzeko eta lankidetza eta bizkortasuna 

errazteko. 

Hori gertatu da, adibidez, Jarroko Koberrikuntza 

Zentroko instalazioetan (“Jarrods”); Valentziako 

Paterna herrian dago zentro hori, eta 1 milioi euroko 

inbertsioa egin du han. Haren diseinu berria une 

bakoitzeko jarduerari egokitzen zaio, eta, horri 

esker, eremu moldakorra da, bere baliabideak 

optimizatzen dituena. Instalazioak hiru motatako 

eremuak izatetik (lanpostuak, bilera-gela eta 

prestakuntza-gela) 40 motatakoak izatera igaro 

dira (lanpostua, postu malgua, teleoperadore-

postua, lankidetza-gelak, bilera-gelak, prestakuntza-

lantegiak eta kontzentratzeko gelak, besteak beste). 

Era berean, baliabide materialak partekatzen 

dituzte, hala nola inprimagailuak eta armairuak; 

teknologiarik aurreratuena dute taldean lan egiteko, 

eta jasangarritasunaren alde egiten dute, neurri 

ekoeraginkorrekin eta paperaren kontsumoa ahalik 

eta gehiena murriztuta.

Halaber, langileen bizkortasuna, erosotasuna eta 

efizientzia hobetzeko, konpainiak Portugalgo bulego 

berriak inauguratu zituen ekainean; Don João II 

etorbideko supermerkatuaren gainean eraikiak daude 

bulego horiek, eta 150 pertsona hartzen dituzte. 

Eraikinak hiru solairu eta 2.500 metro karratu ditu, 

8 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, 

eraikitze-fasean, Portugalgo 132 ETEk hartu dute 

parte. Era berean, supermerkatuak 3.500 metroko 

estalkia du, lorategi bihurtua.

Bestalde, Valentzia hirian dauden Mercadona Tech-

en instalazioak handitu ziren irailean. Langileek 

zenbait eremu bereizi dituzte gauzatzen duten 

jardueraren arabera. Eremu batzuk irekiagoak dira 

eta lantaldearen arteko interakzioa sustatzen dute; 

beste batzuk gela itxiak dira, pribatutasun eta 

kontzentrazio handiagoa izateko.

Jéssica, Yaiza eta Ainhoa, Mercadonaren Paternako (Valentzia) Jarroko Koberrikuntza 
Zentroko ("Jarrods") bulego berrietako langileak. 

1 M€-ko
inbertsioa Jarroko 

Koberrikuntza 
Zentroko 

bulegoetan 
(“Jarrods”) 

elkarlanerako lan-
eredu bat osatzen 

dute, erosketa-, 
preskripzio- eta 

hornidura-sailetako 
taldeen artekoa
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Mercadona Tech-eko instalazioen xehetasuna (Valentzia).Joana, Ana Sofia eta Facundo, Mercadonaren Vila Nova de 
Gaiako (Porto) bulego korporatibo berrietako langileak.

Portugalgo 

132
ETEren lankidetza

8 M€-ko
inbertsioa 

Portugalgo  
bulego berriak,   

Dom João II  
etorbideko 

supermerkatuaren 
gainean (Vila Nova 

de Gaia, Porto)

Solairu berria  
Valentziako 

Mercadona Tech-en 
 bulegoetan

123
profil 
teknologikok 
dihardute 
bulegoetan 
lanean
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Kontziliazioa ongizatea lortzeko

Mercadonaren Kudeaketa Eredua pertsonetan 

oinarritzen da, eta, beraz, haien garapen pertsonala 

eta profesionala bultzatzen duten ekimenak 

sustatzen ditu. Horretarako, aspalditik bultzatzen du 

lanaldia eta denboraren kudeaketa errespetatzeko 

politika, eta kontziliazioaren aldeko apustua egiten 

du, langileen ongizatea errazteko.

Lan-kalitatearen eta kontziliazioaren arloan 

hobetzen jarraitzeko, Mercadonak beste urrats bat 

egin du: abuztuan bost eguneko lanaldia ezarri du 

bere supermerkatuetako langileentzat. Enpresa 

barruan 5+2 Lan-astea deitzen zaio neurri horri, 

eta Portugalen probatu zen jarduera hasi zenetik. 

Horri esker, dendetako langileek astean bi egun 

osoko atsedenaldia har dezakete, eta urtean zortzi 

asteburu luze (larunbata, igandea eta astelehena) 

har ditzakete. Alde horretatik, urteko egutegia dute, 

egun libre guztiak planifikatuta, eta, horri esker, 

asko aurreratu da kontziliazioaren arloan.

Hain zuzen, 5+2 Lan-astea, 31 supermerkatutan 

proba bat egin ondoren ezarri zena eta UGT eta 

CCOO sindikatuek osatutako Enpresa Zentroen 

arteko Batzordearen babesa eta oniritzia jaso 

zituena, mugarria da banaketaren sektorean. Neurri 

aitzindari horrek kontziliazioa eta atsedena errazten 

ditu, eta dendetako gerenteei aukera ematen die 

urtean 140 egun libre hartzeko, atseden-egunak, 

oporrak, igandeak eta jaiegunak barne.

Horrelako ekimenek islatzen dute enpresak lan- 

eta gizarte-berrikuntzarekin duen konpromisoa, 

eta urtero ordezkari sindikalekin lankidetzan 

egiten duen ahalegina, plantillako langile guztiei 

enplegu egonkorra eta kalitatezkoa eskaintzea 

duela xede. Neurri horietako asko sartuak daude 

duela zenbait urtez geroztik UGT eta CCOO 

sindikatuekin sinatutako Espainiako Enpresako 

Lan Hitzarmenean eta Berdintasun Planean (2019-

2023). Esate baterako, seme-alabak zaintzeko 

eszedentzia umeek 12 urte bete arte zabaltzea; 

eta lanaldi murriztua duten eta 12 urte bitarteko 

adingabe bat beren ardurapean dutenek lanaldi 

partzialeko kontratura aldatzeko eskatu ahal izatea 

haurrak 15 urte bete arte, eta egoera pertsonalak 

aldatzean, nahi badute, lanaldi osoko kontratua 

berreskuratzeko aukera izatea. 

Mercadonak, horrenbestez, erantzukizuna hartzen 

du kontziliazio-neurrietarako sarbidea bermatzeko, 

bai emakumeena bai gizonena; izan ere, horrek 

familiako kargen erantzunkidetasuna eta banaketa 

ekitatiboa sustatzen ditu. Eta etengabe egiten du 

hori, zenbait datuk erakusten duten bezala. Esate 

baterako, 2020an, 2.770 lagunek, guraso langileak 

denak, jaiotzagatiko baimena 30 egunez luzatzea 

erabaki dute. Bestalde, 15.301 langilek, emakume eta 

gizon, lanaldi murriztuan aritzea aukeratu dute.

2.770  
pertsona izan dira guraso, eta 

jaiotza-baimena 30 egunez luzatu 
dute

15.301  
langile aritu dira lanaldi murriztuan

140 
egun libre 

urtean

8 
asteburu luze 

urtean 

2 
atseden-egun 

astean

5+2 
lan-aste berria 

dendetan

KONTZILIAZIOA 2020AN
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ezartzeko lantaldearen sormenerako eta arazoak 

ebazteko gaitasuna baliatzean errendimendurik 

onena lortu zuelako”.

Aintzatespen horiek konpainiak, sortu zenetik, 

bere giza baliabideak ondoen tratatzen dituen 

enpresetako bat izateko egiten duen lan 

iraunkorraren isla dira. Halaber, ikasteko aukera bat 

dira, langileen garapen pertsonalari eta profesionalari 

laguntzen dioten hobekuntzak sartzeko.

Chari, Murtziako Doctor Pascual Parrilla etorbideko supermerkatuko langilea.

Nazioartean aintzatetsitako Eredua 

Mercadonaren Giza Baliabideen Ereduak Erabateko 

Kalitatearen Eredua du oinarri eta lantalde inklusibo 

eta kolaboratiboak sortzea sustatzen du. 2020an, 

politika hori berriro aintzatetsi da. 

Mercadona berriro banaketaren sektorean lan egiteko 

enpresa erakargarrienetan lehenengo lekuan eta oro 

har bigarren lekuan kokatu du Korporazio Ospearen 

Espainiako Monitorearen Talentuaren Merco 

sailkapenak. Horrez gainera, Mercadonak postu 

nabarmena izan du Financial Times egunkariak eta 

merkatuen ikerketarako Statista enpresak antolatzen 

duten Financial Times Diversity Leaders rankingean. 

Konpainia 39. postura iritsi da dibertsitatearen 

kudeaketan Handizkako Merkataritzaren taldean.

Mercadonaren kudeaketa eredu hori lehen ere saritu 

zuen Harvard Business Reviewek “hobekuntzak 
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Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes Totaler Hornitzailearen zerba-bilketa Conil de la Fronteran (Cádiz).66



Konpainiarekin lan egiten duten 
hornitzaileak —izan komertzial, 
ez-komertzial, zerbitzuetako 
edo garraiolari— Mercadona 
Proiektuaren funtsezko parte 
dira. Haien konpromisoari eta 
ahaleginari esker, osasun-krisia 
aukera bihurtu da hobetzen, 
berrasmatzen eta kateko denda 
guztietan eguneroko hornidura 
bermatzen jarraitzeko. 

Hornitzailea
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3.1 Espezializazioan 
oinarritutako eredua   

Mercadonaren Hornitzaile Ereduak etengabeko 

espezializazioa lortu nahi du, “Nagusi”ari kalitate 

sendoko produktuak prezio garaiezinetan 

eskaintzeko. Horretarako, enpresak 2.700 hornitzaile 

komertzialekin lan egiten du, eta haiekin produktu-

aukera onena garatzen du, “Nagusi”ak bere Orga 

Menua* kostu minimoan egin ahal izateko. 

Produktu-aukera hori (8.000 erreferentzia 

inguru ditu) eskaintzeko, konpainiak 1.400 bat 

Totaler Hornitzaileren laguntza izan du 2020an. 

Hornitzaileek produktu bakoitzeko adituak 

dira, eta bikaintasuna dute helburu, bezeroari 

balioa ematen dioten hobekuntzen bitartez. 

Horretarako, elkarrekiko konfiantzan oinarritutako 

epe luzeko harremana dute Totaler Hornitzaileek 

Mercadonarekin. Harreman-eredu bakar horrek, 

aldi berean, hazkunde-eragile gisa koberrikuntza 

baliatzearen aldeko apustua egiten du, eta inbertsio-

ahalegin iraunkorra egiteko aukera ematen du, 

hitzartutako baldintzak betetzen diren bitartean 

produktua denbora-mugarik gabe erosi ahal izateko 

bermea baitu. Harreman horrek aukera ematen dio 

Mercadonari bere produktu-aukera arin egokitzeko, 

produktu berritzaile eta bereizgarriekin.

Horrela, Totaler Hornitzaile Eredua finkatzen jarraitu 

du, hazkunde partekatu eta jasangarriko proiektu 

gisa, zeinean alde guztiek irabazten baitute. 

Sozialki arduratsua den proiektu bat da, eta haren 

balioak partekatzen ditu gero eta handiagoa eta 

inplikatuagoa den kluster batek.

Balio bereizgarri gisa espezializazioaren alde egin 

du, eta, “Nagusi”aren beharretara Produktu Aukera 

Eraginkor batekin egokitu ahal izateko, Mercadonak 

urteak daramatza erosketa- eta preskripzio-

sailak bultzatzen. 580 pertsonak baino gehiagok 

osatutako ekipo horiek, 2020an, lankidetza estuan 

aritu dira freskoen eta lehorren hornitzaileekin, eta 

ezagutza bateratua aprobetxatu dute produktu 

berriak garatzeko eta bezeroak harritzen jarraitzeko.

Etengabe hobetzeko gr ina  horretan ,  eta 

kalitatera, kalitatera, kalitatera eta batez ere 

kalitatera jauzi egiteko, ekitaldi horretan LIFE 

Proiektua jarri du abian (Hasiera, Trebakuntza 

eta Garapen Laborategia). Ekimen horren bidez, 

Mercadonaren produktu-aukera osatzen duten 

produktuen kudeaketan adituak diren langile 

berriak sartu dira erosketa-sailetan. Talde horrek 

prestakuntza teorikoa eta praktikoa jasotzen 

du bere lanarekin kalitate sendo hori lortzen 

laguntzeko, eta, gainera, barne-sustapenetik 

dator erabat; horrek erakusten du erakundeak 

zenbaterainoko konfiantza duen bertako giza 

potentzialarekin.

* Orga Menua: “Nagusi"aren Erabateko Erosketa, kalitate handienarekin 
eta hileko kosturik txikienarekin.

ENPRESARI HANDI BATEN 
OROIMENEZ, PEPE MOYA

Lerro hauen bidez, joan den urtarrilean 

zendu zitzaigun Pepe Moya gogoratu nahi 

dugu. Hogei urtean baino gehiagoan izani-

ko lankidetzari esker, Mercadonak merka-

taritzaren alorra gainditu zuen harremana 

sendotu du Persán hornitzailearen presi-

dentearekin, eta, fabrikatzaile eta enpresa-

ri bikain ez ezik, adiskide ere izan zen. Beti 

izango ditugu gure artean Moyaren izaera 

eta ondarea.
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WeColors Totaler Hornitzaileak Vilassar de Dalt-en (Bartzelona) fabrikatutako ezpainetako barrak. 

TOTALER HORNITZAILEA 

Kontratu mugagabeko eta epe luzeko harremanean oinarritutako Harreman Eredua 

duen hornitzailea —betiere produktu bakoitzean adostutako baldintzak betez—. 

Mercadonarekin batera, produktu onena garatzen du “Nagusi”tik hasi eta atzeraka, 

koberrikuntza-ekimenen bidez eta hauek bermatuz:

• Elikagaien segurtasuna.

• Kalitatea, egunero “Nagusi”ak eta “Nagusi”arekin zehaztua.

• Zerbitzua.

• Prezio lehiakorra merkatuan.

• Elaborazio-prozesu jasangarriak eta gizartearekiko arduratsuak.
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3.2 Konpromiso jasangarria  

Mercadonak hornitzaileekin duen harreman-

ereduak erantzukizun partekatua du oinarri. Hori 

dela eta, konpainiak konpromiso sendoa eskatzen 

die kudeaketa etikoaren arloan. Horrenbestez, bete 

eta errespetatu egin behar dute jarduten duten 

herrialdeetako araudia, eta negozio-estrategia eta 

-plan jasangarrietan oinarriturik aritu behar dute.

Horretaz gainera, lankidetzan aritzeko ezinbestekotzat 

jotzen du une oro errespetatzea Hornitzaileentzako 

Jokabide Etikorako Jarraibideak, Nazio Batuen Mundu 

Hitzarmenarekin duen konpromisoaren barruan, 

zeinaren oinarriak Lanaren Nazioarteko Erakundearen 

printzipioak baitira. Horien bidez, erantzun bidezkoa 

eta egokia ematen zaie globalizazioaren erronkei; 

hornitzaileak konprometiturik daude jarduten 

duten herrialdeetako araudia betetzearekin eta 

errespetatzearekin, giza eskubide eta laneko etikari, 

laneko segurtasun eta higieneari, hirugarrenekiko 

harremanei, ingurumenari eta jasangarritasunari 

dagokienez.

Orobat, Mercadonaren hornitzaileek konpromisoa 

dute politika espezifikoak aplikatzeko; esaterako, 

Arrantza Produktuak Erosteko Politika eta Animalien 

Ongizaterako Politika. Ildo horretan, erauzketa-

arrantzako eta akuikulturako hornitzaile guztiek 

sinaturik daukate lehendabiziko politika hori. Horri 

esker, bi helburu betetzen dituzte: batetik, nabarmen 

hobetzea arrantza-produktuen jasangarritasuna eta 

haien trazabilitatea, indarrean dagoen ordenamendua 

zehatz-mehatz betez; eta, bestetik, prozesuetan 

batere arriskurik ez dela bermatzea eta sozialki 

arduratsu jokatzea. 

Arrantza jasangarriaren arloan egindako ekintzen 

erakusgarri da Escurís Totaler Hornitzailearekin eta 

International Seafood Sustainability Fundazioarekin 

(ISSF) duen lankidetza. Horri esker, konpainiak 

bermatzen du Hacendado kontserbako atuna kala 

arduratsu eta jasangarrietan eskuratua dela erabat. 

Halaber, Mercadonaren arrandegietan saltzen den 

izokin freskoa elikagaien segurtasuna, ingurumena 

eta animalien ongizatea ziurtaturik daukaten arrain-

haztegietatik eskuratua da. Urtero ikuskatzen da 

produktuon hornitzailea, Leroy Seafood, kudeaketa 

arduratsuarekin eta jasangarritasunarekin duen 

konpromisoa egiaztatzeko. Bestalde, zefalopodoen 

hornitzaileak (Profand Taldea) hitzarmen bat sinatu 

du Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusiarekin, zeinaren 

helburua baita sistema prediktibo eta kognitibo bat 

ezartzea, anisakisarekin eta beste parasito batzuekin 

lotutako arriskuak ikuskatzeko. Horri esker, indarturik 

geratzen da erabateko segurtasuna, Mercadonak 

esklusiboki merkaturatzen dituen produktuoi 

dagokienez.

Animalien ongizatearekin loturik, nabarmentzekoa 

da hornitzaile homologatuen bidez eskuratuak 

direla Mercadonako haragi freskoaren, arrautzen eta 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Mercadonak 2.700 hornitzaile komertzialerekin lan egiten du; haietako 1.400 Totaler Hornitzaileak dira. Horri 

esker, kluster industrial handi bat bultzatzen segitzen du. 

12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

Mercadonarekin lan egiten duten hornitzaileak Jokabide Etikorako Jarraibideei atxikita daude, eta haietan 

giza eskubideen errespetua eta ingurumenaren babesa aldezten da. Era berean, prozesu logistikoen 

optimizazioa, baliabideen erabilera eraginkorra, ekoizpen jasangarria eta animalien ongizatea lantzen da.

14. Uretako bizitza

Konpainiak arrantza jasangarriko politika bat dauka, eta hainbat erakunderekin batera dihardu lankidetzan 

itsasoko bitartekoen jasangarritasuna hobetzeko.
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esnearen % 100a. Hornitzaile horiek konprometiturik 

daude 2021ean animalien ongizatearen arloko estandar 

ziurtagarriak ezarrita edukitzeko granjan, garraioan 

eta hiltegian. Horretarako, auditoretzak egiten dituzte 

etengabe, eta, aldi berean, animalien ongizatea 

babesteko hainbat programa instituzionaletan 

laguntzen dute, hala nola Nekazaritzarako Elikagaien 

Ikerketa eta Teknologiarako Institutuak (IRTA) eta 

Ikerketa eta Garapen Teknologikorako Institutuak 

(NEIKER – Tecnalia) garaturiko egitasmoetan. Horren 

erakusgarri da ziurtatuta daudela Espainian saltzen 

den behi-esnearen eta oilasko freskoaren hornitzaile 

guztiak, animalien ongizate-estandar aitortu eta 

abalatuei jarraikiz.

Era berean, haragi- eta esne-hornitzaileek 

konpromisoa hartu dute Medikamentuaren Espainiako 

Agentziak eta Osasun Ministerioak sustatutako 

antibiotikoekiko erresistentzia-planekin bat egiteko. 

Horretaz gainera, hornitzaileek eta hiltegiek ere 

harturik daukate konpromisoa: instalazioetan irudiak 

grabatzeko eta biltegiratzeko sistemak ipiniko dituzte 

2021a amaitu baino lehen.

Ikusi Mercadonaren Animalien Ongizaterako Politika:  

https://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta/gure-ekintzak/

mercadonaren-animalien-ongizaterako-politika/news

Ikusi Mercadonaren Arrantza Jasangarriko Politika: 

https://info.mercadona.es/eu/zaindu-dezagun-planeta/gure-ekintzak/

honelakoa-da-mercadonaren-arrainaren-atzean-dagoen-politika-arduratsua/news

Ikusi Jokabide Etikorako Jarraibideak: 
https://info.mercadona.es/eu/hornitzaileen-jokabide-etikorako-arauak 

Artadi Alimentación Totaler Hornitzailearen ogitxoen ekoizpen-lerroa Zumaian (Gipuzkoa).
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Lehen sektorearekiko lankidetza

Mercadonak urteak daramatza lehen sektorea 

modernizatzearen aldeko apustuan, nekazaritzako 

elikagaien ekoizpena areagotzeko eta sendotzeko. 

Ekonomiaren garapenean egiteko funtsezkoa eta 

estrategikoa duela jakinik, konpainiak ahalegin handia 

egiten du nekazaritza-, arrantza- eta abeltzaintza-

sektoreekin harreman estuagoa izateko. Egunez 

egun lan egiten du haiekin guztiekin, nekazaritzako 

elikagaien kate jasangarria, efizientea eta bereizgarria 

eraikitzeko, kate horretako maila guztiek izan 

ditzaten irabaziak.

Horretarako, konpainiak lankidetza-esparru 

bateratu bat bultzatzen du, ahalegin eta ezagutza 

partekatuaren alde eginez, eta, horri esker, maila 

guztiek orpoz orpo lan egiten dute eta sinergiak 

batzen dituzte. Hala sorturiko proiektu eta ekimenak 

balio- eta aberastasun-iturri dira, lehen sektorea 

modernizatzen baitute. 

2020an, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien 

Kateak sendotzen jarraitu du, eta, hain zuzen 

ere,  erakutsi  du talde-lana eta ir izpideen 

bateratzea funtsezkoak direla lehen sektorerako. 

Halaxe egin du, adibidez, Emfacar eta Seafood 

Totaler Hornitzaileekin; arrantza-produktuetan 

espezializatutako Isla Mayorreko bi familia-enpresa 

dira (Sevilla). Enpresa horiek ibai-karramarroa 

erosten diete inguruko ia 100 arrantzaleri; horri esker, 

75 lanpostu finko sendotu dira urte osoan, eta behin-

behineko 300 lanpostu ere sortu dira kanpainaren 

une nabarmenetan, guztiak lanpostu zuzenak, eta 

% 75, gainera, emakumezkoak. 

Alacanteko Cazorla Aceitunas da harreman-

mota horrek sortzen duen bultzada sozial eta 

ekonomikoaren beste adibide bat. Enpresa horrek 

150 hektarea ditu manzanilla eta gordal oliba-

barietateekin, eta, kanpainaren hasieran, inguruko 

1. Piscifactorías Andaluzas Totaler Hornitzailearen amuarrainak Lojako instalazioetan (Granada). 2. Naturleite Totaler Hornitzailearen behia, Meiran (Lugo). 3. Punta del Moral 
Armadoreen Elkarteko ganba gorri freskoak Punta del Moraleko portuan (Huelva). 4. Frutalgoz Totaler Hornitzailearen zelaietako laranjak (Silves, Faro).

1 2 3
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kooperatibekin eta nekazariekin lankidetzan jarduten 

du, beharrezko ekoizpen-bolumenak lortzeko 

adina lehengai eskuratzeko. Jarduerari emaniko 

bultzadaz gainera, Aceitunas Cazorla enpresak 

jasangarritasunaren alde egiten du eguneroko 

martxan. Hori horrela, lantegien % 100ek biomasa-

galdarak baliatzen dituzte instalazioetan egiten 

dituzten lanetarako, eta, horri esker, CO
2
-kontsumoa 

nabarmen murrizten dute. Horretaz gainera, kartoi 

birziklatuz eginiko kaxak bakarrik baliatzeko erabakia 

hartu dute.

Ildo berekoak dira Portugalen egindako antzeko 

ekimenak ere. Mercadonak Algarveko laranjaren 

aldeko apustua indartu du Portugal aldean: laranja 

gozoak eta urtsuak dira, Algarveko sailetako 

baldintza klimatologikoen ondorioz. Egiteko 

horretan, konpainiak Portugalgo Frutalgoz Totaler 

Hornitzailearen laguntza izan du, zeinari 600 tona 

MERCADONAREN 
NEKAZARITZAKO 
ELIKAGAIEN KATE 

JASANGARRIARI BURUZKO 
ESTRATEGIA NAGUSIAK

Egonkortasuna 

Produktibitatea

Plangintza

Elkarrizketa

Hazkunde partekatua eta 

jasangarritasuna

laranja baino gehiago erosi baitizkio 2020an, eta 

herrialde horretako merkatura bideratu ditu.

Gatz-lorea da merkatura egokitzearen eta lortu 

nahi den espezializazioaren beste adibide bat. 

Produktu zinez portugesa da, eta oso errotuta 

dago herrialde horretako sukaldaritza-tradizioetan; 

ezin hobea elikagaiak egosi ondoren ontzeko, eta, 

Portugalen, gatz findua ordezkatzen du maiz. 

2020az geroztik, Irmãdonaren produktu-aukeraren 

parte da, Necton Totaler Hornitzailearekin lortutako 

akordioaren ondoren. Etxe horrek urteak daramatza 

Formosa itsasadarrean (Algarve) itsasoko gatz 

naturala ekoizten eta biltzen, eta kalitate handiko, 

gehigarririk gabeko eta magnesio ugariko gatza 

lortzen du teknika tradizional eta antzinakoak 

erabiliz.

4
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Hazkunde partekatua

Mercadona Proiektua etengabeko eraldaketa-egitasmo bat da, eta 

katearen maila bakoitzak bere esperientzia eta espezializazioa eskaintzen 

ditu ezarritako helburuak lortzeko. 2020an, konpromiso bateratu horretan 

inplikaturik jardun dute 2.700 merkataritza-hornitzailek eta beste 13.000 

hornitzailek baino gehiagok (ez-komertzialak eta zerbitzuetakoak), 

bai eta 200 garraiolari pasatxok ere. Mercadonak 21.507 milioi euroko 

erosketa-bolumena erregistratu du: 21.138 milioi eurokoa Espainian eta 369 

milioi eurokoa Portugalen. Aipatutako eragile horiek guztiek, bizi izaniko 

testuingurua gorabehera, aparteko ahalegina egin dute beren jarduerari 

eusteko eta, horrekin batera, supermerkatu-sarearen eguneroko hornidura 

bermatzeko. Eginahal horrek, aldi berean, industria, jarduera eta enplegua 

sortu ditu, bai eta hazkunde partekatua eta toki-ekonomiak bultzatu ere.

Produktu-aukera eta zerbitzuak indartzeko, eta “Nagusi”arentzat aukerarik 

onena bilatzeko ekinean, Espainian eta Portugalen ez ezik beste 11 

herrialdetan ere martxan dago konpainia. Orotara 37 langile ditu hamaika 

herrialde horietan konpainiaren ordezkari gisa, eta guztiek ere hornitzaile 

onenekin lan egiten dute, ahalik eta kalitate handieneko produktu-aukera 

osatzeko. 2020an, nabarmentzekoa izan da Asiako dibisioko taldeak 

egindako ahalegina: guztira, 19 pertsona gogotik aritu dira lanean, “Nagusi” 

eta langileentzat funtsezko bihurtu diren babes-produktuak lortzeko 

(maskarak eta eskularruak, konparazio batera).

Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea

Elikagaiak Kontratatzeko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari atxikita 

dago Mercadona. Akordio hori borondatezkoa da, eta Espainian Elikadura 

Katearen Funtzionamendua Hobetzeko Neurrien Legean sartzen da. 

Proiektu hori Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak bultzatzen 

du, Espainiako nekazaritzako elikagaien kateko zenbait elkarterekin batera, 

eta aurrerapen garrantzitsua da bidezko merkataritza-jardunbideen 

sustapenean.

Enpresa gisa duen erantzukizunaz jabetuta, Mercadonak bidezko negozio-

jardunbideak sustatzen ditu elikagaien katean, merkataritza-akordioen 

oinarri gisa. Halaber, 2019az geroztik Portugalgo Nekazaritzako Elikagaien 

Kateko Jardunbide Egokien Kodearen sinatzailea da.

Sudoberry Totaler Hornitzailearen mugurdi-landaketa Odemiran (Beja).
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Totaler Hornitzaileen inbertsio- eta enplegu-adibideak

Espainia

JESÚS NAVARRO
Novelda (Alacant)

Espeziak prestatzeko  
nabe berria

3,5 M€-ko inbertsioa

61 lanpostu berri

CARPISA FOODS
Griñón (Madril)

Jateko Prest atalerako  
hanburgesa-lerro berriak

2,2 M€-ko inbertsioa

5 lanpostu berri

PRIMAFLOR
Pulpí (Almería)

Laugarren gamako entsalada-lerro 
berriak

1,7 M€-ko inbertsioa

23 lanpostu berri

RNB
La Pobla de Vallbona (Valencia)

Gel hidroalkoholikoaren lerro 
berriak eta beste berrikuntza 
batzuk

2,8 M€-ko inbertsioa

40 lanpostu berri

SAPLEX
Canovelles (Bartzelona)

Zabor-poltsa konpostagarrien  
lerro berriak

2,7 M€-ko inbertsioa

12 lanpostu berri

CALADERO
Zaragoza (Zaragoza)

Plastiko birziklatu eta 
birziklagarrizko erretilu berriak

1,4 M€-ko inbertsioa

28 lanpostu berri

RUBIO SNACKS
Bullas (Murtzia)

Patata frijituen ekoizpena 
handitzea

7 M€-ko inbertsioa

50 lanpostu berri

UCC COFFEE SPAIN
Naiara eta Logroño (Errioxa)

Lerro berriak eta kalitate-
hobekuntzak

9,1 M€-ko inbertsioa

9 lanpostu berri
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Portugal

FRUTAS PATRÍCIA PILAR
A dos Cunhados (Lisboa) 

Biltegi eta kamera  
berriak

8 M€-ko inbertsioa

50 lanpostu berri

CONSERVAS ESCURÍS
A Pobra do Caramiñal (Coruña)

Kalitate-hobekuntzak eta  
gaitasuna handitzea

12,8 M€-ko inbertsioa

31 lanpostu berri

PASTO ALENTEJANO
Sousel (Portalegre)

Hainbat hobekuntza  
instalazioetan

1 M€-ko inbertsioa

26 lanpostu berri

INQUIBA
Guareña (Badajoz)

Lerro berriak eta  
kalitate-hobekuntzak

5,2 M€-ko inbertsioa

30 lanpostu berri
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Batasunaren indarra

L a n k i d e t z a  b e t i  i z a n  d a  M e rc a d o n a re n 

funtsezko balioetako bat, eta proiektu bateratua 

indibidualtasunen batura baino askoz gehiago 

da .  Horregat ik ,  eta  bere  erantzuk izunaz 

jabeturik, konpainiak erabaki zuen, 2020ko 

martxoan, HauPasatukoDa ekimena abiatzea, 

konfinamenduarekin lotutako geldialdi ekonomikoari 

aurre egiteko, balioa emateko eta egunero jarduera 

eten ez zedin ahalegintzen zirenei laguntzeko.

Estatu osoko 5.000 enpresak baino gehiagok 

bat egin zuten, eta hasierako mugimendua 

#HauEZINdaGELDITU-ra a ldatu zen ,  eta , 

deseskalatzea hasitakoan, #EAktibatu bihurtu 

zen. Ekimen horrek bi helburu komun izan ditu: 

Espainiako ekonomia bizkortzea eta aktibatzea, 

COVID-19ak eragindako osasun-krisiak enpresa- 

eta industria-egituran izan zuen eraginaren ondorio 

sozial eta ekonomikoak gainditzeko; eta beren 

lan etengabearekin ekonomia suspertzea eta, bizi 

genuen eta oraindik bizi dugun egoera konplexua 

izan arren, beren ahalegin etengabeari esker 

ekonomiaren gurpila inola ere ez gelditzea lortu 

zuten enpresa, gizon-emakume enpresari, autonomo, 

ekintzaile eta langile guztien ahalegina aintzatestea 

eta publikoki nabarmentzea.

Proiektu horrek egiaztatu du ohiz kanpoko egoeretan 

ohiz kanpoko erantzunak eman behar direla, egintzak 

eredu bihurtzen baitira. Zifrek adierazten duten 

bezala: 2.000 eduki baino gehiago sortu ditu bere 

webgunean, eta ia 2 milioi ikustaldi izan dira. Ekimen 

sozial hori, gainera, adibide gisa erabili da 2020an 

egindako hainbat foro eta biltzarretan, hala nola 

Espainiako Enpresa Erakundeen Konfederazioaren 

(CEOE) Enpresa Gailurrean, Kontsumo Handiko 

AECOC XXXV. Biltzarrean, CEDE Zuzendarien XIX. 

Biltzarrean edo Mediterraneoko Korridorearen 

aldeko Enpresa Ekitaldian.

Elisa, Grupo Cañigueral-Costa Brava Mediterranean Foods taldeko 
langilea, #HauEZINdaGELDITU ekimena babesten, pandemiaren 
lehenengo asteetan. 

Juan Roig, Mercadonako Presidentea, eta Rafael Gómez, Mercadonako 
Administrazio Kontseiluko kidea, José Ignacio Goirigolzarri 
CaixaBankeko presidentearekin batera, Mediterraneoko Korridorearen 
aldeko 2020ko Enpresa Ekitaldian, Valentziako Kongresu Jauregian. 
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3.3 Sare logistiko efizientea  

Mercadonak ondotxo daki beharrezkoa dela sare 

logistiko sendo bat izatea. Hori horrela, konpromisoa 

hartu du horrekin loturiko ikuspegia “Nagusi”etan eta 

Espainian eta Portugalen dituen 1.600 supermerkatutan 

baino gehiagotan zentratzeko. Helburua da sare hori gero 

eta erritmo biziagoan indartzea, haietako bakoitzaren 

premien arabera.

Supermerkatu-sarea hornitu ahal izateko, Mercadonak 

urteak daramatza 1,2 milioi metro koadro baino 

gehiagoko sare logistikoaren garapenean eta kudeaketan 

inbertitzen. Hamabost bloke logistiko operatibok, bi 

biltegi satelitek eta bi biltegi erregulatzailek osatzen 

dute sarea, eta 12.000 pertsonak dihardute haietan 

lanean —horietatik 240 Portugalen—. 2020an, konpainiak 

jarduera logistikoa modernizatzen eta eraldatzen jarraitu 

du, efizientzia sendotuz eta baliabideen kontsumoa 

optimizatuz.

Mercadonak sare logistiko jasangarria du, eta printzipio 

hau baliatzen du sare hori kudeatzeko: “baliabide 

gutxiagorekin gehiago garraiatzea, gizartean ahalik eta 

inpaktu txikiena eraginda”. Logistika hori kudeatzeko, 

ekimen berdeak eta protokolo sozialki arduratsuak 

baliatzen ditu; halaber, baliabide ugari bideratzen ditu 

punta-puntako teknologia txertatzera, eta berrikuntza 

baliatzen du gehiegizko ahaleginak saihesteko.

2020an, konpainiak ingurumena errespetatzen duten 

estrategiak indartzen jarraitu du, eta, adibidez, pisua 

murriztearen aldeko apustua egin du, zama erabilgarria 

aprobetxatuz: batez beste, kamioi bakoitzeko tona bat 

gehiago garraiatzea lortu du gainerako sektoreetan 

baino. Garraioa ahalik eta gehiena aprobetxatzeko 

eta, horrekin batera, erregai-kontsumoa eta emisioak 

murrizteko, ibilbide batzuetarako megatrailerrak 

kontratatzen jarraitu du; horretaz gainera, gas bidezko 

kamioien eta trenbide-garraioaren erabilera bultzatu 

du, eta hasita dago furgoneta elektrikoekin probak 

egiten. Ildo horretan, Mercadonak “erosketak nasan” 

izeneko teknika baliatzen jarraitu du, bidaia bakoitzaren 

eraginkortasuna hobetzeko, eta garraio intermodala 

aprobetxatu du.

Gainera, banaketa-sarearen efizientzia bultzatuz jarraitu 

du, eta logistikaren ikuspegi orokorragoa txertatu du; 

horretarako, beharrezkotzat jotzen du birjarpen-lana 

erraztea 1.600 supermerkatu baino gehiago dituen 

sarean, halaxe lortuko baitu produktibitatea areagotzea. 

Helburu hori lortzeko, hainbat ekimen jarri ditu abian, 

hala nola AB2+AB3 mugimendua. Hari esker, dendan 

birjartzeko denborak optimizatzea lortu da, bloke 

logistikoetan produktuak familiaka paletizatzeko erabakia 

hartu ondoren.

Mercadonak banaketa-sarean egindako eraldaketa-

ahaleginak hobekuntza handiak ekarri ditu azpiegituretan 

ere: 2020an, 204 milioi euroko inbertsioa bideratu du 

egiteko horietara. Horrekin, amaitu dira Euskadiko, 

Zaragozako eta Madrilgo bloke logistikoen obrak, eta 

aurrerapen handiak egin dira beste instalazio batzuetan. 

Euskadiri dagokionez, otsailean produktu lehorrentzako 

nabe bat eta abuztuan hoztuentzako beste bat ireki 

ondoren, konpainiak amaitu ditu Gasteizko Bloke 

Logistikoa eraikitzeko lanak. Orotara, 187 milioi euro 

baino gehiago inbertitu ditu, bai eta 480 lanpostu sortu 

ere. Jundizko industrialdean dago, eta handik hornitzen 

dira Euskadiko, Nafarroako, Errioxako, Kantabriako eta 

Burgosko supermerkatuak. Guztiz automatizatutako 

instalazioak ditu, eta, hala, desagertu egiten dira 

gehiegizko ahaleginak eta bermaturik geratzen dira 

produktuen manipulazio egokia eta kalitatea.

Zaragozako Plazako Plataforma Logistikoaren lanek 50 

milioi euroko inbertsioa izango dute orotara. Mercadonak 

joan den otsailean ipini zituen martxan instalazio horiek: 

lehendabizi taldekatze-jarduera abiarazi zuen, eta, 

ondoren, produktu freskoen prestaketa automatizatua 

instalatzeari ekin zion. 2018an eraikitzen hasi ondoren, 

konpainia 2020ko azaroan hasi zen instalaziootan 

zerbitzuak martxan ipintzen, eta aurreikusten du 2021eko 

martxora arte pixkanaka-pixkanaka guztia ezartzea.  

Madril aldean, Getafen sortu dute beste bloke logistiko 

bat. Instalazio horietan, konpainiak 30 milioi euroko 

inbertsioa egin du Madrilgo Erkidegoan zerbitzu-

ahalmena hobetzeko (produktu lehorrak, galkorrak eta 

izoztuak hornitzera bideraturik). Era berean, aurrerapen 

handiak izan dira beste bloke batzuetan: Parc Sagunten 

(Valentzia) 16 milioi euroko inbertsioa egin da instalazioak 

eraikitzen jarraitzeko; Guadixen (Granada), 16 milioi 

bideratu dira 2021eko uda-parterako martxan egon dadin 

izoztuen biltegia, erabat automatizatua. 
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A Biltegi satelitea Erlauntza (onlineko 
dendaren biltegia)

@Eraikitzen ari den 
bloke logistikoa

Ekintza-erradioaR Biltegi erregulatzaileaMartxan dagoen 
bloke logistikoa

 8 INGENIO, Kanaria Handia (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

 10 ZARAGOZA, Zaragoza

 11 GUADIX, Granada

 12 ABRERA, Bartzelona 

 13 GASTEIZ, Araba  

 14  PÓVOA DE VARZIM, Portoko barrutia 

(Portugal)

 15 GETAFE, Madril 

 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

 16 PARC 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

ERLAUNTZAK (onlineko dendaren biltegia)

VALENTZIA

BARTZELONA

MADRIL 

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

16 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA  

DE TÚRIA ERREGULATZAILEA

R2 SANT ESTEVE 
ERREGULATZAILEA

BARTZELONA

VALENTZIA

2 ANTEQUERA

@
R

A1 MERCAPALMA
A

MADRIL

15 GETAFE

14 PÓVOA DE VARZIM

13 GASTEIZ

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA
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Bloke logistiko berritzaileak eta jasangarriak

Mercadonak etengabeko konpromisoa du biltegietan lan-ingurune 

seguruak sortzeko. Urteak daramatza berrikuntzaren eta teknologiaren 

alde apustu egiten, gehiegizko ahaleginak desagerrarazteko, eta, hala, 

lan-istripuen arriskua prebenitzeko eta murrizteko; halaber, biltegiratze 

jasangarria bultzatzen du, efizientzia optimizatzen du eta lanpostu 

kualifikatuak sortzen ditu.

Xede horrekin, konpainiak proiektu abangoardista bat abiarazi zuen 

2007an Madrilgo Ciempozuelos udalerrian: XXI. Mendeko Biltegia izeneko 

lehendabiziko bloke logistiko adimenduna inauguratu zuen. Azpiegitura 

hori erabat automatizatua eta aitzindaria da sektorean; martxan ipini 

zenetik, bistan geratu da gehiegizko ahaleginak desagerrarazi dituela 

eta, gainera, lehiakortasunaren eta produktibitatearen motorra dela. Hori 

dela eta, urteotan guztiotan areagotuz joan da XXI. Mendeko Biltegia, 

eta ezaugarri bereko beste hiru bloke logistiko gehitu ditu: Villadangos 

del Páramo (León), Abrera (Bartzelona) eta Gasteiz (Araba). Bestalde, 

amaitzen ari dira Guadixeko (Granada), Zaragozako (Zaragoza) eta 

San Isidroko (Alacant) instalazio logistikoak, biltegi-eredu horretara 

egokitzeko.

2020an, bloke logistikoetan jardun duten kanpoko hornitzaile eta langileek, 

pandemian zehar, gune espezifiko hauek izan dituzte konpainiaren 

instalazioetan: erabilera esklusiboko zerbitzu-instalazioak, egunero 

garbitzen eta desinfektatzen diren komunak, eramateko janari- eta edari-

zerbitzua duten kafetegiak, eta kutsatzeko arriskua ahalik eta gehiena 

txikitzeko bitarteko fisikoak —hala nola metakrilatozko manparak harrera- 

eta bidalketa-eremuetan, edo atseden hartzeko banakako bankuak—. 

Era berean, prozesu logistikoak jasangarritasun-irizpideetara egokitzeko 

konpromisoarekin jarraitzeko, konpainiak bat egin du ekitaldian Espainiako 

Fabrikatzaileen eta Banatzaileen Elkarteak (AECOC) bultzatutako Lean 

& Green ekimenarekin. Horretarako, Emisioak Murrizteko Ekintza Plana 

prestatu du, EY etxeak ikuskatua. Plan horren bidez, ziurtatu nahi da % 20 

murriztu direla prozesu logistikoetan sortutako emisioak, Mercadonak 

aspaldiko urteetan aplikatzen dituen ekintzei esker —hala nola gasez 

propultsatutako kamioiak edo bi erregaiko furgonetak—. Plan horretan, 

beste pakete bat ere aurreikusten da, 2023an emisioak beste % 10 

murrizteko neurri-sorta batekin. Horrekin guztiarekin, % 30eko murrizketa 

metatua lortuko da. 

Mercadonak jakin badaki zer-nolako garrantzia duen sare logistikoak 

zerbitzuaren bikaintasuna bermatzeko, eta, horregatik, azpiegiturak 

indartzen eta eraldatzen jarraituko du 2021ean: 240 milioi euro baino 

gehiagoko inbertsioa aurreikusi du ekitaldi horretarako. 

 

Eliana Patrícia, Póvoa de Varzimeko Bloke Logistikoko langilea (Porto).82
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Arco Têxteisko supermerkatuko sarrera Santo Tirson (Porto).84



Mercadonaren asmo sendoa da 
“Jendeak existitzea nahi duen 
enpresa bat izatea, guztiak harro 
sentiarazten dituena”. Horregatik, 
oparotasun partekatuaren alde 
egiten du, eta aktiboki laguntzen 
du presente dagoen inguruetan, 
tokian tokiko beharrei erantzuteko. 
2020an, konpainiak indartu egin 
du konpromiso hori, pandemiaren 
ondorioak gainditzen laguntzeko 
eta, inoiz baino gehiago, sortzen 
dituen ereduak onuragarriak 
izateko pertsonentzat, 
gizartearentzat eta planetarentzat, 
zuzeneko itzulkina sortuz, jasotako 
babesak eta aintzatespenek 
islatzen duten moduan.

Gizartea
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4.1 Konpromisoaren aintzatespena  

2020an, Mercadonak indartu egin du konpromiso 

soziala gizartearekin zuzenean lankidetzan jardunez 

COVID-19aren ondoriozko egoera korapilatsuari 

erantzuteko, eta baliabide ugari bideratu ditu 

eginahal horretara. 

Gizarteak nabaritu eta aintzatetsi du Mercadonak 

pandemian izan duen kudeaketa, eta bereziki 

balioetsi eta eskertu du konpainiak kudeaketaren 

alorrean egindako ahalegina, bai plantilla osatzen 

duten 95.000 langileek hornikuntza bermatzeko 

ohiko lanean, bai ekimen solidarioekin bat eginda. 

Keinu horiek esker onez eta harrotasunez hartzen 

ditu konpainiak, jakinik zer erantzukizun duen 

supermerkatuak dituen lurraldeetan lankidetza eta 

elkarrekiko onura sustatzeko eta eremu horietan 

gizarteak eraldatzeko.

Testuinguru horretan, pandemiaren biktimak 

omentzeko estatu-ekitaldian izan zen Mercadona. 

2020ko uztailaren 16an izan zen omenaldia 

Madrilen, errege-etxean, eta, ekitaldi haren bidez, 

eskerrak eman zizkioten publikoki gizarte zibilari 

eta hura osatzen duten guztien heroitasunari. 

Ekitaldi horretan, Raquel Causanilles izan zen 

supermerkatuetako langile guztien ordezkari, 

Vila-realgo (Castelló) Francesc Tàrrega dendako 

koordinatzailea bera. Valentziako Generalitateko 

presidentearen Segizio Ofizialaren parte izan zen, 

Mercadonari proposatu ondoren langile batek 

ekitaldian lagundu ziezaion pandemiak gehien 

eragin dien sektoreek eta, zehazki, banaketaren 

sektoreak, egindako ahalegin handiari omenaldia 

egiteko eta hura aintzatesteko.  

Espainiako Errege-Erreginek ere nabarmendu 

zuten langile guztiek egokitzeko eta hobetzeko 

erakutsi zuten gaitasuna. Hori horrela, Mercadonak 

eskerrak eman nahi dizkie errege-erreginei, bertatik 

bertara ezagutzeagatik konpainiak bizi izandako 

salbuespenezko egoera. Martxoan, konfinamendu-

garaia hasi berria zela, aintzatetsi egin zuten 

Mercadonak eta nekazaritzako elikagaien kateak 

oinarrizko ondasunen hornidura bermatzeko eginiko 

lana. 

Horretaz gainera, hainbat gizarte-erakundek 

goraipatu du Mercadona: konparazio batera, 

Kanarietako Gurutze Gorriak eredugarritzat jo du 

konpainia, pandemian egindako dohaintzengatik. 

Horrez gainera, bertatik bertara ikusi du gizartearen 

esker ona ere;  izan ere,  dendetan bertan 

makina bat “Nagusi”ren aintzatespena jaso du 

egindako lanagatik, bai eta elkartasunezko txalo-

1. Raquel Causanilles, Vila-realgo (Castelló) Francesc Tàrrega supermerkatuko koordinatzailea, pandemiaren biktimak omentzeko Estatu Zeremonian.  
2-3 Gómez Gómez anaiek —Mercadonako akziodunak— konpromiso soziala sendotzen jarraitu dute 2020an, COVID-19aren pandemiak markatutako urtea.

1 21 2 33
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zaparradak ere, egindako eginahal guztiaren balioa 

nabarmentzeko.

Ahalegin horri  guztiari  erantzuteko, Ospe 

Korporatiboaren Espainiako Monitoreak (MERCO) 

nabarmendu egin du Mercadonak COVID-19aren 

krisian izaniko kudeaketa, eta, “Pandemiaren garaian 

enpresek hartutako konpromiso eta erantzukizun 

soziala” deritzon ezohiko rankingean adierazi 

duenez, Espainiako enpresa arduratsuetan bigarrena 

eta bere sektoreko lehena da Mercadona. 

Bestalde, Gómez Gómez anaiek, konpainiako 

akziodunak berak, Antequeran (Málaga) pandemian 

egindako osasun- eta polizia-lana aintzatetsi dute, 

amaren omenez sortutako Patrocinio Gómez 

Sariaren eta aitaren omenez sortutako Juan Antonio 

Gómez Sariaren bidez.

H o r r e t a z  g a i n e r a ,  M e r c a d o n a k  b e s t e 

errekonozimendu batzuk ere jaso ditu, Kudeaketa 

Eredu jasangarria eta solidarioa duela egiaztatzen 

dutenak. Nolanahi ere, ez du ahazten oraindik ere 

baduela zer hobetu eta jarraitu dezakeela gizarteari 

ekarpena egiten. Ildo horretan, Camp de Morvedre-

ko Enpresarien Elkarteak ematen duen Lurraldearen 

Dinamizazioa saria eskuratu du, konpainiaren 

jarduerak eragindako bultzadagatik, hazkunde 

partekatuaren motor baita. 

Era berean, Ospe Korporatiboaren Espainiako 

Monitorearen (MERCO) 2020ko Enpresen Ranking 

Orokorraren arabera, Mercadona da, beste urte 

batez, orotariko banaketa-sektorean hobekien 

baloratutako enpresa eta Espainian ospe onena 

duen bigarrena. Monitore horren beraren arabera, 

konpainiako Presidente Juan Roig da izen oneneko 

enpresaria, lehen postuan ageri baita 2020ko 

Liderren Sailkapen Orokorrean.

2020ko martxoaren 25ean, alarma-egoe-

ra bete-betean, Espainiako Errege-Erre-

ginek, Felipe VI.ak eta Letiziak, bi-

deokonferentzia bat egin zuten Zarzuela 

jauregitik Mercadonako Presidente Juan 

Roigekin eta Zuzendaritza Batzordeko 

hainbat kiderekin. 

Konpainiak biziki eskertzen du topake-

ta hori: banaketa-sektorearen egoeraz 

interesatzeaz gainera, nekazaritzako eli-

kagaien kateak duen balioa nabarmendu 

zuten, saltokiak egunero behar ditugun 

produktuz hornituta egon daitezen unerik 

konplexuenetan ere. 

ERREGE-ETXEAK BANAKETA-
SEKTOREAREN AHALEGINA 

AITORTU DU

(Iturria: Errege Etxea).
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4.2 Pertsonen eta gizartearen 
alde egiten duen eredua 

Mercadonak ondotxo daki lagundu dezakeela 

garapen jasangarria sustatzeko, aberastasuna 

sortzeko eta hobekuntza sozialak bultzatzeko 

ekimenen buru izaten, guztia ere helburu jakin 

bat lortzeko bidean: “jendeak existitzea nahi 

duen proiektu partekatu eta jasangarri bat izatea, 

etengabe aldatzen ari dena eta guztiak harro 

sentitzeko modukoa”. 

Konpainiak modu transbertsalean heldu dio erronka 

horri, Erabateko Kalitatearen Ereduaren bidez. 

Garapen horretan, funtsezkoa dugu egia unibertsal 

hau: “jaso ahal izateko, hasteko eta behin eman 

egin behar dugu”. Eta egunero-egunero dihardu 

horretan elkarrizketaren eta gardentasunaren bidez; 

entzute aktiboa jarrera gisa baliatuz, konpainiak bere 

harreman-sareko komunitateen berri jasotzen du, 

izan komunitate horiek tokikoak, estatukoak edo 

mundu zabalekoak. Eta haiekin batera heltzen die 

arazoei, erantzun konkretuak emanez eta enpatia 

erakutsiz, gai baita soluzioak eskaintzeko eta soluzio 

horiek martxan jartzeko bidean inplikatzeko.

Mercadonak 2020an berriro ere erakutsi du bere 

jardunak inpaktu positiboa duela gizartean, bai 

egindako inbertsioen bidez, bai kalitatezko enplegu 

egonkorra sortuz. Hamabi hilabete hauetan zehar, eta 

koiuntura gorabehera, 1.500 milioi euro inbertitu ditu 

enpresa-eredu arduratsu eta jasangarria bultzatzen 

jarraitzeko. Eta, konpainiak izaniko hazkundeari 

esker, egunean 16 lanpostu sortu ditu batez beste. 

Orotara 5.000 lanpostu berri erregistratu ditu ekitaldi 

amaieran: 4.200 Espainian eta 800 Portugalen.

Horretaz gainera, konpainiaren bilakaerak trakzio-

efektu handia izan du urtean zehar muntaketa-

katean; hots, 661.000 lanpostu zuzen, zeharkako eta 

induzitu. Kopuru hori Espainiako enplegu guztiaren 

%  3,9 da, Valentziako Ikerketa Ekonomikoen 

Institutuak (Ivie) emandako datuen arabera. 

2020an Espainiako administrazio publikoei egindako 

zerga-ekarpena da Mercadonaren garrantziaren 

eta garapen sozialari emandako babesaren beste 

adibide nabarmen bat. Zehazki, 1.901 milioi euro 

ordaindu ditu jasandako eta bildutako zergetan; 

horietatik 907 milioi Gizarte Segurantzari egindako 

ordainketei dagozkie, 220 milioi sozietateen gaineko 

zergan, 636 milioi BEZaren eta PFEZaren bilketan, 

eta 138 milioi bestelako hainbat zerga eta tasatan. 

Zenbateko horiek ederki islatzen dute Mercadona 

Proiektuaren garrantzia, zeinaren baterako ekarpena 

barne-produktu gordinaren % 2,22 baita (24.900 

milioi euro, hain zuzen ere). Baina askoz handiagoa 

da zuzeneko jardueraz gainera zeharkakoa eta 

induzitua ere kontuan hartzen baditugu; izan ere, 

9.046 milioi euroraino iritsi da iazko ekitaldian, eta 

% 2,2ko inpaktua izan du Espainiako administrazio 

publikoen bilketaren guztizkoan.

Konpainiak konpromiso-maila bera du Portugalen 

ere, herrialde horretako gizartearen eskutik hazten ari 

den Irmãdonaren bitartez. Jarduera ulertzeko modu 

horren eta inplikazio aktibo horren emaitza gisa, 32 

milioi euroko ekarpena egin du orotara jasandako eta 

bildutako zergetan; horietatik 9 milioi euro Gizarte 

Segurantzari dagozkio, 2 milioi euro sozietateen 

gaineko zergari, 17 milioi euro PFEZaren eta BEZaren 

ordainketari, eta 4 milioi euro bestelako zerga eta 

tasa batzuei.

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Hazkunde partekatuaren aldeko apustua egiten duen enpresa-proiektu gisa, Mercadonak 1.901 milioi euro 

ordaindu dizkie Espainiako administrazio publikoei 2020an, eta 32 Portugalgoei. Halaber, 24.900 milioi 

euroko ekarpena egin dio Espainiako barne-produktu gordinari.
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24.900 M€
baterako ekarpena 

BPGan
BPGaren % 2,22

9.046 M€
zerga-bilketa  

Espainiako administrazio publikoen 
zerga-bilketa zenbatetsi osoaren 

% 2,2 (Gizarte Segurantzaren 
kotizazioak barne)

661.000
lanpostu  
Espainian

Espainiako enplegu 
totalaren % 3,9

Gizarte Segurantza 

3 M€

Sozietateen gaineko zerga  

2 M€

PFEZ

4 M€

Gizarte Segurantza

 6 M€

Jasandako eta bildutako zergak

32 M€

Gizarte Segurantza  

760 M€

Gizarte Segurantza  

147 M€

Sozietateen gaineko zerga  

220 M€
(zerga-tasa efektiboa % 21)

PFEZ  

383 M€

Beste zerga eta tasa batzuk  

138 M€
Beste zerga eta tasa batzuk 

4 M€

BEZ  

253 M€
BEZ  

13 M€

* Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (Ivie) 2020an erabilitako metodologiaren arabera eguneratu dira 
datuak.

Errentaren, lanaren eta zerga-bilketaren ekarpen osoa*

Mercadonak jasandako zerga-ekarpena Irmãdonak jasandako zerga-ekarpena

Irmãdonak bildutako zerga-ekarpenaMercadonak bildutako zerga-ekarpena

Mercadonaren zerga-ekarpena (ESPAINIA) Irmãdonaren zerga-ekarpena (PORTUGAL)

Jasandako eta bildutako zergak 

1.901 M€

MERCADONAREN JARDUERA EKONOMIKOAREN ERAGINA



4.3 Planeta zaintzen jarraitzeko 
konpromisoa duen kudeaketa  

Mercadonaren ustez, planeta babestea erantzukizun saihestezina da, 

eta, beraz, konpainiaren prozesu guztiek heltzen diote erronka horri. 

Jakinik oraindik ere badagoela zer egin konpromiso hori hobetzeko 

bidean, konpainiak Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa du, bere 

jarduerak ingurumenean duen inpaktua murrizteko eta baliabide naturalak 

efizientziaz aprobetxatzeko. 

Mercadonak, era berean, Ekonomia Zirkularrean oinarritzen du kudeaketa-

eredu hori. Horrek eskatzen du materialak partekatzea, berrerabiltzea, 

birziklatzea eta berritzea, haien kontsumoa ahalik eta gehiena murrizteko, 

balio erantsia sortzeko eta produktuen bizitza baliagarriaren zikloa 

luzatzeko. 2020az geroztik, Ekonomia Zirkularra Ekinean izeneko 

ekimenaren parte da. Aliantza horrek Mercadona eta halako enpresak 

eta enpresa-erakundeak biltzen ditu. Proiektu bizi eta zehatzen bidez, 

Ekonomia Zirkularraren errealitatea erakusten du, bai eta eraikuntza 

nazionala sustatzeko palanka-gaitasuna ere, trantsizio ekologikoaren 

alde egiten duen ekonomia berde eta zirkularra baliatuz, jarduera-esparru 

orokor gisa.

2020an, konpainiak bat egin du AECOCek Espainian bultzatu duen Lean 

& Green ekimenarekin. Parisko Klimaren Gailurrean (COP21) zehaztutako 

helburuak lortzeko asmoz, Mercadonak Emisioak Murrizteko Ekintza Plan 

bat garatu du, eta EYk ikuskatu du. Plan horren bidez ziurtatu nahi da 

konpainiaren prozesu logistikoetan sortutako emisioak % 20 murriztu 

direla. Ekintza Plan horretan aurreikusi da 2023rako beste % 10 gehiago 

murriztu direla egiaztatzea, eta guztira % 30eko murrizketa metatua 

lortuko dela.

Etengabeko ahalegin horrek ingurumena babesteko 47 milioi euroko 

inbertsioa eskatu du iazko ekitaldian, eta ekimen zehatzak pentsatu 

eta abian jarri ditu horretarako. Konpainiak hiru arlotan biltzen ditu 

ekimen horiek: logistikaren optimizazioa eta garraio jasangarria, energia-

efizientzia, eta hondakinen kudeaketa, barne harturik elikagaiak alferrik 

ez galtzeko prebentzioa. Ahalegin horrek leku nabaria du konpainiaren 

estrategietan, eta dagoeneko laguntzen ari da hazkunde lehiakor eta 

jasangarria sortzeko bidean, bai eta Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 

sustatutako Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) lortzen ere.

6.25 Estrategiaren kartelak La Nucía Pueblo supermerkatuan (La Nucía, Alacant).
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Logistika jasangarria 

“Baliabide natural gutxiagorekin gehiago garraiatzea” 

helburu orokortzat hartuta, aurten ere lanean jarraitu 

du Mercadonak ibilgailuen pisu osoa murrizteko 

asmoarekin, baliorik eransten ez duten elementuak 

desagerraraziz eta murriztuz. Horri esker, merkatuko 

batezbestekoa baino tona bat gehiago kargatu du 

kamioi bakoitzeko, eta, ekitaldiaren amaieran, % 85eko 

betetze-tasa izan du batez beste. Era berean, ahalmen 

handiko ibilgailuen abantailez baliatzen jarraitu du; 

adibidez, garraio-hornitzaileen flotan aktibo dauden 

38 megatrailerrak erabili ditu, eta, bidaia bakoitzeko, 36 

tona arteko kargak garraiatu ahal izan ditu. Bitrailerren 

probekin ere jarraitzen du; 44 tonako karga-ahalmena 

dute ibilgailu horiek. 

Emisioak murrizteko konpromisoari dagokionez, 

Mercadonak ibilgailu jasangarrien aldeko apustua 

indartu du. Gas natural likidotuz (GNL) propultsatutako 

96 kamioiko flota bat du kontratatua zerbitzu 

erregularrean, kutsadura handiko hiriguneak hornitzeko. 

Gas natural konprimatuz (GNK) propultsatutako 7 

kamioi ere baditu; 2019an baino 2 gehiago. Gainera, 

% 100 elektrikoak diren furgonetak erabiltzen jarraitu 

du etxeko banaketan, eta aurrerapausoak egin ditu 

diesel-furgonetak diesel/PGL dual bihurtzeko planean, 

Erlauntzetatik bidalitako eskaerak entregatzeko eta 

Madrilen etxez etxeko zerbitzua emateko. Aldi berean, 

emisioen arloan estandar altuenak eskatzen jarraitu du. 

Horren adierazgarri da bere hornitzaile logistikoaren 

kamioi-flotaren % 99k estandar jakinak (Euro VI, Euro 

VI C eta Euro VI D) betetzen dituzten motorrak dituela, 

horiek baitira gaur egun emisio kutsatzaileen arloan 

zorrotzenak. 

Jardunbide logistiko egoki horien artean, “Erosketak 

nasan” izeneko estrategia nabarmentzen da. Estrategia 

horren arabera, hornitzailearen instalazioetara 

joan behar da salgaiak jasotzera, eta, horrela, flota 

hobeto aprobetxatzen da, eta kamioiak gehiago 

betetzen dira. Alderantzizko logistika ere erabiltzen 

da. Hala, “Zortziaren Estrategia” izenekoaren bidez, 

produktuak hornitzaileetatik bloke logistiko eta 

dendetara garraiatzen dira; han, ontzi berrerabilgarriak 

eta material birziklagarriak biltzen dira, eta bloke 

logistikoetara itzultzen dira han tratatzeko. Gainera, hiri-

deskarga isila toki gehiagotara zabaltzen jarraitu du. 

Orain Espainiako eta Portugalgo 777 supermerkatuk 

dute abantaila hori.

Gas natural likidotuz dabilen kamioi bat, Riba-roja de 
Túriako Bloke Logistikoan (Valentzia).

Mercadonak gas 
natural likidotuarekin 

(GNL) propultsatutako 
96 kamioi ditu 

kontratatuak zerbitzu 
erregularrean; 
2019an baino 

21 gehiago
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Sergio, Mercadonako “Nagusia”, ibilgailu elektrikoak  
kargatzeko puntu bat erabiltzen.

Gaueko deskarga isila José María de Haroko supermerkatuan 
(Valentzia).

1.433 

777

Mercadonak 
ibilgailu elektrikoak 
kargatzeko puntu 
gehiago jarri 
ditu Espainiako 
eta Portugalgo 
dendetan, bloke 
logistikoetan eta 
bulegoetan 

Hiri-deskarga isila, 
dendak haran-orduetan 

hornitzeko, hau da, 
hirietako jarduera 

txikiagoa den orduetan

kargatze-puntu

supermerkatu
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Energia-eraginkortasuna

Mercadonaren Ingurumen Kudeaketako Sistemaren 

helburua da bere jardunerako behar duen energia 

soilik erabiltzea. Horregatik, baliabide energetikoen 

erabilera arduratsua bultzatzen duten eta horiek 

aurreztea sustatzen duten ekimenak bultzatzen ditu. 

Mercadona Proiektuko kide guztiek partekatzen 

dute jarrera hori.

Filosofia horrekin bat egiten dute Mercadonako 

denda eraginkorrek, energia aurrezteko eta energia-

eraginkortasuna lortzeko neurri garrantzitsuak 

hartzen baitituzte, eta, horri esker, % 40ko energia-

aurrezpena lortzen dute, ohiko dendekin alderatuta. 

2020an, konpainiak ezaugarri horiek dituzten 1.277 

zentro batu ditu; hau da, Espainian eta Portugalen 

dituen supermerkatuen % 78. Estandar hori 

bultzatzen jarraitzea aurreikusten da, eta helburua 

da 2023an denda guztiak egokituta egotea eredu 

horretara.

Supermerkatu-eredu horrek hobekuntzak ditu 

inguratzailearen eta hotzeko altzarien isolamenduan, 

LED argiztapena du eta barruti osoko energia-

kontsumoaren kudeaketa adimentsua egiten du. 

Era berean, hozte-instalazio modernoagoak eta 

efizienteagoak ditu, fluordun gasen erabilera eta 

berotegi-efektuko gasen emisioak ahalik eta gehiena 

gutxitzen dituztenak. Horren ondorioz, 2020an 

% 18,2 murriztu dira kausa horren ondoriozko 

zuzeneko CO
2
-emisioak, 2019ko datuekin alderatuta.

Baliabide naturalen aprobetxamendu arduratsua 

sustatzeko, Mercadonako denda ekoeraginkorrek, 

gainera, energia aurrezteko sistema bat dute airea 

girotzeko instalazioetan, zeinak automatikoki 

egokitzen baitu kontsumoa kanpoko tenperatura 

kontuan harturik (free cooling/free heating). Era 

berean, gero eta gehiago erabiltzen dira hondar-

beroa berreskuratzeko eta aprobetxatzeko sistemak. 

Horretaz gainera, konpainiak sistema automatiko 

bat ezarri du irekiera- eta itxiera-ordutegiak 

kudeatzeko. Sistema horrek bermatzen du 

beharrezkoa denean bakarrik daudela piztuta argiak, 

erauzketa eta airea girotzeko sistema. Ildo horretan, 

eta energia berriztagarrien aldeko apustuan, 

Mercadonak 600.000 euro inbertitu ditu 2020an, 

zortzi dendatan 1.400 eguzki-panel instalatzeko 

(zazpi denda Espainian eta bat Portugalen). Ekimen 

horrekin, supermerkatu bakoitzak % 15eko energia-

aurrezpena izan du, eta 590 kW metatzera iritsi da.

Ur-kontsumoa murrizteari dagokionez, Mercadonak 

urruneko kudeaketa-sistema indartzen jarraitzen du 

denbora errealean, sareko ihesak eta gorabeherak 

detektatzeko. Horretaz gainera, lurpeko uharkak 

eraiki ditu hiru bloke logistikotan, estalkietan 

bildutako euri-ura metatzeko. Ondoren, ureztatzeko, 

baldekatzeko edo kanpoaldeak garbitzeko 

aprobetxatu dute ur hori.

Bestalde, 2020ko ekitaldian, hiri-lorategi bat 

inauguratu du Toledo hiriko denda baten estalkian. 

Konpainiak 230.000 euro baino gehiago inbertitu 

ditu ekimen horretan: bizilagunekin harreman ona 

eta bizikidetza sustatzeaz gainera, ingurumenarekin 

lotutako onurak ere ekartzen ditu. Berdegune 

horiek ureztatze-premia txikiko landare autoktonoz 

osatuak dira; halaber, kutsadura eta CO
2
-maila 

murrizten laguntzen dute, eta hegaztientzat ere 

babesleku dira, atseden hartzeko eta jateko gune 

gisa balio baitiete. Auzi horretan, Mercadonak 

hegazti migratzaileak babestearen alde lan egiten 

du, hainbat neurri sustatuz SEO/BirdLife gobernuz 

kanpoko erakundearekin batera.
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Hondakinen kudeaketa eta elikagai- 

soberakinen prebentzioa

Hondakinen kudeaketa funtsezko gaia da 

Mercadonarentzat, eta Ekonomia Zirkularraren 

politikak aplikatzen ditu bere prozesuetan: ontziak 

murriztea, berrerabiltzea, konpontzea eta, bizitza 

baliagarriaren amaieran, birziklatzea. “Hondakinik 

onena sortzen ez dena" delako uste osoa du 

Mercadonak, eta, horregatik, ahalegin guztiak egiten 

ditu prebentzioaren eta murrizketaren alde. Hala, 

saiatzen da hondakin gutxiago sortzen, hau da, 

dendara zerbitzatutako produktuaren pisuaren % 1 

baino gutxiago sortzen, eta, ahal bada, gutxiago. 

Elikagaiak alferrik ez galtzeko, enpresak eskaera-

sistema berri bat du dendetan. Horri esker, langileek 

denbora errealean egin dezakete salmenten 

jarraipena, eta, hala, “Nagusi”ari ahalik eta produktu 

freskoenak eskaini hondakinik sortu gabe. Gainera, 

elikagaiak ahalik eta gehiena aprobetxatzeko, ahalik 

eta gutxiena galtzeko ekintzak egiten ditu, hala 

nola produktu freskoen likidazioa eta kontsumorako 

egokiak diren baina saltzeko egokiak ez diren 

elikagaien dohaintza. 

2020ko martxoan “planeta zaintzen jarraitzeari 

bai esateko” konpromiso publikoa hartu ondoren, 

Mercadonak 6.25 Estrategia garatu du, hiru 

helbururekin: plastikoa % 25 murriztea, plastikozko 

ontzi guztiak birziklagarriak izatea eta hondakin 

plastiko guztia birziklatzea. Testuinguru horretan, 

konpainiak sei ekintza jarri ditu martxan, 2025ean 

lortzera begira: erabilera bakarreko plastikozko 

poltsak desagerraraztea ata l  guzt ietat ik , 

erabilera bakarreko plastikozko gai botatzekoak 

desagerraraztea, ontzietako plastikoa murriztea, 

ontzien birziklagarritasuna ahalbidetzea, dendetan, 

etxez etxeko zerbitzuan eta Mercadona Onlinen 

sortutako plastiko-hondakin guztiak birziklatzea, eta, 

birziklatzeko, “Nagusi”ak etxean nola bereizi behar 

duen informatzea.

Izan ere, 2020an ekintza horiek guztiak landu 

dira, nahiz eta ahaleginak batez ere lehen bi 

ekintzak gauzatzera bideratu diren. Hala, erabilera 

bakarreko plastikozko poltsak desagerrarazi dira 

denda fisikoetako atal guztietatik, etxez etxeko 

zerbitzutik eta onlineko erosketatik. Horretarako, 

kateak poltsa konpostagarriak jarri ditu bezeroen 

eskura, patata-fekulaz eginak. Poltsa horiek erabili 

ondoren, materia organikoaren edukiontzi marroira 

bota behar dira. Gainera, bezeroei bereizketa eta 

birziklapena errazteko, piktogramak jarri dira, bai 

ataletako poltsetan, bai kutxa-lerroetan eskaintzen 

diren aukeretan: errafiazko poltsak, paperezko 

poltsak eta % 65-70 plastiko birziklatuz egindako 

poltsak. Halaber, erabilera bakarreko plastikozko 

gai botatzekoen ordez, ingurumena gehiago 

errespetatzen duten materialekin edo material 

birziklagarriekin egindako tresneria jasangarriagoa 

eskaintzen du konpainiak.

Mercadonak 72 supermerkatu inauguratu ditu 

bere 6.25 Estrategiari buruzko informazioa 

emateko; halako supermerkatuek papera, plastikoa, 

hondakin organikoak, pilak eta kafe-kapsulak 

botatzeko paperontziak dituzte, Ekonomia 

Zirkularraren printzipioak aplikatuz eta prozesuaren 

jasangarritasuna bultzatuz. Denda horiek baliagarriak 

izan dira, halaber, bezeroek neurri horiek nola hartu 

dituzten baloratzeko; izan ere, bezeroek 1.300 

iradokizun eta iritzi baino gehiago aurkeztu dituzte, 

eta, haiei esker, gauzatzen ari diren ekintzak hobetu 

ahal izan dira. Konpainiak 140 milioi euro baino 

gehiago inbertituko ditu 2021-2025 bitartean, 6.25 

Estrategiaren helburuak lortzeko, eta denda guztiak 

2021 amaieran estrategiara egokituta egon daitezen 

lortzeko.

Bestalde, 2020an, ekimen jasangarrien sustapenean 

duen inplikazioaren ondorioz, Mercadonak hiru 

urteko akordio bat lortu du UPF Barcelona School of 

Management erakundearekin. Akordio hari jarraikiz, 

Ekonomia Zirkularraren Mercadona Katedra sortu 

da, hainbat helburu lortzeko asmoz; adibidez, 

baliabide-aurrezpenari probetxua ateratzeko 

formulak aurkitzea, eztabaida arduratsua bultzatzeko 

argudio sendoak ematea eta arlo horretan erabaki 

estrategikoak hartzeko ikaskuntzak ateratzea. 

Era berean, Portugalen, Mercadonak bat egin 

zuen 2020ko martxoan Smart Waste Portugal 

elkartearekin eta Plastikoetarako Portugalgo 

Itunarekin.
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ARDURATSUAK INGURUMENAREKIN: 6.25 ESTRATEGIA 

Mercadonaren 6.25 Estrategiaren lantaldeko kideak.
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CO
2
 baliokidearen EMISIOAK salgaiaren 

metro kubiko bakoitzeko (kilotan)*  

*Datu guztiak Mercadonaren garraio-prozesuari buruzkoak dira: hasi hornitzailetik eta bloke logistikoraino, eta bloketik dendaraino, 
2019ko abendutik 2020ko azarora bitartean. Geuk egina, GHG protokoloan oinarrituta. 

Emisioak

Errepideko garraioa

Beste datu batzuk

2019an

INGURUMEN-KUDEAKETA, ERAGINKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

38,88 33,35

2020an

Energia kontsumitzeagatiko emisioak 14,79 10,75
Salgaien garraioak eragindako emisioak 17,16

Energia-kontsumoa 7.847.064 GJ 7.858.278 GJ
CO

2
 baliokidearen emisioen urteko murrizketa 200.000 

tona
209.000 

tona

16,99

Birziklatzeko bereizi

Papera eta kartoia (tonatan) 223.090 233.185
Plastikoa (tonatan, poliespana barne) 17.079 16.701
Zura (tonatan) 3.663 3.899
Birziklatze-tasa

 % 76  % 78Birziklatzea/Balorizazioa

 % 24  % 22Suntsiketa

98

Gas hoztaileen ihesen ondoriozko emisio zuzenak 6,93 5,61

Hiri-deskarga isila egiten duten dendak 760 777
Kamioi-hornitzaileen flotan dauden motor-
estandarrak (Euro VI, Euro VI C eta Euro VI D)

 % 9  % 4Euro VI

 % 90  % 64Euro VI C

 % 31Euro VI D



GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Mercadonak, bere produktu- eta zerbitzu-hornitzaileekin batera, berrikuntza sustatzen du muntaia-kate-

ko prozesuetan, nekazaritzarako elikagaien kate eraginkor eta jasangarri bat lortzeko. 

11. Hiri eta komunitate iraunkorrak

Parte hartzen duen komunitateetan integratzen da Mercadona, eta hiri-inguruneak dinamizatzen ditu, 

hurbiltasuneko supermerkatuei eta bizilagunekin duen harremanari esker; Ingurumen Kudeaketako Sis-

teman integratutako mugikortasun jasangarriak eta gizarte zibilarekin duen elkarrizketak aukera ematen 

diote konpainiari komunitate geroz eta jasangarriago baten parte izateko. 

12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua

Konpainiak Ingurumen Kudeaketako Sistema propio bat du logistika hobetzeko, baliabide gutxiago kont-

sumitzeko eta hondakin gutxiago sortzeko, nekazaritzarako elikagaien kate jasangarri bat eraikitzeko 

konpromisoaren parte. Hondakinen kudeaketa egokia egitearen alde egiten du, ingurunean zabor bihur 

ez daitezen, eta Ekonomia Zirkularraren printzipioak ere aplikatzen ditu ontziak ekoizteko eta saleros-

gaiak garraiatzeko prozesuetan.

13. Klimaren babesteko ekintza

Mercadonak urteak daramatza lanean bere sistema logistikoa ahalik eta eraginkorrena izan dadin, tekno-

logia eta erregai alternatiboak aztertuz, ikertuz eta haietan inbertituz, garraioak ahalik eta emisio gutxien 

eragin dezan eraginkortasunik, segurtasunik eta fidagarritasunik galdu gabe. Mercadonaren zenbait es-

trategiak kontuan hartzen dute, halaber, CO
2
-emisioak murriztea, Denda Eraginkorraren Ereduaren bidez 

eta berotegi-efektuko gasen ihesak kontrolatuz.

14. Uretako bizitza

Mercadona eta haren hornitzaile espezialistak lanean ari dira ekoizpen-prozesuak hobetzeko eta Ekono-

mia Zirkularraren printzipioak aplikatzeko, arrantza jasangarria errazteko.

15. Lehorreko bizitza

Konpainiak planeta zaintzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du Ingurumen Kudeaketako Sistemaren bi-

dez; Sistema hori zeharkakoa da enpresa osoarentzat, hondakinak murrizteko eta berriz aprobetxatzeko 

estrategiak ditu haiek natura-ingurunera irits ez daitezen, eta, hala, prozesuetako asko zirkular bihurtzeko 

bidean aurrera egiten du.

6.25 Estrategiaren kartelak Rosas hiribideko supermerkatuan (Manises, Valentzia).
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4.4 Mercadona sozial eta arduratsua

Sortu zenetik, gizartearekiko konpromisoa duen eta 

haren garapenean laguntzeko duen egitekoaz jabetzen 

den enpresa-proiektu bat da Mercadona. Horretarako, 

Ekintza Plan Sozial bat du, eta, haren bidez, bere 

ekimen solidario guztiak bideratzen eta urtez urte 

Espainiako eta Portugalgo instituzio eta erakunde 

sozial askorekin egiten dituen kolaborazioak kudeatzen 

ditu.

Mundu Hitzarmenaren sinatzailea

2011n, Mercadonak bat egin 

zuen Nazio Batuen Mundu 

Hitzarmenarekin sektore pribatu 

jasangarri eta arduratsu bat 

sustatzeko, 170 herrialdetako 

beste 13.000 erakunde baino 

gehiagorekin batera. Hamarkada 

batez, bai eta 2020an ere, konpainiak aktiboki parte 

hartu du ekimen boluntario horretan, zeina munduan 

erantzukizun sozialik handienekoa baita, merkatu 

globala eraldatzeko, giza eskubideen, lanaren, 

ingurumenaren eta ustelkeriaren kontrako borrokaren 

arloekin erlazionatutako 10 printzipio oinarri hartuta.

Lankidetza ongintzako erakundeekin 

Gizarteko kide aktibo den aldetik, Mercadonak 

parte hartzen du bere jarduera gauzatzen 

duen inguruneetako errealitatean, eta, ahal den 

neurrian, esku hartzen du arazorik premiazko eta 

beharrezkoenei irtenbidea emateko. Horretarako, 

lankidetza-kanpaina solidarioen buru da, eta bat 

egiten du antzeko beste kanpaina askorekin, zeinek 

talde behartsuenei laguntzen baitiete.

2020an, konpainiak sendotu egin du konpromiso 

hori, COVID-19aren inpaktu soziala eta osasun- eta 

ekonomia-arloetan izan dituen ondorioak kontuan 

hartuta. Horretarako, Mercadonak inoiz egin duen 

elikagai-dohaintzarik handiena egin du, bizi dugun 

aparteko uneak eskatzen duen neurrira: 17.000 tona 

produktu hamabi hilabete hauetan jantoki sozialei, 

elikagai-bankuei eta ongintzako beste erakunde 

batzuei; haietatik, 15.800 Espainian banatu dira, eta 

1.200, Portugalen. 

Dohaintza hori, zeina 283.000 erosketa-orgaren 

baliokide baita, 2019an egin zena baino % 86 

handiagoa da, 290 jantoki sozialen, 60 elikagai-

banku baino gehiagoren eta beste erakunde sozial 

eta ongintzako erakunde batzuen artean banatu 

da, eta haiek guztiek talderik behartsuenetan 

banatu ahal izan dituzte elikagai horiek. Gainera, 

bizitako egoera kontuan izanda, konpainiak beste 

laguntza garrantzitsu batzuk ere eman ditu, hala nola 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

1. Pobrezia desagertzea

Supermerkatuak dituen Espainiako eta Portugalgo lurraldeetan parte hartu duen hainbat ekimen garatzen 

jarraitzen du Mercadonak.

2. Goserik ez izatea

Elikagai-bankuei, jantoki sozialei eta beste erakunde batzuei elikagaiak emateko eta birbanatzeko indarrez 

jarraitu du konpainiak. Gainera, areagotu egin ditu dohaintza guztiak, COVID-19aren pandemiak sortu dituen 

premien eraginez.

17. Itunak helburuak lortzeko

Mercadona Mundu Hitzarmenaren sinatzaile da 2011tik, eta bazkide da Forétican, Seres Fundazioan eta 

#KlimarenAlde komunitatean (ECODES Ekologia eta Garapena Fundazioak sustatua azken hori).
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Gabonak inguruan Portugalgo erakunde sozialei 80 tona elikagairen dohaintza egiteko prestalanak.

Lankidetzan jardun du

290
jantoki sozial baino gehiagorekin

Hitzarmenak egin ditu

60
elikagai-banku baino gehiagorekin 

eta beste erakunde batzuekin

1.200 
Portugalen

martxoan eta apirilean Madrilgo Erkidegoak Ifeman 

jarritako kanpaina-ospitalera elikagaiak eramatea. 

Halaber, 2020ko apirilaz geroztik, COVID-19a zuten 

pazienteentzako Portugalgo iparraldean prestatutako 

behin-behineko 6 Harrera Zentroetarako elikagaiak 

eman ditu konpainiak.  

Elikagaiak biltzeko zenbait kanpo-ekimenetan ere 

parte hartu du Mercadonak urtean zehar. Hala, 

esate baterako, egin ohi duen moduan, bere babesa 

eman dio Espainiako Elikagai Bankuek antolatzen 

duten “Bilketa Handia”ri, baita hamabi hilabete 

hauetan abiarazi diren “Kilo-bilketa” askori ere. 

Babes hori dela eta, 2020ko ekitaldia ixtean, guztira 

3.800 tona produktu emanak zituzten “Nagusi”ek, 

hau da, 63.312 erosketa-orgaren baliokidea. Beste 

behin ere, Mercadonaren bezeroen elkartasunak, 

langileen laguntzarekin eta sare logistikoaren 

parte-hartzearekin batera, jende askoren oinarrizko 

beharrak asetzeko aukera eman du.

17.000
tona

eman ditu elikagaitan

15.800 
Espainian
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Aukera-berdintasunarekiko konpromisoa

Mercadonaren Ekintza Plan Sozialaren jarduera-

ardatzetako bat da egoera ahulean dauden pertsonak 

integratzen laguntzea, gizarte-bazterkeriako arrisku-

egoerak saihesten lagunduko duten lan-aukerak 

sortuz. 

Hor re ta rako,  u r teak  daramatza  Capac i s 

Fundazioarekin elkarlanean, desgaitasun intelektuala 

duten gazteei beren etorkizuna eraiki dezaten 

laguntzen. Horretarako, ekimen berde bat jarri du 

martxan: Mercadonak Madrilgo denda batzuen estalki 

eta fatxadetan dituen hiri-lorategiak mantentzea. 

Helburu berarekin, Pamesa Cerámicarekin batera 

2011n martxan jarri zuen berrikuntza sozialeko 

ekimena bultzatzen jarraitu du 2020an ere: Trencadis 

Proiektua. Ekimen horren bidez, 31 fundazio eta 

okupazio-zentrorekin aritzen da elkarlanean. Zentro 

horiek desgaitasun-maila desberdineko 1.000 lagun 

baino gehiago koordinatzen dituzte, 80 lan-mahaitan. 

Supermerkatuetako arrandegi-atalak apaintzen 

dituzten trencadis teknikako horma-irudiak egiten 

dituzte egunero mahai horietan. 

2020an, Mercadonak 1,1 milioi euro inbertitu 

d i tu ,  guzt i ra ,  Espain iako eta  Portugalgo 

supermerkatuetako arrandegi-atalak apaintzen 

dituzten 1.641 horma-irudietatik haragoko emaitza 

duen gizarte-proiektu hori bultzatzen jarraitzeko. Izan 

ere, ekimen horrek berriro erakutsi du guztien arteko 

lankidetza garrantzitsua dela ezarritako helburuak 

lortzeko, parte-hartzaileen integrazioa bermatuz eta 

onura sozial garbia sortuz. Hori ezinezkoa zatekeen 

inplikatutako erakundeetako kide guztien ahaleginik 

gabe, eta Mercadonak biziki eskertzen die dedikazioa 

eta ahalegina: Roig Alfonso Fundazioa, Down 

Sindromearen Fundazioa eta Espurna Fundazioa; 

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 Xara, Ayora, Estela 

Maris, El Castellet, Hort de Feliu, El Prat, La Ribera, 

Mislata, Xirivella, El Cau, Turís eta Habilitare okupazio-

zentroak; Social Socoltie kooperatiba; Suecako eta 

Requenako udaletako okupazio-zentroak eta María 

Rafols okupazio-zentroa; eta Bona Gent.

 

+ 1.000
lagun  

desgaitasun-maila 
desberdinekoak 

1,1 M€-ko
inbertsioa

31
fundazio eta 

okupazio-zentro

1.641
horma-irudi   

egin dira supermerkatuetako  
arrandegi-atalak apaintzeko

TRENCADIS  
PROIEKTUA 2020AN
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Alfonso Roig-ek, Francisco, Amparo, Trinidad, Fernando eta Juanen anaia gazteenak, 2020ko maiatzean utzi 

gintuen, arrazoi naturalek eraginda. Roig Fundazioaren bidez, Alfonsok zeramika hautsiko teknika erabiliz Trencadis 

Proiektuan parte hartu zuen eta horma-irudiak egiten lagundu zuen. Mercadonarentzat pribilegio bat izan da 

haren laguntza eta ilusioa izatea urte hauetan guztietan; Alfonso Roigek lan-integrazioko proiektu sozial hori 

sendotzen lagundu du, baita gogoberotasuna transmititzen den balio bat eta hobetzeko funtsezko faktore bat 

dela agerrarazten ere.

BETI ARTE, ALFONSO
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4.5 Elkarrizketa eta 
gardentasunezko harreman bat

Mercadonak jarrera irekia eta elkarrizketatzailea du 

gizartearekiko eta bere ingurunearekiko. Etengabe 

entzuteko eta komunikatzeko kanalak eraikitzen 

ditu, eta gardentasuna bere Ekintza Plan Sozialak 

berezko duen baliotzat defendatzen du; ezin utzizko 

balio bat, konfiantzazko harreman egonkorrak 

sortzen laguntzen diona. Konpainiak, gainera, bere 

jarduerari buruzko informazio instituzional eta 

ekonomiko garrantzitsua partekatzen du, aldian 

behin, gizartearekin.

Merkataritza-sektorea indartzea 

Merkataritza funtsezko sektorea da ekoizle-

sarearentzat eta Espainiako gizartearentzat, eta hark 

betetzen ditu ekonomiaren % 13 eta enpleguaren % 17. 

Mercadonak konpromiso irmoa du sektore horren 

garapenarekiko eta hura indartzearekiko; horregatik, 

aktiboki parte hartzen du CEOEren Lehiakortasun, 

Merkataritza eta Kontsumo Batzordean (C4). 

Batzorde horretan, non konpainiak parte hartzen 

jarraitu baitu 2020an, funtsezko bi helburu lortu 

nahi dira elkarrizketaren eta adostasunaren bidez: 

interes-taldeekiko elkarrizketa hobetzeko ahots 

argia ematea merkataritzari, eta gizarteak ulertzea 

banaketa komertziala sektore estrategiko bat dela.

Bestalde, Portugalen, CIPeko Merkataritza, Zerbitzu 

eta Kontsumo Batzordeko bazkide aktiboa da 

Mercadona. Batzorde horretan, merkataritzaren 

eta zerbitzuen sektoreek izaten dituzten zailtasun 

nagusiak aztertzen dira, baita haientzako irtenbideak 

proposatzen ere, eta kontsumoa sustatzen da garai 

zail hauetan. 

Kontsumitzaileekiko harremana  

Kontsumitzaileak, haien ohiturak eta interesak 

ezagutzea ezinbestekoa da Mercadona Proiektua 

garatzeko. Horregatik, konpainiak etengabeko 

harremana du Espainiako eta Portugalgo elkarte 

adierazgarrienekin, nola estatukoekin hala 

erkidegokoekin eta probintziakoekin, eta horrek 

aukera ematen dio harremanak estutzeko eta lehen 

eskutik jakiteko zer beharri erantzun behar dien. 

Helburu horrekin, urtean zehar ekintza askotan 

parte hartzen du; ekintza horietan, bere jardueraren 

bilakaerari eta bere helburuei buruzko informazioa 

emateaz gainera,  sakonago ezagutzen du 

kontsumitzaileek Mercadona Proiektuari buruz duten 

iritzia eta pertzepzioa. Informazio- eta prestakuntza-

lan horri esker, konpainiak aukerak hautematen ditu 

Pepe Álvarez, Unión General de Trabajadores (UGT) erakundeko 
idazkari nagusia, eta Patricia Cortizas, Mercadonako Giza Baliabideetako 
Zuzendari Nagusia, 2021eko urtarrilean Sevillako Huévar del Aljarafeko 
Bloke Logistikora egindako bisitan. Bisitaren zergatikoa konpainiako 
langileek pandemiaren hasiera-hasieratik egindako aparteko ahalegina 
aitortzea zen.

Ricard Cabedo, Mercadonako enpresa harremanetako zuzendari 
nagusia, eta Xiana Méndez, Merkataritzako estatu-idazkaria, 
Castellana-Juan Griseko (Madril) supermerkatura egindako bisitan 
(8ko Denda eta Ekonomia Zirkularrari buruzko ekintzak ezagutzeko 
bisita).
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29 
lankidetza-hitzarmen  

zeliakia, intolerantziak eta alergiak dituzten 
pertsonen kontsumitzaile-elkarteekin

Elkarteek sustatutako   

23  
ekitaldi eta ekintzari   

lagundu die

42  
bisita  

Mercadonaren instalazioetara 

Parte hartzea sektoreko  

7  
kongresu eta jardunalditan

90  
bilera eta topaketa  

kontsumitzaile-elkarteekin

Vicente Domingo, CEMASeko zuzendaria; Fernando Moner, CECUko 
presidentea; Clara Medina, Mercadonako kontsumitzaile-elkarteekiko 
harremanen zuzendaria; Alberto Garzón, Kontsumoko Ministroa; 
Cani Fernández, CNMCko presidentea; Gustavo Samayoa, FUCIko 
presidentea; Manuel Martín, UNAEko arduradun juridikoa; Juan 
Moreno, CAUCEko idazkari nagusia, eta Montaña Cámara, UCMko 
bromatologiako katedraduna, “Kontsumo-ohiturak 2020” inkestaren 
aurkezpenean.

esparru guztietan, eta indartzeko eta bere enpresa-

proiektua sendotzeko baliatzen ditu aukera horiek. 

“Partaidetza Mahaia” Proiektua  

Kontsumitzai leekin harreman naturala eta 

etengabea izatearen eta haien iritzia lehen eskutik 

ezagutzearen garrantziaz jabetuta, Mercadonak 

“Partaidetza Mahaia” lankidetza-proiektua 

sortzea erabaki zuen 2014an, CECU, FUCI, UNAE 

eta CAUCE kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

elkarteen Konfederazioekin eta Federazioekin 

batera. 2020an, lantalde eta eztabaidagune horrek 

sendotzen jarraitu du, eta, beste urte batez, “2020ko 

Kontsumo Ohiturak” inkesta egin du, 3.500 familiaren 

laguntzarekin. Handik ateratako ondorioek aukera 

eman diote sakon aztertzeko kontsumitzaileen 

erosketa-ohiturak, zeinak aldatu egin baitira 

COVID-19aren testuinguruak eragin dituen aldaketa 

guztien ondorioz. Baina, batez ere, sinergiak 

eta ezagutza baliatu ahal izan dituzte hobeto 

ulertzeko kontsumitzailearen portaera, beharrak 

eta motibazioak, baita horrek epe labur eta luzean 

eragiten dituen aldaketak ere.

Lankidetza

140  
kontsumitzaile-elkarterekin
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Kudeaketa proaktiboa herritarrekin

Errespetua, elkarrizketa eta enpatia dira herritarrekiko harremana 

hobetzeko oinarria eta bizikidetza osasuntsu bat eraikitzeko balioak. Hala 

ulertzen du Mercadonak, 2014. urteaz geroztik Herritarren Kudeaketa 

Proaktiboa proiektua martxan baitu; proiektu horren bidez, hobetzeko 

alderdiak hautematen ditu eta bere jarduera auzokideen eguneroko 

bizitzan eragin negatiborik izan gabe gauzatzeko aukera ematen dioten 

irtenbideak sustatzen ditu.

Bizikidetza ulertzeko modu horren ondorioz, konpainiak prebentzio-lan 

garrantzitsua egiten du urtez urte. 2020an, adibidez, 5.130 azterketa 

boluntario egin ditu dendetako zamalan-prozesuetan, baita beste 3.048 

ere bere instalazio guztien barne-prozesuetan. Halaber, auzokideek 

egindako 586 iradokizun, kexa eta hobetzeko proposamen izapidetu ditu 

Mercadonak urtean zehar, nola Espainian hala Portugalen, eta haietatik 

% 82 behar bezala konpondu ziren 30 egun igaro baino lehen.

Sortu zenetik, merkataritza-formatuen bizikidetzaren alde egin du 

konpainiak, eta, 2001az geroztik, ohiko azokak indartzea sustatzen du. 

Hala, Mercadonak gisa horretako 37 denda ditu Espainiako zenbait 

puntutan.

Bestalde, Mercadonak bizikidetza hobetzen duten eta komunitate 

osoarekiko lotura sendotzen duten irtenbideak eskaintzen ditu. Horren 

adibide da Moyúa inguruan dagoen supermerkatua; 5 milioi euro baino 

gehiagoko inbertsioarekin, Mercadonaren Bilboko hiri-supermerkaturik 

handiena bihurtu da. Lehen Consulado zinemak zeuden eraikin ospetsua 

baliatu du horretarako. Konpainiak jatorrizko egiturak mantendu ditu, hala 

nola sabaiak, zoruak eta palkoak.

Beste adibide bat Porton egindako lana da, abenduan Campanhãko 

portugaldar freguesian inauguratu zen dendan, zehazki. Gauzatutako 

proiektuak aukera eman du eraikineko jatorrizko tximinia industriala 

berreskuratzeko eta, hala, lehengo industria-eremuko ikur bereizgarri bat 

mantendu da. Gainera, hiriko udalak eremu horretarako aurreikusi zuen 

garapen-plana errespetatu eta sustatu dute lanek; plan horrek ekonomia 

berpiztea du helburu.

Ermesinde supermerkatuaren fatxada, Valongo (Porto).

106



107

Gizartea



Ekintzailetzari laguntzea

Prestakuntza, berrikuntza eta talentua elementu 

estrategikoak dira gizarteak eta enpresak eraldatzeko 

eta modernizatzeko, hots, haien garapena sustatzeko. 

Horregatik, eta konpainia gisa duen arduragatik, 

Mercadonak hezkuntza eta ezagutza sustatzen 

ditu zenbait ekimenen bidez, hala nola Marina de 

Empresas negozio-zentroarekin duen lankidetza; 

negozio-zentro hori Valentzian dagoen interesgune 

ekintzailea da, eta Juan Roigen Legatuaren parte 

da. Hiru zutabe ditu, EDEM, Lanzadera eta Angels, 

eta haren xedea da gaurko eta etorkizuneko 

ekintzaileak prestatzea, haiei aholku ematea eta 

haiek finantzatzea. EDEM fundazioak Hortensia 

Roig du buru, eta fundazio horretako Patrono da 

konpainia; negozio-unibertsitate eta -eskola bat 

da, eta 18 urtetik gora darama gizon-emakume 

zuzendariei, ekintzaileei eta enpresariei irakasten. 

Zeregin horretarako 100 enpresa baino gehiagoren 

laguntza du, zeinek bere esperientzia eta know howa 

partekatzen baitituzte, helburu berarekin: gizartean 

enpresa-espiritua, ahaleginaren kultura eta lidergoa 

sustatzea. 

2020an, etorkizuneko enpresariak, zuzendariak edo 

ekintzaileak prestatzeko konpromisoari jarraikiz, 

EDEMekin lankidetzan jarraitu du Mercadonak. Eta 

beste behin ere, Juan Roigek irakasle jardun du goi-

mailako zuzendarien ikastaroan (“15x15: 15 egun 15 

enpresari aitzindarirekin” izenekoan) eta asteburuko 

Executive MBA jardunaldien bigarren edizioan. Hark 

eta konpainiako zenbait zuzendarik izan duten parte-

hartzeari esker —zenbait prestakuntza-programa 

eman dituzte hamabi hilabete hauetan—, Erabateko 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK

4. Kalitate oneko hezkuntza

Ekintzaileei laguntzeko ekimenak sustatzen ditu Mercadonak, EDEMekin eta Jaume I.a Erregearen sariekin 

lankidetzan.

Kalitatearen Ereduaren oinarriak zabaldu ahal izan 

dira parte-hartzaileen artean; hala, unibertsitate-

zentroko 150 ikaslek Ereduaren eraginkortasuna 

ezagutu ahal izan dute, bi hilabeteko praktikaldia 

egin baitute Mercadonan.

Lanzadera, bestalde, enpresa-azeleratzaile eta 

inkubatzaile da, 2013an sortua. Haren azeleratze-

programak lau fase ditu, enpresa bakoitzaren 

heldutasunera egokituak. Gainera, 23 korporazio 

handirekin lankidetzan ari da, Corporate eta Space 

ekimenen bidez, non konpainia horien eta startupen 

arteko sinergiak sustatzen baitira. Bere ibilbideko 

zortzi urteetan, Lanzaderak 600 enpresari baino 

gehiagori eman die laguntza eta aholkularitza, 

eta haiek 130 milioi euroko kanpo-inbertsioa batu 

dute. Gaur egun, 300 bat startup daude haren 

instalazioetan. 

Marina de Empresas zentroaren hirugarren 

zutabea, Angels, inbertsio-elkarte bat da eta 

inguruneko lider ekintzaileetan inbertitzea du 

helburu, Espainian garapena bultzatzeko proiektu 

jasangarri eta eskalagarriei lagunduta. Hala, bezeroa, 

ahaleginaren kultura, sektore-ezagutza eta lidergo-

gaitasuna ardatz dituzten ekintzaileak detektatu 

ondoren, Angelsek kudeaketa-eredu bat, Erabateko 

Kalitatearen Eredua oinarri duena, eta bere kontaktu-

sarea ematen dizkie. Gaur egun 18 enpresak hartzen 

dute parte Angelsen, zeinak, sortu zenetik, 27 milioi 

euro inbertitu baititu 28 enpresa-proiektutan.
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Ekintzaileentzako Jaume I.a Erregearen saria

2020an, EDEMekin eta Valentziako Enpresarien 

Elkartearekin (AVE) batera, Jaume I.a Erregearen 

sarietako “Ekintzaileentzako Saria” babesten jarraitu 

du Mercadonak. X. edizioan, sari hori ASTI Mobile 

Roboticsen kontseilari delegatu Verónica Pascual 

Boéri eman zaio, bere enpresak robotikaren sektore 

berritzaile eta puntakoan izan dituen lorpenengatik 

eta enpresaburu izan den urteetan familia-

konpainiari ekarri dion hazkundeagatik. 

Verónicak aeronautika-ingeniaritza ikasi zuen 

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan, MBA 

masterra lortu zuen Parisko CDI ingeniari-eskolan, 

Hortensia Roig eta Vicente Boluda, Ekintzailetzako Jaume I.a Erregearen Sariaren babesleak (EDEM eta Valentziako Enpresaburuen Elkartea —AVE—), 
sarituarekin batera: Verónica Pascual, ASTI Mobile Robotics-eko CEOa.

eta lidergoari aplikatutako psikologia positiboko 

Master Exekutiboa egin zuen IE Business Schoolen. 

Kontseilari delegatu honek esponentzialki biderkatu 

du familia-konpainiaren hazkundea duela lau urte 

buru jarri zenetik, eta sektorean enpresa aitzindari 

izatera eraman du. Era berean, fundazio bat sortu du 

robotika-arloan bokazio zientifiko eta teknologikoak 

dituzten gazteen talentua sustatzeko.

Ezaugarri horiei guztiei esker, saria irabazi du 

eta agerian geratu da prestakuntza eta talentua, 

ekintzai letzarekin batera, berrikuntzarako, 

hazkunderako eta etorkizunerako bidea direla.
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Silva Rocha supermerkatuaren fatxada (Aveiro).110



Mercadonak konpromisoa du 
Erabateko Kalitatearen Ereduko 
bost osagaiak, Kapitala barne 
dela, beti eta maila berean 
asebetetzeko, balioa sortu eta 
hazkunde partekatua lortzeko.

Kapitala
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Mercadona, Espainian helbideratua (Valencia kalea 

5, Tavernes Blanques, Valentzia) eta Irmãdona, 

Portugalen helbideratua (Padre Jorge Duarte 

etorbidea 123, Vila Nova de Gaia, Porto), helburu 

sozial hau partekatzen duten bi sozietate dira: 

“elikadura-alorreko gai guztien salerosketa eta 

merkaturatzea; gainera, produktu horien txikizkako 

nahiz handizkako salmentarako establezimenduak 

ireki ditzakete”.

Hala, Mercadona Taldea elikadurako, drogeriako, 

lurrindegiko eta maskoten zaintzako produktuak 

banatzeaz arduratzen da, Espainian eta Portugalen 

dituen 1.641 supermerkatuko sarearen bidez. Bere 

jarduera gauzatu ahal izateko, bi lurraldeetan 

dituen zenbait bloke logistikotatik hornitzen ditu 

bere dendak. Gainera, 2018az geroztik, konpainia 

“Nagusi”en beharretara egokitzen ari da bere 

salmenta-ereduak, onlineko erosketa-zerbitzu 

eguneratuagoa eta garai berrietara egokitua 

eskatzen baitute bezeroek. Haiei erantzuteko, 

Mercadonak hiru Erlauntza, hots, onlineko eskaerak 

kudeatzeko eta prestatzeko biltegiak, jarri ditu 

abian Valentziako, Bartzelonako eta Madrilgo 

probintzietan, eta zerbitzu hori etengabe hobetzeko 

lanean jarraitzen du, jakinik oraindik bide luzea egin 

behar duela “Nagusi”ak erabat gogobetetzeko. 

Bestalde, eta Urteko Memoria honetan jaso 

denez, 2020an Portugalen hedatzen jarraitu du 

Mercadonak; herrialde horretan 20 supermerkatu 

ditu dagoeneko, koberrikuntza-zentro bat, bloke 

logistiko bat, bulegoak Vila Nova de Gaian eta 

Lisboan, eta enplegu egonkor eta kalitatekoa 

duten 1.700 langileko lantalde bat. Proiektu hori 

2016an hasi zen, eta konpainiak hurrengo ekitaldian 

sustatzen jarraitzea aurreikusten du, beste 9 zentro 

irekita. Bestalde, Espainian guztira 60 denda ireki 

dira eta 152 berritu, Denda Eraginkorraren Eredura 

egokitzeko. Mercadona barruan, 8ko Denda deritzo 

denda horri, eta ingurumena gehiago zaintzen du.

2020a ohiz kanpoko urtea izan da; Kapitalak 

ahalegin handia egin behar izan du Erabateko 

Kalitatearen Ereduaren gainerako osagaiak 

gogobetetzeko. Hori argi erakutsi da COVID-19aren 

kudeaketan, non konpainiak 200 milioi euro baino 

gehiagoko inbertsioa egin baitu “Nagusi”aren eta 

Langilearen osasuna eta segurtasuna babesteko 

100 neurritik gora ezartzeko. Hornitzaileekin ere 

elkarlanean eta nekatu gabe aritu da, pandemiako 

unerik gogorrenetan ere, Gizarteak egunero 

hornituta aurkitu zitzan supermerkatuak. Arlo 

horretan, areagotu egin du erakunde sozialekiko 

elkarlana, okerren pasatzen ari direnei lagundu ahal 

izateko. 

Era berean, testuinguru teknologiko berrira 

egokituta egotea beharrezkoa dela jakinik, Taldeak 18 

milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin du bere 

finantza-prozesuak digitalizatzeko, hau sinetsirik, 

Juan Roig Presidenteak dioenez: “Beharrezko 

aldaketak egiteko gai den lidergo bat behar du 

enpresa batek; bestela, desagertu egingo da”. 

Hobekuntza hori garatzeko, zenbait hornitzaileak 

eta 100 profesionalek baino gehiagok hartu dute 

parte. Eraldaketa digitalean egindako aurrerapen 

horrek konpainiako 200 langileri baino gehiagori 

eragiten die, zeinek 5.000 trebakuntza-ordu baino 

gehiago jaso baitituzte. Gainera, finantza-prozesuak, 

hala nola dendako salmentak, hornitzaileen 

ordainketak eta altxortegiaren kudeaketa, SAP 

S/4HANA eta SAP Fiori sistemara migratzea 

ekarri du horrek, informazio-bolumen handi bat 

hodeian eskuragarriago jarriz eta aplikazioak 

homogeneizatuz prozesuak optimizatzeko.

Kapitalak 2020an egin duen ahaleginak eragina 

izan du ekitaldi horretako emaitzetan, eta uste 

bat berretsi da hala: “emaitzak iristen dira, 

pertsonak zainduz gero”, eta, kasu honetan, baita 

Mercadonaren Ereduko gainerako osagaiak zainduz 

gero ere. Hala, finkatutako helburuak lortu ahal 

izan dira ahalegin horri esker, eguneroko erosketa 
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Salmenta-unitateak kilo-
litrotan 12.542

Fakturazioa 26.932

Ustiapenaren emaitza 918

Zerga aurreko emaitza 923

Zerga ondorengo emaitza 727

kateko 1.641 supermerkatuetan egiten duten 5,5 

milioi familiek eman diguten konfiantzari esker, 

95.000 langileek egindako lan etengabeari esker, 

konpainiarekin lanean diharduten 16.000 hornitzaile 

baino gehiagoren inplikazioari esker —haietako 

700 portugaldarrak—, konpainia presente dagoen 

gizartearekin duen harreman onari esker eta egoera 

edozein dela ere beti epe luzeko onuran pentsatuz 

hartutako erabakiei esker.

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.

Mercadonako ekipo informatiko eta finantzarioko langileak, konpainiaren finantza-prozesuak digitalizatzeko arduradunak.

2020KO ZIFRA 
AIPAGARRIENAK 

(milioi euro eta kilitro)
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Salmenta-unitateak (kilitroak)

Taldeak 12.542 milioi kilitro salduak zituen 

ekitaldiaren amaieran, aurreko ekitaldian baino 

492 gehiago. Datu horrek agerian uzten du 

“Nagusi”ak hamabi hilabete hauetan izan duen 

konfiantza.

12.542 
12.050 

20

19

SALDUTAKO KILITROEN BILAKAERA 

milioi kilo-litro (kilitro)

Salmentak 

Bezeroen leialtasunaren eraginez eta kalitate 

sendoko Produktu Aukera Eraginkorra prezio 

garaiezinetan eskaintzeko apustu sendoaren 

eraginez, Taldeak 26.932 milioi euro fakturatu 

ditu. Hala, Mercadonak eta Irmãdonak 2019an 

baino 1.400 milioi euro gehiagoko salmentak lortu 

dituzte.

SALMENTA GORDINEN BILAKAERA

20

19

26.932
25.500 

milioi euro

Irabaziak 

Taldeak 100 milioi euro baino gehiago handitu du 

irabazi garbia, aurreko ekitaldiarekin alderatuta. 

Hala, zerga aurreko irabazia 923 milioi eurokoa 

izan da 2020an. Zerga ondorengo irabazia, berriz, 

727 milioi eurokoa izan da.

Emaitzaren eta salmenten bilakaerak erakusten 

du erabakiak ordena sekuentzial hau errespetatuz 

hartu direla: 1. “Nagusia”, 2. Salmenta eta 3. 

Irabazia.

IRABAZI GARBIAREN BILAKAERA

20

19

727
623

milioi euro

EBITDA

2020ko ekitaldiaren amaieran, konpainiaren EBITDA 

(Ustiapenaren Emaitza + Amortizazioak) 1.550 milioi 

euro izan zen. Taldearen emaitza operatiboaren 

bilakaera bat etorri da esperotako irabaziarekin, 

estrategiarekin eta emaitzak epe luzera mantentzeko 

egin den apustuarekin.

EBITDA-REN BILAKAERA

20

19

1.550
1.260

milioi euro
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Galizia etorbideko supermerkatuaren fatxada (O Barco de Valdeorras, Ourense). 115
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Inbertsioak

2020an, Taldeak 1.500 milioi euro inbertitu ditu 

guztira, eta baliabide propioekin finantzatu ditu. 

Ildo horretatik, 2020an egindako inbertsioek 

helburu hauek izan dituzte: pandemia kudeatzea, 

supermerkatu-sarea Denda Eraginkorraren Ereduari 

egokitzen jarraitzea, Portugalen hedatzea eta 

eraldaketa digitala. 

Bestalde, COVID-19aren pandemiak eragindako 

inpaktuaren ondorioz, justifikatuta geratu da 

inbertsioak ekitaldiko aurreikuspenekiko —1.800 milioi 

euro— murriztu izana. Adibidez, Taldeak atzeratu 

behar izan du dendak irekitzeko eta berritzeko zuen 

planaren zati bat, eta aldi baterako murriztu ditu 

zenbait salmenta-eredu, hala nola Jateko Prest eta 

Portugalgo Pronto a Comer.

Instalazio guztietako segurtasuna bermatzeko, 

enpresak COVID-19aren aurkako 100 ekimen baino 

gehiago sustatu ditu urtean zehar. Horiei esker, 

instalazio guzti-guztiak aktibo mantendu ahal izan 

dira, eta, guztira, 200 milioi euroko inbertsioa egin 

da ekitaldiaren amaierarako.

INBERTSIOEN BILAKAERA

19

1.500
2.200

20

milioi euro

Ustiapen- 
jardueren fluxuak 1.521 M€
Inbertsio- 
jardueren fluxuak (831) M€
Finantziazio- 
jardueren fluxuak 
(dibidenduak) (129) M€
Eskudiruaren  
aldaketa garbia 561 M€

Baliabide propioak

Ekitaldian lortutako irabazi ia guztia kapitalizatu 

zenez, 2020ko ekitaldiaren amaieran baliabide 

propioen kopurua 6.674 milioi euro zen.

Baliabide propioen eta aktibo totalaren arteko ratioa 

% 60 inguru izan da urte honetan.

BALIABIDE PROPIOEN BILAKAERA

19

20 6.674
6.076

milioi euro

Beste adierazle batzuk

Hornitzaileak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 44 egun 

izan da, eta izakinen errotazio-epea, 12 egun.

OPEX

Langile-gastua ± Beste gastu eta Ustiapen-sarrera 

batzuk (zergarik gabe) 5.000 milioi euro ingurukoa 

izan da.

Produktibitatea

Ekitaldi honetan, Mercadonak eta Irmãdonak beren 

produktibitateari eutsi diote (salmentak langileko 

eurotan), eta datu horrek islatzen du Mercadona 

Proiektuan parte hartzen duten pertsonek bat egiten 

dutela konpainiak ezarritako helburuak lortzeko 

ahaleginean.

Eskudiruaren fluxuak

Eskudiru-fluxuen sorrera hau izan da, 2020an 

egindako inbertsioak kontuan hartuta:

Arestian deskribatutako inbertsioak funts propioekin 

egin dira.
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AKTIBO EZ-KORRONTEA 7.109.736

 Ibilgetu ukiezina eta materiala 6.974.858

 Finantza-inbertsioak eta beste aktibo batzuk 134.878

AKTIBO KORRONTEA 3.426.968

 Izakinak 686.559

	 Zordunak	eta	finantza-inbertsioak	 194.332

	 Eskudirua	eta	beste	aktibo	likido	batzuk	 2.546.077

AKTIBOA, GUZTIRA 10.536.704

ONDARE GARBIA 6.674.088

	 Kapitala	 15.921

	 Erreserbak	 5.931.011

	 Ekitaldiaren	emaitza	 727.156

PASIBO EZ-KORRONTEA 43.269

	 Hornidurak	eta	beste	pasibo	batzuk	 43.269	

PASIBO KORRONTEA 3.819.347

	 Hornitzaileak	 2.712.685

	 Hartzekodunak	eta	zorrak	administrazio	publikoekin	 805.105

	 Langileak	 301.557

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 10.536.704

MERCADONA TALDEA
Egoeraren balantzea 2020ko abenduaren 31n
(milaka eurotan)

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.
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MERCADONA TALDEA
Galdu-irabazien kontua 2020ko abenduaren 31n
(milaka eurotan)

	 Negozio-zifren	zenbatekoa	 24.680.682

	 Zuzkidurak	 (18.147.082)

	 Beste	ustiapen-sarrera	batzuk	 72.177

	 Pertsonal-gastuak	 (3.265.179)

	 Beste	ustiapen-gastu	batzuk	 (1.810.417)

	 Ibilgetuaren	amortizazioa	 (630.679)

	 Ibilgetua	besterentzearen	emaitza	 18.524

USTIAPENAREN EMAITZA 918.026

 Finantza-sarrerak 4.554

EMAITZA FINANTZARIOA 4.554

ZERGA AURREKO EMAITZA 922.580

	 Irabazien	gaineko	zerga	 	(195.424)

EKITALDIAREN EMAITZA 727.156

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.
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Juan Roig eta Hortensia Herreroren Legatua Proiektua

Legatua Proiektuak hazten jarraitzen du, konfiantzaz 

eta indarrez, eta horren adierazgarri da Juan 

Roigek eta Hortensia Herrerok Mercadonan duten 

partaidetzagatik lortutako dibidenduen zati handi 

bat, 70 milioi euro izan guztira —2019an baino % 40 

gehiago—, berriro inbertitzea erabaki izana 2020an, 

COVID-19ak eragindako pandemian zehar ekonomia 

produktiboa eta soziala aktibatzeko. 

Juan Roigek eta Hortensia Herrerok betidanik amestu 

izan duten proiektu bat jarri zen abian 2012an: beren 

ezagutzak eta ondare pertsonala partekatzea, modu 

altruistan laguntzeko gizartearen garapenean, 

ekintzailetzari lagunduz, trebakuntza sustatuz, artea 

eta kultura babestuz eta kiroletako mezenasgoa 

sustatuz. Hala sortu zen Legatua Proiektua, 

zeinak bat egiten baitu erakundearen Kudeaketa 

Ereduarekin. Proiektu horrek hazten jarraitzen du eta 

gizartearentzat itzulkin nabarmena duten ametsak 

betetzen laguntzen du. 

Marina de Empresasen bidez, Juan Roigek 

Mediterraneo osoko talentu-, berrikuntza-, lidergo- 

eta ekintzailetza-ekosistemarik handiena sortu 

du. Abian jarri zenetik metatu duen 97 milioi 

euroko inbertsioarekin —5 milioi 2020ko ekitaldiari 

dagozkio—, Marina de Empresasek barne hartzen 

ditu enpresa bat abian jartzeko fase guztiak. Hiru 

ardatz bereizi ditu: EDEM, enpresa-trebakuntzarako 

unibertsitate eta negozio-eskola; Lanzadera, 

startupei laguntzen dien azeleratzailea; eta Angels, 

lider ekintzaileetan inbertitzen duen sozietatea.

Legatua Proiektuak, halaber, mezenasgoarekiko 

konpromisoa du, bi modutara: kiroletako mezenasgoa 

eta Licampa 1617. Lehenengoaren egitekoa Trinidad 

Alfonso Fundaziotik bideratzen da, zeinak 2020an 

14,9 milioi euro inbertitu baititu Valentziako 

erkidegoa kirol-esparruan munduko erreferentzia 

bihurtzeko. Bestalde, Licampa 1617k 220 milioi euro 

bideratuko ditu datozen urteetan Valentziako Casal 

España Arena eraikitzeko eta abian jartzeko. Proiektu 

horren bidez, Valentziako Erkidegoak estatuko eta 

nazioarteko lehen mailako eraikin bat izango du 

kirol-, kultura- eta aisialdi-ekitaldiak antolatzeko. 

Horrekin batera, Valencia Basket Club Europako 

saskibaloi-talde garrantzitsu gisa sendotzen joan 

da, nola gizonezkoen taldea hala emakumezkoena; 

eta beste proiektu bat, L´Alqueria del Basket, 

saskibaloian trebatzeko Europako zentro handiena 

eta modernoena da.

Era berean, Mercadonako Presidenteorde Hortensia 

Herrero da Hortensia Herrero Fundazioaren buru, 

eta mezenasgo artistikoa eta kultura-mezenasgoa 

sustatzen ditu handik. 2020an Valentziako ondare 

artistikoa eta kultura-ondarea babesten eta 

berreskuratzen jarraitu du, 14 milioi euroko inbertsioa 

eginda. Gaur egun, Hortensia Herrero Arte Zentroa 

izango denaren eraikitze-lanetan dihardu buru-belarri.

 

JUAN 
ROIG ETA 

HORTENSIA 
HERREROREN 

LEGATUA
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1. Valentziako Casal España Arena proiektuaren simulazioa. 2. Valentziako Les Abelles Rugby Club emakumezkoen taldeko jokalariak. 3. ADE graduko eta Enpresa 
Ingeniaritza eta Kudeaketako graduko ikasleak graduatzeko ekitaldia (EDEMek ematen dituen graduak). 4. Kibiwott Kandie, Valencia Trinidad Alfonso EDP Erdi 
Maratoian munduko errekorra lortu ondoren, Juan Roig Mercadonako eta Trinidad Alfonso Fundazioko Presidentearekin batera. 5. Álvaro Bonet eta Mª José 
Gastaldo, osasun saileko zuzendari kudeatzailea eta Valentziako Hospital Clinic Universitariko erizaintza-zuzendaria, Hortensia Herrerorekin (Hortensia Herrero 
Fundazioko Presidentea) eta Amparo Roigekin (Mercadonako Administrazio Kontseiluko kidea). 6. Juan Roig eta Hortensia Herrero, Mercadonako Presidentea eta 
Presidenteordea, eta Fernando Roig, Mercadonako Administrazio Kontseiluko kidea eta Villarreal futbol-klubeko presidentea; eta José Benlloch, Vila-realgo alkatea, 
Jaume Plensaren “Silvia” eta “María” eskulturen aldi baterako erakusketa aurkezten, La Cerámica estadioan. 7. Ekintzaile-talde bat Lanzaderako instalazioetan 
(Marina de Empresas, Valentzia). 8. Casademont Zaragoza taldeko kideak, L’Alqueria del Basketen kanpoaldean (Valentzia). Han egin zituen entrenamenduak 
Fontetan jokatu zen Endesa 2020 Txapelketaren azken fasean (Iturria: ACB Photo).

1

6

4

2

7

5

3

70 M€ 
LEGATUA PROIEKTUA

Juan Roig eta Hortensia 

Herrero bikoteak ekonomia 

suspertzeko 2020an egin 

duen inbertsioa ondare 

pertsonala erabiliz

8
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EGIAZTATZE-TXOSTEN INDEPENDENTEA

“2018ko abenduaren 28ko 11/2018 Legeak dioena betez, Informazio Ez-

finantzarioaren Egoera Bateratuari buruzko txostena aurkeztu du Mercadona 

SA eta Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda. parte diren Inmo-Alameda 

SLU Talde Bateratuak, zeina bere kudeaketa-txosten bateratuaren zati baita. 

Deloitte SLk, egiaztatze-zerbitzuen emaile independente gisa, egiaztatu zuen, 

eta 2021eko martxoaren 12an igorri zuen egiaztatze-txostena, oharrik gabe.

Lan horretan, Deloittek egiaztatu du memoria korporatibo honetan kontuan 

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

diren —eta Deloitte SLk 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.

122

https://info.mercadona.es/es/inicio


MERCADONAREN JARDUERA EKONOMIKOAREN ERAGINA

ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

1 Erakundearen izena MERCADONA, S.A.

2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak Or.: 1, 11-21, 42-43

3 Egoitzaren kokapena
Valencia kalea, 5 
Tavernes Blanques, Valentzia, Espainia

4 Eragiketen kokapena
Espainia eta Portugal 

Or.: 4-5

5 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa Or.: 12, 111-113

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, 47-65

Mercadonak 95.000 enplegatu finko ditu 
(93.300 Espainian eta 1.700 Portugalen), eta 
ez du azpikontratistarik jarduera nagusian

9 Hornikuntza-katea Or.: 4-5, 67-77

10
Erakundean eta haren hornikuntza-katean egin 
diren aldaketa nabarmenak

Or.: 6-7, 20-21, 68-69

11
Konpainiak zuhurtasun-printzipioa kudeatzeko 
moduari buruzko informazioa

Or.: 18-19

12 Kanpo-ekimenak Or.: 40-41, 74, 104-109

13 Erakundea kide den elkarteekiko harremana Or.: 104-105

14 Presidentearen adierazpena Or.: 6-7
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ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

15 Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuenak Or.: 18-19

16
Balioak, printzipioak, estandarrak eta 
portaera-arauak

Or.: 1, 11-19 

Mercadonak Erabateko Kalitatearen Ereduari 
jarraitzen dio, zeina konpainiaren balioen eta 
paradigmen oinarri baita. Han dago zehaztuta 
langile guztiek enpresa barruan izan behar 
duten jokabidea. Gainera, Jokabide Kode bat 
du, konpainiaren balioak eta Legea betetzen 
direla ziurtatzeko

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 alderdi ekonomiko, ingurumeneko 
eta sozialei buruz egiten zaizkien kontsultak

Or.: 104-109

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, 18-19

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.: 14-15, 18-19
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ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

28
Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte- alderdien 
azterketa

Or.: 16-19

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.: 50, 55

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

33 Ordainsariak zehazteko prozesuak Or.: 50, 55, 60

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

35 Interes-taldeen zerrenda Or.: 14-15, 18-19

36 Negoziazio kolektiboko hitzarmenak

Or.: 64 

Langile guztiak barne hartzen dituen lan-
hitzarmen propioa

37 Interes-taldeen identifikazioa eta hautapena Or.: 14-19

38 Interes-taldeen parte-hartzea zehazteko irizpideak
Etengabeko elkarrizketa interes-taldeekin, 
haien beharrak eta itxaropenak ezagutzeko eta 
betetzeko  
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ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

39 Funtsezko alderdiak eta sortutako kezkak

Or.: 14-15, 18-19

Interes-taldeekiko harremanari esker, 
“Nagusi”ekin 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.: 14-15, 18-19

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
2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 
31ra

44 Txosten berrienaren data 2019

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.: 48, 50

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, 76-77, 89

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

Ustelkeriarekin lotutako arriskuren bat 
hauteman den sail guztietako jardueren eta 
barne-prozeduren % 100 ebaluatu dira
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ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

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

Ustelkeria gaitzestea funtsezko printzipioa da 
Mercadonaren Ereduan

51
Ustelkeria-kasu egiaztatuak eta haien aurkako 
neurriak

Ez da ustelkeria-kasurik hauteman aztertutako 
aldian

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

Ez da horrelakorik erregistratu aztertutako 
aldian

53 Barruko energia-kontsumoa 7.858.278 GJ

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

55 Energia-kontsumoan aurreztea 25,7 milioi kWh 

56 Ur-kontsumoa

Kontsumoa, guztira: 3,7 hm3 (2,1 hm3 dendena 
eta gainerakoa bloke logistikoena)
Batez besteko kontsumoa (denda eta hilabete 
bakoitzeko): 107 m3  

57 Ur-bilketa, iturriaren arabera

% 100 udaleko hornikuntza-sarea

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

58
Gas hoztaileen ihesek eragindako berotegi-
efektuko gasen zuzeneko emisioak

Merkantzia: 5,61 kg CO
2
 baliokide/m3

59
Energia sortzean egiten diren berotegi-efektuko 
gasen zeharkako emisioak

Merkantzia: 10,75 kg CO
2
 baliokide/m3

60
Merkantzien garraioak eragindako berotegi-
efektuko gasen zeharkako emisioak

Merkantzia: 16,99 kg CO
2
 baliokide/m3
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ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

61
Berotegi-efektuko gasen emisio totalen 
intentsitatea

Merkantzia: 33,35 kg CO
2
 baliokide/m3

62
Berotegi-efektuko gasen urteko emisioen 
murrizketa

209.000 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

365.000 tona; horietatik % 78 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.: 48-49

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: % 24,56
Galdutako lanegunak: 7.213.494 (% 3,75)
Gizonezkoen absentismoa: % 1,15
Emakumezkoen absentismoa: % 2,62
*COVID-19aren eragina barne
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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: 22 prestakuntza-ordu eta 
713 €-ko inbertsioa pertsonako, batez beste, 
Espainian, eta 297 prestakuntza-ordu eta 
4.835 €-ko inbertsioa pertsonako, batez beste, 
Portugalen

74

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

Or.: 60

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

Or.: 55

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, 48, 64

77

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

Or.: 48, 50

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

78
Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako 
neurri zuzentzaileak

2020an, 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 

129

Informazio gehigarria



ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

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 (85-109 or.) 

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

Or.: 18-19, 106

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.: 70- 77

Produktu-aukeraren % 85 Espainiakoa da, 
Mercadonaren Ereduaren arabera ikuskatutako 
hornitzaileei erosia. Eredu horrek langileen 
premiak betetzea hartzen du kontuan  
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*Konpainiak garrantzitsutzat jotzen du 50.000 €-tik gorako edozein zigor.

ZK. ADIERAZLEA ORRIA / IRUZKINA

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, 42-45

90

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

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

91

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

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

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

Konpainiak dakienez, ez da izan gorabehera 
aipagarririk aztertutako aldian

93

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

Ez dago araudiaren ez-betetze garrantzitsurik*
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Sagrada Familiako supermerkatuko fatxada (Bartzelona).132



Mercadona enpresa-proiektu 
bat da, bere bost osagaiak 
asebetetzeko erronkak gainditzen 
eta erronka berriak ezartzen 
jardun duena sortu zenez 
geroztik. Hazkunde arduratsua eta 
partekatua duen proiektu bat da, 
zeina, etengabeko hobekuntzaren 
bidez, gizarteak existitzea nahi 
duen eta harrotasunez ikusten 
duen enpresa gisa sendotu nahi 
baita.

Ibilbidea 
1977-2020
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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 
Hortensia Herrero 
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, Espainian 
aitzindaria guztiz 
automatizatua 
zegoelako.

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

1988

Mercadonaren ibilbidea 1977-2020
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Juan Roigek eta 
Hortensia M. Herrerok 
konpainiaren 
kapitalaren gehiengoa 
eskuratu zuten.

1990

10.000 langile eta 150 
denda izatera iritsita, 
SPB (Beti Prezio 
Baxuak) merkataritza-
estrategia ezarri 
zuen. 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.

Sant Sadurní d’Anoiako 
Bloke Logistikoan 
(Bartzelona) langileen 
seme-alabentzako 
lehen doako haur-
eskola inauguratu zen.

Mercadona 500 
denda izatera iritsi 
zen, Linaresko (Jaén) 
lehen supermerkatua 
ireki zuenean.

Sant Sadurní d’Anoiako 
Bloke Logistikoaren 
eraikuntza (Bartzelona).

Massanassan 
(Valentzia), Giroka 
Sailkatutako lehen 
Denda ireki zen.

Bitarteko Hornitzaileen 
lehen bilera egin zen.

Enpresako Lan 
Hitzarmena sinatu 
zen (2001-2005).

Ikuskaritza Etiko 
bat egin zuen lehen 
enpresa izan zen.

San Isidroko (Alacant) 
Bloke Logistikoaren eta 
enpresaren bigarren 
haur-eskolaren 
inaugurazioa.

Hortensia H lurrin-
lerro berriaren 
merkaturatzea.

Palmako Mercat 
de l’Olivar-ko 
instalazioetan, 
supermerkatu bat 
inauguratu zen.

Mercadonaren ibilbidea 1977-2020

1999 2000 2001 2003
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Huévarko (Sevilla) 
Bloke Logistikoaren 
eta enpresaren 
hirugarren haur-
eskolaren inaugurazioa.

Granadilla de 
Abonako (Tenerife) 
Bloke Logistikoaren 
inaugurazioa.

Enpresako Lan 
Hitzarmen berria 
sinatu zen hurrengo 
lau urteetarako 
(2006-2009).

Konpainiaren hogeita 
bosgarren urteurrena.

Konpainiaren 1.000. 
denda inauguratu zen, 
Calpen (Alacant).

Ciempozuelosko 
(Madril) XXI. Mendeko 
Biltegiaren Bloke 
Logistikoaren lehen 
fasea abian jarri zen.

Korporazio-ospeari 
dagokionez munduan 
hobekien baloratutako 
laugarren enpresa 
izan zen, New 
Yorkeko Reputation 
Instituteren arabera.

2004 2005 2006 2007
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Mercadonak Erabateko 
Kalitatearen Eredua 
egokitu zuen, 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.

1.500. supermerkatua 
ireki zen Santanderko 
Cazoña auzoan.

Albalat dels Sorellsen 
(Valentzia) Datuak 
Prozesatzeko Zentro 
berria abian jarri zen.

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.

Guadixko (Granada) 
Bloke Logistikoaren 
inaugurazioa.

Mercadonaren ibilbidea 1977-2020

Portugalen sartzeaz 
bat nazioartekotzeko 
proiektuari ekitea 
onartu zen.

Denda Eraginkorraren 
Eredu Berria 
duten lehen bi 
supermerkatuak 
inauguratu ziren 
Port de Sagunten 
(Valentzia) eta 
Peligrosen (Granada).

2008 2013 2014 2016
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Oso urte zail, konplexu 
eta bereizia izan da, 
baina, Mercadona 
Proiektua osatzen 
duten pertsona 
aparten ahaleginari eta 
hobetzeko gaitasunari 
esker, konpainiak inoiz 
izan duen kudeaketarik 
onena lortu du.

Bai esatea planeta 
zaintzen jarraitzeari, 
6.25 Estrategiaren 
bidez, plastiko 
gutxiago erabiltzeko 
eta plastiko-hondakin 
gutxiago kudeatzeko.

Freskoen Globala 
deritzon estrategia 
garatu zen, freskoen 
atal berriak sustatzeko 
eta modernizatzeko.

Lursail bat erosi 
zuen Parc Sagunt-
eko Bloke Logistiko 
berria eraikitzeko 
(Sagunt, Valentzia).

Eraldaketa digitalaren 
proiektua abian jarri 
zen SAP konpainia 
teknologikoaren eskutik.

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 atal berria 
jarri zen martxan.

Bitarteko Hornitzaile 
Eredua aldatu eta 
Totaler Hornitzaile 
Eredu bilakatu zen, 
“Nagusi"arentzako 
aukerarik onena izaten 
segitzeko asmoz.

2019-2023 tarterako 
Enpresako Lan 
Hitzarmena eta 
Berdintasun Plana 
sinatu ziren.

Nazioartekotze-
proiektua egia bihurtu 
zen 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.

20202017 2018 2019
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Mercadona Proiektuak 
aurrera jarraitzen du

1

3 4

2

5

1. Daniel, Aveiroko Europa etorbideko supermerkatuko langilea. 2. Gernikako (Bizkaia) Txaporta Auzoa supermerkatuaren kanpoaldearen xehetasuna. 3. Piper berdeak 
Fruta eta Barazkien atalean. 4. Jateko Prest-en kartelen xehetasunak. 5. Concepción, Sarriako supermerkatuko “Nagusia” (Sarria, Lugo).

2020ko Urteko Memoria, eta informazio gehiago:  
https://info.mercadona.es/eu/hasiera

140

https://info.mercadona.es/eu/hasiera


ESPAINIA

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona

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

www.linkedin.com/company/mercadona

PORTUGAL

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

www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal
 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

BEZEROEN ARRETARAKO KANALAK 

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.

Padre Jorge Duarte etorbidea, 123 
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telefonoa: (+351) 221 201 000

MERCADONA SA

C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Telefonoa: (+34) 963 883 333

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona
www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal
www.linkedin.com/company/mercadonaportugal



