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2021eko gure gertakizun azpimarragarrienak

Portugal

29
denda

500

2.500
langile

62

milioi euro
erosketetan

milioi euro
zergaekarpenetan

415

110

milioi euro
fakturazioan

milioi euroko
inbertsioa

Mercadona Talde
Bateratua
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% 15,5
Espainian salmentara
dedikatutako
azalera osoaren
merkatu-kuota

1.662
denda

79 denda berri
58 denda itxi dira

Espainia

1.633

93.300

21.000

1.955

milioi euro
erosketetan

milioi euro
zergaekarpenetan

27.404

1.090

denda

milioi euro
fakturazioan

95.800
langile

800

lanpostu berri

langile

milioi euroko
inbertsioa

Kopuruak milioi eurotan

21.500
erosketetan

27.819
fakturazioan

1.200
inbertsioa

+% 3,3
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Presidentearen mezua

I a z ko m e z u a n e s a n n i z u e n e z ,
2 0 2 1 a o s o - o s o u r te z a i l a i z a n
da. Administrazioek pandemia
kudeatzeko hartu dituzten
neurrietara egokituz joan gara, hasi
mugikortasun-murrizketetatik eta
konfinamenduetara; horrez gainera,
l e h e n g a i e n p rez i o e k , e n e rg i a kostuak eta garraioaren prezioek ere
gora egin dute, eta horrek guztiak
inflazio-egoera batera eraman gaitu.
2020an, pandemia bat kudeatzen
ikasi genuen erabaki onak hartuz
eta akatsak ere eginez, eta, 2021ean, pandemiaren
eraginei aurre egiten ikasi dugu. Zenbait hilabetez,
munduko jarduera gelditu egin zen, eta horrek
botila-lepoak eragin zituen, hornidura-katea berriro
martxan jarri zen unean bertan.
E n p re s a g i s a g e n i t u e n e g o e ra i ra g a rg a r r i
eta egonkorrak iraganeko kontua dira orain.
Ziurgabetasunera egokitzeko eta aldaketei aldez
aurretik antzemateko gai izateko garaia da,
gutako bakoitzaren onena eskatzen duen egoera
aldakor honi arintasunez, erabakitasunez eta
apaltasunez aurre egiteko. Hain zuzen, konpromiso
h a n d i a h a r t u d u g u g u re g a i n M e rc a d o n a
osatzen dugun 95.800 pertsonak. Aurtengoan,
gardentasuna eta komunikazioa funtsezkoak izan
dira horietako pertsona bakoitzaren inplikazioa
lortzeko, kudeatzen ari garen ekaitz perfektuaren
testuinguru honetan. Izan ere, Mercadona Proiektua
osatzen duen pertsonetako bakoitzak onena
ematen badu ahaleginak eta ideiak ateratzeko
garaian, Mercadonak aurrera egiten du.
Ezin hautsizko konpromiso horretan oinarritzen da
gure enpresa-ereduaren arrakasta. Bidea ekinez
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egina, helburu komun batekin:
“Nagusi”en beharrak, hala deitzen
baitiegu barruan bezeroei, eta
konpainia osatzen duten gainerako
osagaien beharrak asetzen jarraitzea:
“Nagusia”, Langilea, Hornitzailea,
Gizartea eta Kapitala.
Mercadonan 25 urte daramatzagu
gure bezeroen beharrak ezagutzeko
eta asetzeko ahaleginetan,
irtenbiderik onena 10eko
kalitatearekin eta prezio hobezinean
eskaintzeko. % 100 Totaler izateko
abantaila lehiakor sendo berezi eta bereizgarri
bat lortu behar dela sinetsita eta gure eguneroko
lanean BETI hitza gakoa dela kontuan hartuta,
TOTALER izan behar dugu erradikalki (beti)
estrategia hori aplikatzen, bata bestearekin
alderatzen eta gure buruari exijitzen. Horretarako,
konpainiako sail guztiak kalitatea lortzeko borrokan
murgildu gara, eta erronka hori bere gain hartu
dute batera produktu eta prozesu guztietan.
Baterako lan horrez gainera, ekimen bereizgarri
ugari ere egin dira. Esate baterako, Denda
Eraginkorraren Eredua garatu da (8ko Denda) 1.200
denda baino gehiagotan Espainian eta Portugalen;
sare logistiko eraginkor eta jasangarriago baten
aldeko etengabeko ahaleginean, beste bloke
logistiko bat jarri da martxan Parc Sagunten
(Valentzia), eta Jateko Prest atala jarri da
800 supermerkatu baino gehiagotan. Gainera,
nazioarteko proiektua sendotu dugu Portugalen.
Hala, urte amaieran, 29 supermerkatu izateaz gain,
koberrikuntza-zentro berri bat genuen Lisboan, eta
bloke logistiko berri bat eraikitzeko obrak hasita
Almeirimen (Santarém). Aurrerapen horiei guztiei
esker, 2021ean % 3,3 handitu dira Mercadonaren

“Sail guztiak kalitatea lortzeko borrokan
murgildu gara produktu eta
prozesu guztietan”
saltoki-azalera konstanteko salmentak, 27.819 milioi
euroko kopurua lortzeraino.
Onlineko “Nagusi”en gogobetetzea sendotzeko ere
lan egin dugu urtean zehar: Alacanten eta Sevillan
biltegi bana (Erlauntzak) egiteko lanak hasi ditugu.
Onlineko eskaerak prestatzeko eta banatzeko
erabiliko dira esklusiboki, eta Madrilen, Bartzelonan
eta Valentzian ditugunei gehituko zaizkie 2022an.
Gainera, bizitzen ari garen etengabeko eraldaketa
digitaleko prozesu horretan, konpainiak erronka
berriak ditu, hala nola onlineko eskaerak bezeroari
modu errentagarri eta jasangarrienean bidaltzeko
modu berriak definitzea.
Hala, eta konpainiak Gizartean eta ingurumenean
duen eragin positiboa bultzatzen jarraitzeko, 6.25
Estrategia ezartzeko lanak bukatu ditu Mercadonak.
Estrategia horri esker, 2025ean helburu hirukoitz hau
lortzetik gero eta gertuago gaude: plastikoa % 25
murriztea, ontzi guztiak birziklatzeko modukoak
izatea, eta hondakin plastiko guztiak birziklatzea. Aldi
berean, gure zerbitzuak eskaintzen ditugun tokietan
inplikatzen jarraitu dugu, eta laguntza solidarioa eman
dugu. Adibidez, La Palmako sumendiaren eragina
jasan dutenei lagundu diegu, premiazko produktuen
74 tona eta milioi batetik gora FFP2 maskara emanez.
Laburbilduz, 2021a urte zaila eta erronkaz betea
izan da, eta Mercadonak bizi izan duen eraldaketa
eta bilakaera ezinezkoak izango ziratekeen egin den
inbertsio-ahalegina egin ez balitz: azken hamabi
hilabeteotan 1.200 milioi euroko inbertsioa egin du
konpainiak erronkei aurre egiteko, betiere enpresa
gero eta jasangarri, berde, produktibo eta digitalago
bat lortzeko helburuarekin.
Pandemiaren une gogorrenak kudeatu eta
inflazioaren eragina minimizatu dugu, haren zati

bat gure gain hartuz, bezeroei kostuetan izan den
hazkunde erreala jasanarazi gabe. Eta, ahalegin
horri esker, IKPa baino 3,5 puntu gutxiagoan eutsi
diegu prezioei, horrek irabazi-marjinan ekarri duen
galerarekin. Emaitza gisa, gure irabazi garbia % 6
txikiagotu da, 680 milioi euroraino. Irabazietan
jaitsiera izan arren, Mercadonak 375 milioi euro
banatu ditu oraingoan ere langileen artean
helburuak betetzeagatiko hobari gisa. Eta langileen
erosteko ahalmena mantentzeko konpromisoari
eutsiz, inflazioaren araberako soldata-igoera bat
iragarri du.
2022. urtea ere zaila eta iragarrezina izango da.
Baina Erabateko Kalitatearen Eredua iparrorratz
gisa hartuta eta gure prozesu, produktu eta
zerbitzuak egunetik egunera bermatuta, ziur gaude
ezarritako helburuak lortuko ditugula. % 100 Totaler
enpresa izatera eramango gaituen bidea markatzen
digute helburu horiek, eta 3.000 hornitzaile
espezialista baino gehiagoren laguntza dugu
produktu-aukera eraginkor bat eskaintzeko prezio
hobezinetan. Laburbilduz, gizartea harro egoteko
moduko enpresa bat izan nahi dugu; guztiok
eraginkor eta produktibo izateko ahaleginak egingo
ditugun enpresa-proiektua osatu nahi dugu, gure
erabakiek konpainiaren kostuetan duten garrantzia
neurtuz.
Horretarako, gure akziodunen eta gure
Administrazio Kontseiluaren laguntza dugu, eta
eskerrak ematen dizkiet haien inplikazioagatik eta
ahaleginagatik. Zuzendaritza Batzordearengan
duten konfiantza, halaber, funtsezkoa izango da
gaur egungo testuingurua bezain iragarrezin bat
arrakastaz kudeatzeko. Urtero bezala, eskerrik
asko.
Juan Roig
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Zuzendaritza Batzordea:
Erakundeak ondo funtzionatzen duela eta Administrazio Kontseiluak definitutako
politikak eta prozedurak zehazten eta betetzen dituela bermatzen du.

Paco Espert
Lehorren Preskripzioko
zuzendari nagusia

Juan Roig
Presidentea

José Jordá
Denden eta Produktu Galkorren
Preskripzioko zuzendari nagusia

Teresa Pol
Labeko Erosketetako
zuzendari nagusia
José Miguel Fernández
Elikagai Eraldatuen Erosketetako
zuzendari nagusia

Guillermo Pérez
Esneki Erosketetako
zuzendari nagusia

Patricia Cortizas
Giza Baliabideetako
zuzendari nagusia
Rosa Aguado
Logistikako
zuzendari nagusia

Héctor Hernández
Finantzen eta Marina de Empresas-en
zuzendari nagusia
Patricia Tobía
Informatikako
zuzendari nagusia
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Administrazio
Kontseilua
Enpresa kudeatzeaz, antolatzeaz eta ordezkatzeaz arduratzen da.
Juan Roig Alfonso Presidentea
Rafael Berrocal
Arrain eta Itsaski, Fruta eta Barazkien
Erosketetako zuzendari nagusia

David Cid
Petrolioaren Eratorrien Erosketetako eta
Multinazionaletako zuzendari nagusia

Hortensia Mª Herrero Chacón Presidenteordea
Carolina Roig Herrero Kontseiluko idazkaria
Batzordekideak

Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
Rafael Gómez Gómez
Fernando Roig Alfonso

Francis Alonso
Haragi, Arrautza eta Urdaitegi
Erosketetako zuzendari nagusia
Marga Santos
Fitoterapiako Erosketetako
zuzendari nagusia

Pilar Sanz
Obra eta Hedapenerako
zuzendari nagusia

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

Juana Roig Herrero Presidentea
Carolina Roig Herrero Idazkaria
Rafael Gómez Gómez Batzordekidea

Elena Tejedor
Kanpo Harremanetako
zuzendari nagusia
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Helburu komun hau
dugu: gizarteak
existitzea nahi duen
eta hartaz harro
egoteko modukoa
den enpresa-eredu
bat bultzatzea
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Eredua

E

Erabateko Kalitatearen Ereduaren
b i d ez , M e rc a d o n a k u r te a k d a ra m a t z a
bikaintasunarekiko grina bultzatzen eta
sustatzen, egunero eta intentsitate berarekin
asetzeko enpresaren bost osagaiak: “Nagusia”
(bezeroa), Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta
Kapitala. 1977an sortu zenez geroztik etengabe
bilakatzen 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

.
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Eredu
uztartzailea
Mercadona etengabe eraldatzen ari den enpresa-proiektu
bat da. Bilakaera etengabean dagoen proiektu bat da. 1993az
geroztik eredu propio bat du, konpainiaren printzipioak
eta balioak uztartzen dituena: Erabateko Kalitatearen
Eredua. Eredu horrek laguntzen digu egunero asetzen
enpresaren osagai guztien beharrak: “Nagusia”, hala deitzen
die bezeroei konpainiak, Langilea, Hornitzailea, Gizartea
eta Kapitala. Ordena horretan, baina guztiak garrantzi
berarekin. Mercadonarentzat, Eredu bat izatea eta eredu hori
aplikatzen duten pertsonak edukitzea altxor bat izatea da.

Misioa
Tripa betetzea
Azken kontsumitzaileari produktuak/irtenbideak
eskaintzea bere beharrizanak asetzeko: jatea;
edatea; norbere burua zaintzea, etxea eta
animaliak zaintzea...
...betiere kalitate sendoa (segurua eta osasungarria),
zerbitzu-maila gorena (jasangarria), aurrekonturik
txikiena eta denbora laburrena bermatuz.

Ikuspegia
Nekazaritzako elikagaien kate jasangarri bat
lortzea, gizarteak existitzea nahi duena eta
gizartea harro sentiarazten duena, Mercadona
lider eta “Nagusia” iparrorratz dituela.
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Eredua

Egia Unibertsalak
Mercadonaren Ereduak 9 egia unibertsal
hartzen ditu kontuan; beti betetzen diren
printzipioak dira, haietan sinetsi ala ez.
Garrantzitsuena da jakitea jasotzeko eman
egin behar dela lehenengo. Zenbat eta gehiago
eman, orduan eta gehiago jasotzen dugulako.

Paradigma
Mercadonaren ikuspuntua Erabateko
Kalitatea da: etengabe pentsatzea
“Nagusi”aren beharretan, eta enpresako
gainerako osagaiekin bateragarri
egitea: Langilearekin, Hornitzailearekin,
Gizartearekin eta Kapitalarekin.

Juan Roigen ametsa
Mercadonaren Eredua
Gizartearekin partekatzea.

Eredua
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Garapen Jasangarrirako Helburuekiko
konpromisoa duen enpresa
Mercadonarentzat, presentzia duen inguruneen
gizarte-garapenean laguntzea betebeharra eta
erantzukizuna da. Eta bere gain hartzen ditu,
balio partekatua sortzeko eta prozesu guztietan
jarduera jasangarria eta egituratzailea bultzatzeko
konpromisoarekin.
Hain zuzen ere, negozio-eredu horren esparruan
egiten du lan egunero, bere jarduerak gehien eragiten

dien Garapen Jasangarrirako Helburuek (GJH)
sortutako beharrei erantzuteko. Lidergoaren bidez
egiten du, sozialki arduratsuak diren ekintzak eta
ekimenak sustatuz.
Hori dela eta, konpainia Mundu Hitzarmenaren
sinatzailea da 2011z geroztik. Ekimen horren bidez,
Nazio Batuen Erakundeak Garapen Jasangarrirako
Helburuak (GJH) sustatzen ditu.

Zer osagaitan
duen eragina*:
GJH

Abian diren ekintzak
1. Pobrezia desagertzea
Behar handiena duten kolektiboen
artean pobrezia murrizteko helburua
duten ekimenak egiten laguntzen die
Mercadonak lurralde-elkarteei.

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

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

• Elikagai-bankuei, jantoki sozialei eta bestelako
erakundeei egindako dohaintzak.
• Dendetako stocka kudeatzea elikagai
gutxiago alferrik galtzeko.

3. Osasuna eta ongizatea
Elikagaien kalitate eta segurtasun handiena
eskaintzea ezinbestekoa da bost osagaien
osasuna produktu fresko eta osasungarrien
aukera zabalaren bidez babesteko.

• Kalitatea eta Elikagaien Segurtasuna
Kudeatzeko Sistema.
• Behar bereziak dituzten taldeentzat
moldatutako produktu-aukera.
• Lanpostu guztietako langileentzako osasuneta segurtasun-protokoloak.

4. Kalitate oneko hezkuntza
Langile guztientzako etengabeko
prestakuntza-plan zabala eta landua du
Mercadonak, eta, horren bidez, haren
hazkunde pertsonala eta profesionala
sustatzen ditu.

• Langileen prestakuntza eta gaikuntza.
• Hezkuntza-erakundeekin lankidetzan
aritzea, hala nola EDEMekin, eta Ekonomia
Zirkularraren Mercadona Katedra sortzea UPF
Barcelona School of Managementekin.
• 6.25 Estrategia: Dendetan nola birziklatu
erakustea eta azaltzea.

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

• “Erantzukizun bera, soldata bera”.
• Berdintasun-plana.
• Genero-indarkeriaren biktimentzako
prebentzio-protokoloa.
• Soldata-berdintasunaren aldeko eta generoindarkeriaren aurkako kanpaina ofizialetan
parte hartzea.

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
Mercadonako langileek enplegu
egonkorra eta kalitatezkoa dute: kontratu
finkoak, ezarritako eguneko eta asteko
atsedenaldiak bermatzen dituzten ordutegi
ezagunak eta sektoreko batezbestekoaren
gainetik dauden soldatak dituzte. Hornitzaileek, berriz,
langileen giza eskubideak errespetatzen dituztela
bermatzen dute.
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• Enplegu egonkorra eta kalitatezkoa,
sektorekoa gainditzen duen ordainsaria duena.
• Hazkunde partekaturako ekarpena, presentzia
duen herrialdeetan.
• Hornitzaileen Jokabide Etikorako Jarraibideak.
• Prebentzio-zerbitzu propioa, langile
guztientzat lan-ingurune segurua eta
arriskurik gabea sustatzeko.
• 5+2 ordutegiak eta atsedenaldien urteko
egutegia.

* Osagaiak: N “Nagusia” L Langilea H Hornitzailea G Gizartea K Kapitala

N

L

H

G

K

Eredua

GJH

Abian diren ekintzak
9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura
Fabrikatzaile eta hornitzaileekin batera lan
egiten du balioa sortzen duen hazkunde
partekatu eta jasangarri bat bultzatzeko;
horretarako, Mercadonari eragiten dioten
prozesu guztietan baterako lana eta
berrikuntza baliatzen ditu.

•
•
•
•

L

H

G

K

Denda Eraginkorraren Eredua.
Koberrikuntza Eredua.
Zeharkako Berrikuntzaren Eredua.
Hornitzaileekiko Harreman Eredua, industriakluster batek bultzatzen duena.

10. Desberdintasunak murriztea
Mercadonak eta harekin lan egiten duten
hornitzaileek kondizio- eta aukeraberdintasuna eskaintzen die langile guztiei,
inolako diskriminaziorik gabe.

• Inor ez diskriminatzeko politika.
• Laneko jazarpenari aurrea hartzeko
protokoloa.
• Ezgaitasunak dituzten pertsonak lan-munduan
sartzea sustatzen duten erakundeekin
lankidetzan aritzea.

11. Hiri eta komunitate iraunkorrak
Parte hartzen duen komunitateetan
integratzen da Mercadona, eta hiriinguruneak dinamizatzen ditu,
hurbiltasuneko supermerkatuei,
herritarrekin duen harremanari eta bere
Ingurumen Kudeaketako Sistemari esker.

• Herritarren Kudeaketa Proaktiboa.
• Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa,
Ekonomia Zirkular baterako trantsizioa
bultzatzeko.
• Logistikako neurri jasangarriak.
• Denda Eraginkorraren Eredua.
• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea
eta hondakinak kudeatzea.
• Hirietan Smart Distribution eta SHBI (Salgaien
Hiri Banaketa Isila) ezartzea.

12. Ekoizpen eta Kontsumo Arduratsuak
Mercadonak eta harekin lan egiten
duten hornitzaileek jardunbide egokiak
aplikatzen dituzte, hala nola prozesu
logistikoen optimizazioa eta baliabideen
erabilera eraginkorra; era berean, ekoizpen
arduratsua sustatzen dute.

• SPB politika komertziala (Beti Prezio Baxuak).
• Ekoizpen arduratsuko ereduak nekazaritzako
elikagaien katean.
• Animalien Ongizaterako Politika.
• Hondakinak murrizteko eta elikagaiak
gutxiago alferrik galtzeko apustua.
• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea
eta hondakinak kudeatzea.

13. 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.
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• Ekintza Plana eta Emisioak Murriztea eta
logistikaren optimizazioa.
• Ingurumen Kudeaketako Sistema propioa,
Ekonomia Zirkular baterako trantsizioa
errazteko.
• Karbono-aztarnaren neurketa.

14. Uretako bizitza
Hornitzaileekin batera egiten du lan
konpainiak, arrantza-produktuen
jasangarritasunarekiko konpromisoa dutela
eta Ekonomia Zirkularraren printzipioak
betetzen dituztela bermatzeko.

• Arrantza Jasangarriko Politika.
• Arrantza-produktuen jasangarritasunaren
aldeko erakundeekin lankidetzan aritzea.

15. Lehorreko bizitza
Mercadonak bere Ingurumen Kudeaketako
Sistemaren bidez planeta zaintzen
jarraitzeko konpromisoa hartzen du;
sistema horrek hondakinak murrizteko eta
berriz aprobetxatzeko estrategiak ditu,
ingurune naturalean buka ez daitezen.

• 6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea
eta hondakinak kudeatzea.

17. 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, APED, Portugalgo eta Espainiako
Merkataritza eta Industria Ganbera, Pacto por
el Plástico...), GJHak betetzen aurrera egiteko.
• Ezgaitasunak dituzten pertsonak lan-munduan
sartzea sustatzen duten erakundeekin
lankidetzan aritzea.
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Materialtasuna eta interes-taldeak
2021ean, jasangarritasunari loturiko alderdi
i n t e re s g a r r i a k m a t e r i a l k i e b a l u a t u z i t u e n
Mercadonak, eta ardatz bikoitzeko matrize batean
jaso zituen emaitzak. Erabateko Kalitatearen
Ereduan identifikatutako bost osagaiak (“Nagusia”,
Langilea, Hornitzailea, Gizartea eta Kapitala)
bat datoz interes-taldeekin, hau da, jarduerek,
produktuek eta zerbitzuek nabarmen eragiten
dieten taldeekin, eta haien beharrak asetzea da
helburua.

Lan horren emaitza gisa, 22 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
egindako etengabeko ebaluazioei buruz:

Interes-taldeentzako garrantzia

Haien itxaropenak eta eskakizunak ezagutzea
funtsezkoa da negozioan balioa sortzeko. Horregatik,

ko n p a i n i a k e te n g a b e ko e t a b i n o ra n z ko ko
komunikazioa du haiekin. Hala, identifikatzeko
prozesuak hiru fase izan ditu: lehena, interes-taldeak
lehenestekoa; ondoren, gai materialak definitzekoa,
eta, azkenik, gai materialei buruz eman beharreko
informazioa baliozkotzekoa.

Negozio-estrategiaren lehentasuna

Alderdi kritikoak
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Alderdi garrantzitsuak

Beste alderdi garrantzitsu batzuk

Eredua

Gai Materiala
1

Kalitatea eta elikagaien segurtasuna

2

Bezeroarentzako Arreta

3

Komunikazio korporatiboa eta transmisioa

4

Talentua erakartzea eta mantentzea

5

Lana eta familia uztartzea

6

Prestakuntza

7

Berdintasuna eta dibertsitatea

8

Osasuna eta segurtasuna

9

Irizpide etikoak eta IGG* hornidura-katean

10

Ekoizpen jasangarria

11

Elikagaiak alferrik ez galtzeko kudeatzea

12

Bilgarriak eta hondakinak murriztea

13

Logistika jasangarria

14

Produktuen etiketak eta informazioa

15

Segurtasuna eta datuen babesa

16

Gobernu korporatiboaren
jardunbide egokiak

17

Iruzurraren eta ustelkeriaren prebentzioa

18

Informazioaren gardentasuna

19

Elikagai-dohaintzak

20

Komunitatean integratzea

21

Ekintzailetzari laguntzea

22

Kiroletako Mezenasgoa

1. “Nagusi”aren gogobetetasuna

2. Kanpo-komunikazioak eta -harremanak

3. Kalitatezko enplegua

4. Hornidura-katearen kudeaketa arduratsua

5. Ingurumen-inpaktua

6. Araudia betetzea

7. Etika eta gobernu egokia

8. Eragin sozioekonomikoa

(*) IGG: INGURUMENARI, GIZARTEARI ETA GOBERNUARI DAGOZKIONAK
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Garapen jasangarria eta arrisku
posibleen prebentzioa
Mercadona bizikidetzaren eta hazkunde
partekatuaren aldeko apustua egiten duen enpresaproiektu bat da. Horretarako, gardentasunean eta
elkarrizketan oinarritutako harremana ezartzen
Osagaiak

du gizartearekin, eta Erabateko Kalitatearen
Eredu propio eta bereizgarri bat du, zeinaren
bidez bermatzen baitu enpresako interes-taldeak
gogobetetzen dituela. Eredu horrek, gainera, une oro
bermatzen eta exijitzen du indarrean den legedia bete
dadila. Horrekin eta Zuzendaritza Batzordearen lan
eta inplikazioarekin, parte hartzen duten eragileen

Arriskuak

“Nagusia”

Kalitatea eta elikagaien segurtasuna
Gure helburu nagusia bezeroak erabat
gogobetetzea da
Kontsumo-ohiturak aldatzea

Datuen babesa
Eraldaketa digitala

Langilea

Berdintasuna eta dibertsitatea
“Nagusia” asebetetzen duenak % 100ean
asebeterik egon behar du
Lan-arriskuen prebentzioa eta COVID-19a

Kontziliazioa

Hornitzailea

Datuen babesa

Totaler Hornitzaileek Mercadonaren
Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria
gorpuzten dute

Merkataritza-jardunbide egokiak

Datuen babesa

Gizartea

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

Baliabideen erabilera arduratsua

Tokiko komunitateekiko harremana

Ingurumena eta klima-aldaketa
Datuen babesa

Kapitala

Jardueraren alderdi guztiei dagokien legezkotasuna (osasuna, merkataritza, kontsumoa,
industria, lana, ogasuna, ingurumena...)
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Helburua gauzak ondo egitearen ondorioz
irabaziak lortzea da

Errentagarritasuna eta jasangarritasuna

Eredua

interesak biltzen dira eta zenbait ekimen eta protokolo
jartzen dira martxan, jardueraren beraren arriskuak
identifikatzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko.
Gardentasuna funtsezko baliotzat ezartzearen
alde egiten duenez, Mercadonak bere bilakaera eta
emaitzak partekatzen ditu, langileekin, hornitzaileekin

nahiz gizartearekin. Ahalik eta zabalkunde handiena
bermatzeko, zenbait kanal erabiltzen ditu, besteak
beste, Urteko Memoria hau, Ingurumen Memoria,
Bost Osagaien gogobetetze-mailaren inguruko
prentsaurrekoa, Activo2 barne-komunikazioko
kanala, web-orria, sare sozialak eta, Espainian,
gardentasun-ataria.
2021eko jarduera

Politikak eta estrategiak
•
•
•
•
•
•
•
•

“Istripu oso-oso larri”en simulakroak
Trazabilitate-ariketak
Produktu Aukera Eraginkorra eta Amantal Estrategia: kalitate sendoa prezio hobezinean
Elikagai Osasungarrien Eskaintza
Freskoen Globala Estrategia
Denda Eraginkorraren Eredua (8ko Denda)
Jateko Prest eredua ezartzea
Onlineko erosketa bultzatzea Erlauntzen, Abarasken eta Teleerosketa Berriaren bidez

• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua
Zeharkako berrikuntza
Mercadona Online
Prozesuak automatizatzea
Lanpostu finkoak eta sektoreko batez bestekotik gorako soldatak, tarteen araberako politiken arabera eta KPIaren urtetik urterako aldaketaren arabera urtero eguneratuak

Ekitate Printzipioa
Helburuak lortzeagatiko saria
Berdintasun Plana eta Aniztasuna Kudeatzeko Plana
Trebakuntza, gardentasuna (Activo2) eta barne-igoera
Zerbitzu medikoa langile guztien eskura
Telefonoz urteko 365 egunetan 24 orduz arreta emateko osasun-zerbitzua (3C)
Lan-arriskuen prebentzioan aditua den ekipo teknikoa
COVID-19aren prebentzio-neurriak eta osasun-protokoloak
Bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzea
Erantzunkidetasuna bultzatzea
5+2 ordutegia dendetan
Ordutegien, oporren eta atsedenaldien urteko egutegi ezaguna

• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea
•
•
•
•
•
•
•

Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
Hornitzaileen Jokabide Etikorako Jarraibideak
Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria
Industria-ehuna sortzea
Animalien Ongizaterako Politika
Arrantza Jasangarriko Politika
Koberrikuntza hornitzaileekin

• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea
• Logistika Eredu Jasangarria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingurumen Kudeaketako Sistema
Gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren programa: elikagai-dohaintza
Elkarrizketa eta gardentasuna
Tokiko komunitateekiko, GKE-ekiko eta kontsumitzaile-elkarteekiko harreman-eredua
Ekintzailetza sustatzea
Herritarren Kudeaketa Proaktiboa egitea, eragozpen- eta arrisku-iturri izan litezkeenak detektatu eta desagerrarazteko
Herritarren ekarpenak, inputak, iradokizunak eta kexak azkar eta eraginkortasunez konpontzeko kudeaketa
Ingurumen Kudeaketako Sistema
Gure jarduerak inguruan eta hornikuntza-katean duen jasangarritasuna hobetzeko estrategiak
6.25 Estrategia: plastiko gutxiago erabiltzea eta hondakinak kudeatzea
Logistikako ekintza-plana eta emisioen murrizketa

• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplikatzea
• Delituak Prebenitzeko eta Ustelkeriaren aurkako Politikak
• Legedia eguneratzea eta barne-prozesuak egokitzea hura betetzeko
•
•
•
•
•

Finantza-arriskua Kudeatzeko Politikak
Berrinbertitzea eta epe luzerako ikuspena
Aberastasuna sortzea eta hazkunde partekatua
Kapital kontzientea
Barne-prozesuak etengabe berrikustea
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Estrategia hau garatzen ari dela

Estrategia sendotuta dagoela

Berrikuntza-eredu jasangarria,
disruptiboa, soziala eta irekia

Mercadonarentzat, berrikuntza aurrerapen-iturri
eta etorkizuneko berme da, eta, horrenbestez,
Erabateko Kalitatearen Ereduan integratuta dago.
Berrikuntzari esker, arintasunez egokitzen da gero

Carla eta Lorena, “Nagusia” eta prestaturiko plateren Portugalgo espezialista, Vila do
Condeko Koberrikuntza Zentroan (Porto).

Produktuen berrikuntza

• Gure Koberrikuntza Eredua disruptiboa
eta irekia da, eta aukera ematen die
“Nagusi”ei beren kontsumo-esperientziak
21 koberrikuntza-zentrotan diziplina
anitzeko talde batekin partekatzeko, zeina
produktuaren preskripzioaz, erosketez eta
logistikaz arduratzen baita. Lan horren
bidez, zehatz-mehatz jakiten da zer nahi
eta behar duten bezeroek. Informazio hori
hornitzaileei jakinarazten zaie, kalitate
handiagoko produktuak prezio hobezinean
garatzeko.

• 550 berrikuntza eta 520 hobekuntza
produktu-aukeran.
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eta aldakorragoa den ingurunera, eta aurrea hartzen
die bost osagaien beharrei irtenbide eraginkor eta
jasangarrien bidez, kalitate handiagoa eta zerbitzu
hobea eskainiz.

Carmen, Soriako Santa Barbara auzoko supermerkatuko langilea.

Prozesuen berrikuntza

• 60 milioi euro eraldaketa digitalean
inbertituak.

• Denda adimenduna: itxaronaldiak laburtzeko
tresnak.

• Hutsegiteak iragartzeko teknologiak,
dendetako automatizazioaren indargarri.

• Produktu-aukeraren kudeaketa
digitalizatzea.

• Gehiegizko ahaleginak eta alferrikako
kostuak saihestea eta produktibitatea
indartzea.

• “BIM” metodologia ezartzea bloke
logistikoen obra-proiektuetan.

Eredua

Mercadonaren Berrikuntza Eredua zeharkakoa da,
eta lagungarria da Nazio Batuen Erakundearen
Mundu Hitzarmeneko Garapen Jasangarrirako 9.
eta 17. helburuak zuzenean bultzatzeko. Gainera,
l e h e n t a s u n ez ko 4 b e r r i ku n t z a - a rd a t z d i t u

Vanesa Blanch eta Paco Rodríguez, Mercadonako kanpo-harremanetako
arduradunak, Foro Transfiereko taldekideekin.

Berrikuntza irekia eta lankidetzakoa

• 6 lankidetza-erakunde berrikuntza
sustatzeko: Berrikuntzarako COTEC
Fundazioa, Enpresa Berritzaileen Foroa,
CEOE, Espainiako Merkataritza Ganbera,
AECOC eta Enbalaje, Garraio eta
Logistikaren Institutu Teknologikoa (ITENE).

• 3 enpresa hauek hartu dute parte
Mercadona-Lanzaderaren Corporate
Programan: AforoBiz, HoopCarpool eta
DeepDetection.

(produktuen berrikuntza, prozesuen berrikuntza,
berrikuntza soziala eta berrikuntza irekia), eta
esperientzia eta ezagutza aplikatzen ditu berrikuntza
eta know-howaren transferentzia bultzatzen dituzten
erakundeekin duen harreman estuaren bidez.

Valentziako Manuel Candelako supermerkatuaren estalkiko lorategia.

Berrikuntza soziala

• Trencadísezko horma-irudiak: gizartean
eta lan-munduan integratzeko proiektua,
32 fundazio eta okupazio-zentro biltzen
dituena.

• Plastikoa murrizteko eta haren hondakina
kudeatzeko 6.25 Estrategia.

• 13 hiri-lorategi zenbait dendatako
estalkietan eta fatxadetan, ingurumenerako
onura eragiten baitute hiriguneetan.
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Irmãdona: Mercadona Portugalen
Irmãdona, Portugalgo “Mercadonaren ahizpa”,
indartu egin da 2021ean, eta herrialde horretako
gizartearekin balioa sortzeko zuen konpromisoa
sendotu du, zeinak, bost urteko lanaren eta
ikaskuntzaren ostean, gero eta indar handiagoa
baitu. Bost urte horietan, konpainiak —espainiar
jatorriko Portugalgo enpresa gisa dihardu, eta
Vila Nova de Gaian du egoitza— nazioartera
zabaldu du bere Erabateko Kalitatearen Eredua,
eta gero eta lotura sendoagoak lortu ditu garapeneta hazkunde-aukera garbiak dituen herrialde
horrekiko.
H o r i g u z t i a l o r t u a h a l i z a te ko, M e rc a d o n a
gogotsu aritu da lanean 2021ean, eta 110 milioi
eurotik gorako inbertsio-ahalegina egin du. Horri
esker, konpainiak bederatzi supermerkatu berri
inauguratu ditu, eta, hala, lau distritu hauetan 29
supermerkatu guztira dituela itxi du urtea: Porto,
Braga, Aveiro eta Viana do Castelo. Koberrikuntzazentro berri bat ere badu Lisboan, Portugalgo
bigarrena. Horrez gainera, indarra hartuz joan da
berrikuntzaren bidez; adibidez, Póvoa de Varzimeko
bloke logistikoa (Porto) handitzeko lanak hasi dira,
lur-sail bat erosi du Almeirimen (Santarém) beste
bloke bat eraikitzeko, Mercadonak Portugalen
izango duen handiena (2024an inauguratzeko
aurreikuspenak ditu), eta koberrikuntza-zentro
bat integratua duen lehenengo denda irekiko du

herrialde horretan, zehazki Vila do Conden (Porto
barrutia).
Horrez gainera, Irmãdonak talentua erakartzen
jarraitu du hilabete hauetan zehar. Guztira 800
pertsona kontratatu ditu, eta, hala, 2.500 langile
dituela itxi du 2021. urtea, zeinek “O Chefe”
(“Nagusia”) asebetetzeko egin beharrekoa
egiteko prest dagoen lantaldea osatzen baitute.
Lehen sektorearekiko eta nekazaritzako elikagaien
industriarekiko harremana ere estutu dute,
konpainiak 500 milioi euroren erosketak egin
baitizkie 2021ean.
Gainera, Irmãdona osatzen dutenek lanean jarraitu
dute urtean zehar Portugalgo gizarteak existitzea
nahi duen eta harro egoteko moduko enpresa bat
izan dadin; enplegua eta dinamismoa sortzen duen
enpresa bat ez ezik, saltokiak dituen tokietako
garapena bultzatzen duen eta hazkunde partekatu
eta jasangarria sortzeko irtenbide onenak bilatzen
dituen enpresa bat izan dadin.
Banaketa ulertzeko modu horri esker, Mercadonak
sendotzen jarraitzen du Portugalgo bere proiektua.
Irmãdona enpresa-errealitate bat da, Portugalgo
gizartearen garapenari ere laguntzen diona.
Konpainiak 450 milioi euro inbertitu ditu guztira
2016an iritsi zenetik.

Portugalgo zifrak 2021ean

29

2.500
langile

milioi euroko
inbertsioa

110

9

500

415

supermerkatu

denda berri

22

milioi euro
erosketetan

milioi euro
fakturazioan

Eredua

Espinhoko supermerkatuaren fatxada (Aveiro).
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Irmãdona 2021ean

A B

S

GAS

29

3

1

1

denda

koberrikuntzazentro

bloke logistiko
martxan

bloke logistiko
garabidean

Mercadonak Portugalgo
bere Proiektua sendotzen
jarraitu du 2021ean,
eta, beste 9 denda ireki
ondoren, 29 denda ditu
jada guztira.

Konpainiak berrikuntzaren
aldeko apustua
sendotu du Portugalen,
koberrikuntza-zentro
bat integratua duen
lehenengo denda ireki
baitu herrialde horretan,
zehazki Vila do Conden
(Porto barrutia).

I r m ã d o n a k b e re s a re
logistikoan inbertitzen
jarraitu du 2021ean, eta
kapilaritatea indartu du
Portugalen, Póvoa de
Varzimeko (Porto) bloke
logistikoan hobekuntza
esanguratsuak eginda.

Portugalgo bigarren bloke
logistikoa jasoko duen
lursailaren erosketa itxi du
Irmãdonak 2021ean.

G ainera, konpainiak
hazten jarraitu du 2019an
lehenengo denda ireki
zuenetik, eta gaur egun
lau barrutitan ditu
saltokiak: Porto, Braga,
Ave i ro e t a V i a n a d o
Castelo.
H u r re n g o e k i t a l d i a n ,
10 supermerkatu berri
irekitzea aurreikusten
du Irmãdonak, eta, hala,
39 denda izango ditu
Portugalen eta beste bost
barrutitara hedatuko da:
Lisboa, Santarém, Setúbal,
Leiria eta Viseu.
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Horrez gainera, lehenengo
koberrikuntza-zentroa
ireki du Lisboan, 2.400
metro karratu inguruko
azalerarekin, 2,2 milioi
euroko inbertsioa eginez.
Beraz, dagoeneko hiru
koberrikuntza-zentro ditu
guztira: Matosinhosen
(Porto), Lisboan eta Vila
do Conden (Porto).

Ekitaldi horretan,
konpainiak 16,4 milioi
euro inbertitu ditu fruta
eta barazkiak prestatzeko
eta bidaltzeko nabe baten
eraikuntzan.
Bloke logistiko hori
2019tik dago martxan.
Kokapen estrategikoa
duenez, Portugalgo
iparraldean dauden 29
supermerkatuei ematen
die zerbitzu.

Biltegi berri hori Almeirim
herrian egongo da,
Santarém barrutian,
Portugalgo hiriburutik 60
kilometro ingurura.
Konpainiak 2022an
hasiko ditu lanak, eta
guztira 180 milioi euro
inbertituko ditu proiektu
horretan. Aurreikuspenen
arabera, bloke logistiko
hori 2024an jarriko da
martxan.

Eredua

1

denda

Viana do Castelo

4

Braga

denda

17

denda

2

koberrikuntzazentro

1

Porto

bloke logistiko
martxan

7

Aveiro

denda

Santarém

1

bloke logistiko
garabidean

1

Lisboa

koberrikuntzazentro
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1 kapitulua

Mercadona burubelarri ari da
kalitatearen alde
lanean, “Nagusi”ari
produktu-aukera
eta zerbitzu onenak
eskaintzeko
26
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N
2021ean, Mercadona osatzen dugun guztiok
berretsi dugu konpainiaren oraina eta
etorkizuna kalitatearen aldeko apustuaren
mende dagoela, hots, egunero gure produktuaukera eraginkorra osatzen duten 8.000
produktuetako bakoitzean eta prozesu guztiguztietan kalitatea bermatzeko gai izatearen
mende. Hamabi hilabete hauetan ikusi dugunez,
kalitatea lortzeko daramagun borroka honek
ez die bakarrik hornitzaileei eta preskripzioko
eta erosketen sailei eragiten, enpresaren atal
guztietan hartu baitugu baterako erantzukizun
hau: kalitate sendoa prezio hobezinean lortzeko
erronka komuna dugu, guztiok osatzen baitugu
Mercadonaren kalitate-saila

.
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1.1 Jasangarritasunarekin
konprometitutako produktu-aukera
Kalitatea etengabe bilatzea da Mercadonako sail
guztiek egunero duten erronka nagusietako bat,
“Nagusi”ari eskaintzen dion produktuetako bakoitza
bereizgarria izan dadin. Horretarako, banan-banan
lantzen dute erreferentzia bakoitza, erosketaeta kontsumo-jarduera bakoitzean, konpainiaren
eskakizun-maila handiari erantzuten diotela
egiaztatzeko eta produktuaren bizitza baliagarrian beti
bi ezinbesteko irizpide beteko dituela egiaztatzeko:
ona egotea —hau da, zapore, usain, kolore eta testura
ona izan behar ditu—; eta ona izatea —hau da,
kontsumitzeko segurua, gorputzerako osasungarria,
planetarako jasangarria eta sozialki jasangarria izan
behar du—.
Lan horri guztiari esker (hobetzeko aukera garbi
bat detektatu ostean, areagotu egin da 2021ean),
Mercadonak 8.000 produktu inguruko produktuaukera eraginkor bat eskaintzen du orain. Produktuaukera “bizia” da, bezeroek elikagaien, etxeko
garbitasunaren, norberaren garbitasunaren eta
maskoten zaintzaren inguruan dituzten behar
aldakorretara egokitzen dena, kalitate sendokoa
eta elikagaien segurtasuna bermatzen duena. Eta,
hori guztia, prezio hobezin batean, SPB (Beti Prezio
Baxuak) estrategiari dagokionez. Konpainiak 1993tik
dihardu estrategia hori bultzatzen, kalitate oneneko
erosketa-orga ahalik eta preziorik baxuenean
eskaintzeko “Nagusi”ari. Bestalde, kontsumo
arduratsua bultzatzen du, eta, horrenbestez, janaria
gutxiago zarrasteltzen laguntzen du.
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Kalitate handieneko produktuak bilatzeko prozesu
horretan, elikagaien segurtasuna ezinbestekoa da.
Hori dela eta, 15 urte baino gehiago dira konpainiak
Kalitaterako eta Elikagaien Segurtasunerako Sistema
propioa duela. Sistema horren bidez zehatz-mehatz
aztertzen ditu hornidura-kateko prozesu guztiak,
jatorritik azken kontsumitzailera artekoak, hiru helburu
izanik (zero arrisku, zero akats eta zero krisi) eta
hiru estrategia betez (prebentiboa, erreaktiboa eta
kontrastatze-estrategia).
Te s t u i n g u r u h o r re t a n , To t a l e r H o r n i t z a i l e
bakoitzarekin batera aritzen da lanean, eta elikagaien
segurtasuneko dekalogo espezifikoak ditu, kasu
bakoitzean elikagaien segurtasun-maila modu arin
eta jarraituan baloratzeko eta berresteko. Hala,
2021ean mota horretako 2.401 dekalogo kontrastatu
dira. Horrez gainera, konpainiak produktu freskoen
56.000 kontrol baino gehiago eta prozesu logistikoen
775 kontrol egin ditu, bai eta gainazalei eta giroei
buruzko 26.900 analisi ere.

Etengabeko bilakaera eta lana

Hornitzaileekin lankidetzan, simulazioak ere egiten
ditu; batzuetan, administrazio publikoek ere parte
hartzen dutela. Halako testuinguruetan, egoera
errealak balira bezala jokatzen dute. Hala, Mercadonak
eta Totaler Hornitzaileek arlo horretako gaitasunak
indartzen dituzte, eta, horri esker, taldekideen
gaitasun indibidual eta kolektiboak hobetzen dira,
berme, ezagutza eta eraginkortasun handiagoarekin
aurre egin ahal izateko etorkizunean izan daitezkeen
kontingentziei. Ekitaldiaren itxieran, simulazio bat eta
11 trazabilitate-ariketa egin dira.

Produktu-aukera eraginkor hori definitu ahal izateko,
Mercadonak lantalde berezi bat du, 1.200 langilekoa,
preskripzioko eta erosketen sailen artean. Preskripziosaileko langileak behar berriak detektatzeaz
arduratzen dira, bai merkatu-azterketak eginda, bai
dendetan bertan bezeroekin tratatuta. Koberrikuntzaz
baliatzen dira, eta kalitatea, produktu-aukera eta
prezioa ezartzen dituzte. Erosketa-sailetako langileak,
berriz, produktu jakin batean espezializatuen dagoen
hornitzailea bilatzeaz arduratzen dira, eta harekin
batera aritzen dira behar berriari erantzuteko.

Konpainiak elikagaien segurtasuna bermatzeko
egunero baliatzen dituen baliabide eta ahaleginez
gainera, Espainian izen ona duten profesionalez
osatutako talde independente baten aholkularitza
jasotzen du, baita inplikazioa ere. 2020tik aurrera,
halako beste talde batekin ere ari da lanean
Portugalen. Aditu horiek modu independentean
egiten dute lan Mercadonako barne-langileekin barneprozesuak baliozkotzeko eta konpainiak elikagaien
segurtasunaren inguruan duen talentua indartu eta
bizkortzeko.

“Nagusia”

Isabel, Avenida Castellóngo supermerkatuko “Nagusia” (Almassora, Castelló).
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Koberrikuntzan oinarritutako kalitatea
Konpainiak, bere produktu-aukeraren kalitatea bermatzeko,
“Nagusi”en laguntza jasotzen du Koberrikuntza Ereduaren
bidez. Hala, 21 koberrikuntza-zentro ditu Espainian eta
Portugalen banatuta, eta 230 espezialistak osatutako
lantalde bat du haietan lanean.
2021eko irailean, Mercadonak koberrikuntza-zentro bat
inauguratu zuen Lisboan, Portugalgo bigarrena. 2.400
metro karratuko azalera dute instalazioek, eta 2,2 milioi
euroko inbertsioa egin da. Inbertsio-ahalegin horri esker,
konpainiak “ideia-makrolaborategi” bat gehiago du orain.
Oraingo honek zenbait lan-eremu ditu, besteak beste,
sukalde-eremua, itsuan dastatzeko beste eremu bat,
produktuak linealetan nola jarriko diren aurreikusteko beste
bat, auditorio bat eta zenbait bilera-gela.
Zentro horietan, konpainiak 13.500 lan-saio egin ditu guztira
“Nagusi maitemindu”ekin: produktu bat falta zaienean
beti haren bila joaten diren horiek, edonon daudela ere.
Haiei esker, 550 berrikuntza eta 520 hobekuntza egin
dira 2021ean. Horren adibide dira probiotikodun Deliplus
txikleak. ADM Biopolis erakunde bioteknologikoak egindako
ikerketa zientifikoaren emaitza dira, eta Chic-Kles Totaler
Hornitzaileak berrikuntzaren alde egindako lanaren emaitza
ere bai. Produktu hori hamar urteko ikerketen ondoren iritsi
da linealetara. Sabeleko eta erraietako koipea murrizteko
funtzioa duen probiotiko bat duen lehena da negozio
honetan, eta zenbait ikerketa eta saiakuntza klinikotan
kontrastatua izan da. Horrez gainera, konpainiak zenbait
berrikuntza gehitu ditu produktu freskoen aukeran, besteak
beste, pistatxo eta fruitu gorriz egindako ogitxoa, Panidor
Totaler Hornitzaileak egina, eta Granderroble Desserts
Totaler Hornitzailearen gazta-tarta —errezeta hobetukoa,
“Nagusi” zeliakoek ere jan ahal izan dezaten—.
Lan kolaboratibo horri guztiari esker, konpainiak, beste urte
batez ere, bere Koberrikuntza Ereduaren balioa indartu
du, zeina erabat bereizgarria izan baita. Eta, gainera,
merkatuko eskaintza osoena edukitzeko aukera ere eman
dio: kalitate handieneko produktu-aukera bereizgarri bat,
espezializazioan oinarritua eta Espainiako eta Portugalgo
bezeroen eta eremu bakoitzeko bezeroen gustu eta
ohituretara egokitua erabat.
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13.500
saio “Nagusi”ekin

12.000
Espainian

1.500
Portugalen
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Mercadonak 2021ean egin dituen zenbait berrikuntza eta kalitate-hobekuntza

1

2

2

Behar bat
detektatzea

Espezialistak ohartzen dira
dendetan ibilita, kanal ofizialen
bidez, salmentak ikusita edo
merkatuko joerak aztertuta,
“Nagusi”ak eskaintzen ez
zaion behar berri bat duela

“Nagusi”ari
entzutea

Produktu horiez
maiteminduta dauden
“Nagusi”ak aukeratzen
dira, eta, haiekin batera,
koberrikuntza-saioak
egiten dira, produktuaren
ezaugarriak definitzeko

3

Hornitzaile
espezialista
bilatzea

Erosketa-saileko gerenteak,
hautatutako Totaler
Hornitzailearekin batera,
definitutako ezaugarriak
betetzeko behar den formula
edo errezeta zehazten du

4

5

Probaldia

Espezialistak
koberrikuntza-saioak egiten
ditu “Nagusi”arekin.
Koberrikuntza-zentroetan edo
bezeroaren etxean aritu daitezke:
produktua dastatzen dute, haren
espektatibak betetzen dituen
egiaztatzeko

Erabaki-fasea

Produktuak “Nagusi”aren
espektatibak betetzen
baditu, salgai jartzen da
Mercadonaren dendetan

14
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Garai berrietara egokitzea
Urtetik urtera elikagaien inguruko ohitura eta
testuinguru berrietara egokitzea da Mercadonaren
erronketako bat. Horretarako, alde batetik, produktuaukera “bizi” bat behar da, eta, bestetik, “Nagusi”en
beharrak (zeinak aldakorrak baitira) detektatu
ondoren haien espektatibak aseko dituen produktu
bat eskainiz erantzun sendo bat eskaintzeko
arintasuna behar da.
Hain zuzen, arlo horretan biltzen da konpainiak 20
urte baino gehiagoan elikagaiekiko intolerantziak
edo alergia zehatzak dituzten kolektiboen (esate
baterako, zeliakoen) beharrak asetzeko egin
duen lana. 2021ean, Mercadonak lanean jarraitu
du glutenik gabeko produktu-aukera zabaltzeko.
Izan ere, lankidetzan aritu da etengabe hornitzaile
espezialistekin eta Espainian eta Portugalen
erreferentzia diren erakundeekin. Hala, glutenik
gabeko 1.400 erreferentziarekin itxi du urtea, eta,
besteak beste, hanburgesa-ogia eta urdaiazpikogutiziak atera ditu merkatura. Laktosarik gabeko
produktu-aukeraren inguruan ere ahalegin handiak
egin dira, eta, besteak beste, Hacendado zatikako
gaztatxoak atera dira. Lan horietan, konpainia
lankidetza estuan aritu da Espainian erreferentzia
diren zenbait erakunderekin, hala nola Espainiako
Zeliakoen Elkarteen Federazioarekin (FACE) eta
haren elkarte autonomikoekin, Kataluniako Zeliakoen
Elkartearekin (SMAP), Laktosarekiko Intoleranteen
Espainiako Elkartearekin (ADILAC), Zeliakoen eta
Glutenarekiko Sentikorren Elkartearekin (ACSG),
Elikagaiei eta Latexari Alergia diotenen Espainiako
Elkartearekin (AEPNAA) eta Portugalgo Zeliakoen
Elkartearekin (APC).
Mercadonak argi du zer rol hartu behar duen
elikadura-ohitura osasungarriak bultzatzeko eta
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zer konpromiso mantendu behar duen ohitura
horiek sustatuko dituzten produktuak eskaintzeko.
Horretarako, urteak daramatza hainbat proiektutan
parte hartzen, besteak beste, Nutrizioari, Jarduera
Fisikoari eta Obesitatearen Prebentzioari buruzko
Espainiako Estrategian (NAOS) eta Publizitatea
Autorregulatzeko Kodean (PAOS kodea), Osasun
Ministerioarenak biak ere. Nabarmentzekoa
da 2021ean bukatu dela elikagaiak eta edariak
hobetzeko lankidetza-plana, Espainiako Elikadura
Segurtasun eta Nutriziorako Agentziarena (AESAN).
Konpainia 2018an atxiki zen ekimen horretara, eta
400 produktu baino gehiago birformulatu dira hari
esker.
Mota horretako programetan parte hartuta,
Mercadonak gizartearen esku jartzen ditu nutrizioari
buruz dituen ezagutzak. Eta gizarteari eskaintzen dio,
halaber, berrikuntzarako gaitasuna eta zehaztasun
zientifikoaren alde egin duen apustua. Faktore horiei
guztiei esker, produktu-aukera osasungarria eta
kalitatezkoa eskaintzen du, eta pertsonen ongizatea
eta bizi-kalitatea hobetzen laguntzen.
Testuinguru horretan, konpainiak ahalegin
garrantzitsuak egiten jarraitu du 2021ean, kalitate
goreneko produktu osasungarriak merkaturatzeko
eta, hala, dieta orekatu bat ahalik eta prezio
lehiakorrenean egiteko aukera bermatzen duen
produktu-aukera eskaintzeko. Horren adibide dira
Crunchy olo-zerealak (Dailycer Totaler Hornitzaileak
egindako berrikuntza bat) eta legatza berezko
eran (A Poveira Totaler Hornitzailearen produktu
berritzailea).
Produktu-aukera hobetzen eta osasungarriagoa
egiten ere zentratu da konpainia. Izan ere,
gehigarriak, koipeak, azukreak eta gatza murriztu
ditu erreferentzia batzuetan, hala nola hauetan:
barazki erreak (Elaborados Naturales de la Ribera
Totaler Hornitzaileak ez die inolako gehigarririk
gehitzen); Cinco Tenedores Totaler Hornitzailearen
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oilasko erre arrautzaz, urdaiazpikoz eta gaztaz
betea, % 57 koipe gutxiagokoa; San Benedetto
To t a l e r H o r n i t z a i l e a re n e d a r i i s o to n i ko a k ,
azukre gutxiagokoak; Refresco Iberia Totaler
Hornitzailearen laranjazko gasdun freskagarria
(litroko 3 gramo azukre gutxiago ditu orain);
eta Importaco Totaler Hornitzailearen kakahuete
txigortua, % 0 gatzekoa.

Marka propioak
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus
eta Compy, besteak beste, Mercadonak
1996tik garatzen dituen markak dira,
eta haien hornitzaileak modu argian
etiketatuta daude.

Horrez gainera, elikagaien inguruko testuinguru
eta ohitura berrietara egokitzeko, kasuaren arabera
begetarianoentzako eta beganoentzako moduko
landare-jatorriko produktuak ateratzen jarraitu du
Mercadonak. Horren erakusgarri da Jateko Prest
atala, duela zenbait hilabetez geroztik produktu
hauek eskaintzen baititu, besteak beste: kuskusentsalada martorri-saltsarekin edo koko-kefir berria,
Productes del Moianès Totaler Hornitzaileak egina.
Gardentasuna etiketetan
Mercadonak, produktu-aukeraren kalitatearekiko
konpromisoari jarraituz, etengabeko komunikazioa
du bezeroekin, gardentasunean oinarritua betiere,
badaki-eta zenbaterainoko garrantzia duen
informazioa emateak eta, batez ere, modu konstante,
irisgarri eta egiazkoan egiteak. Hala, “Nagusi”
bakoitzak aukeratu dezake, askatasunez, zer elikagai
sartuko duen bere dietan, eta, gainera, irizpide
zabalagoa du dieta osasungarri eta orekatuago bat
izateko zein produktu aukeratu jakiteko.
Konpainiak bere metodo propioa du helburu hori
lortzeko, etiketetan identifikazio- eta informazioprintzipioen alde egiten duena. Urteak daramatza
metodo horren bidez fabrikatzaile-hornitzaileak
argi identifikatzen bere marka propioetako
produktu guztietan, hala nola Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus eta Compy. Horrez gainera,
“ N a g u s i ” e n t z a ko i n fo r m a z i o e s a n g u ra t s u a
eskaintzen du produktu aukera eraginkorreko
erreferentzia guztietan.
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Produktu-aukera
osasungarriagoa

Ogi-mota berriak,

% 100

osoko irinekin
eginak

Errezeta hobetuak,

gehigarriak kendu
zaizkienak

Produktu freskoen
aldeko apustua

Landare-edariak,

azukre erantsirik
gabeak

Produktu berriak
alergiak eta intolerantziak
dituztenentzat

Aukera handiagoa

dieta begetariano
eta beganoetarako
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1.2 Zerbitzu-bikaintasunean
oinarritutako kultura korporatiboa
Mercadonak etengabe egiten du kalitatearen alde.
Kalitatea zeharkakoa eta dimentsio aniztuna da
konpainiarentzat. Lan horretarako, kudeaketa-eredu
propioa du 1993az geroztik, Erabateko Kalitatearen
Eredua. Haren bidez, gardentasuna eta partaidetza
eskaintzen dizkie “Nagusi”ei, eta haien behar eta
espektatibei erantzuteko helburua du. 2021ean,
prozesu eta zerbitzu guztietan kalitatea hobetzeko
lanetan zentratu ditu ahaleginak Mercadonako
muntaketa-kateak.

Proiektu horretan, jasangarritasuna funtsezko egitura
bilakatu da: eraginkortasuna ahalik eta gehiena
aprobetxatzen duten instalazioak dira, eta kontsumo
kontzientea eta kritikoa sustatzen dituen estrategia
bat dute, irizpide sozial eta ingurumenekoek
gidatua eta kalitate handieneko produktuak inpaktu
txikienarekin kontsumitzeko aukera bermatzeko
helburu garbia duena, planeta honetan bizi diren
pertsonen eta etorkizuneko belaunaldien bizitza
hobetzen laguntzeko.

Supermerkatu eraginkorrak (8ko Denda)

Hala, 8ko Dendaren garapenari esker, Mercadonak
denda konbentzionalekin alderatuta % 40rainoko
energia-aurrezpena lortzen du mota askotako
faktoreak konbinatuz, besteak beste, LED bidezko
argiztapena erabiliz eta fatxadetan eta zoru
hobetuetan inguratzaile termikoak jarriz.

Mercadonak bere supermerkatu-sarea indartzen
jarraitu du 2021ean: 894 milioi euroko inbertsioari
esker, 1.662 dendarekin itxi du urtea. Espainian,
70 supermerkatu inauguratu ditu, eta Portugalen
9 ; g a i n e ra , b e ste 5 8 i t x i d i t u , ez z i re l a ko
egokitzen konpainiak gaur egun dituen kalitateko
estandarretara.
Inbertsio total horretatik, Mercadonak 438 milioi
euro bideratu ditu denda berriak irekitzera, eta
263 milioi euro 84 establezimendu berriztatu
eta Denda Eraginkorraren Eredura (8ko Denda)
egokitzera. Horrez gainera, 12 milioi euro inbertitu
dira supermerkatuetarako ekipamenduetan, 69
jardueratan eta 112 lursail berriak eta lokalak erosten.
Horri esker, konpainiak supermerkatu-sare
bereizgarria du, 1.183 denda eraginkorrekin; 2020an
baino 163 gehiago. 2016. urtearen bukaeran abiarazi
zuen proiektu aitzindari honek “Nagusi”ei zerbitzukalitate hobea eskaintzea du helburu; izan ere,
erosketa-esperientzia hobea eskaintzen die, espazio
handiago eta erosoagoarekin eta produktuen
antolamendu hobearekin.
8ko Dendek teknologia abangoardistak eta
aurrerapen garrantzitsuak dakartzate langile
guztientzat, zerbitzu modernoagoak eskaintzen
baitituzte, eta informazio-fluxua denbora errealean
optimizatzen duten eta langileen lankidetza errazten
duten tresna eta gailuak ere bai.
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Ildo horretan, konpainiak energia berriztagarrien
alde egiten jarraitu du, eta 9.000 eguzki-plaka
muntatu ditu 34 supermerkatutan. Orain Mercadonak
Espainiako eta Portugalgo 44 dendatan ditu mota
horretako instalazioak. Denda horien estalkietan
jarritako panel fotovoltaikoei esker, 4.418 kWi-ko
potentzia izendatu instalatua lortu da guztira
eta 5.964 MWh/urte ekoitzi dira, 1.849 tona CO2emisioren baliokideak. Bestalde, hotz industriala
sortzeko sistemak ezarri dira 163 dendatan,
ingurumena errespetatzen duten eta gas hoztaileak
erabiltzen dituzten teknologietan oinarrituta.
Jateko Prest
2021ean, Mercadonak Jateko Prest atal gehiago
zabaltzen jarraitu du Espainian eta Pronto a Comer
atal gehiago Portugalen. Urtearen amaieran,
kateko 824 supermerkatuk zuten atal hori.
Atal horretan, askotariko eta kalitate oneko
plater prestatuen aukera bat eskaintzen zaie
“Nagusi”ei, eta produktu berriak ere gehitu dira:
pizza-anoa indibidualak bi herrialdeetan, makarroi
gratinatuak (atal hori duten Espainiako 795
dendetan) eta perna de frango Portugalgo 29
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zentroetan. Espezialisten eta bezeroen baterako
koberrikuntzaren emaitza dira produktu berri
horiek guztiak; 300 koberrikuntza-saiotik gora
egin dituzte. Horrez gainera, dilisten, oilasko
frijituaren eta tortillen zaporea eta testura
hobetu dira, eta Hot Deli erreferentzien prezioa
egokitu da. Zerbitzu hori baliabide fisiko bat

da, orain lehiakorragoa, non “Nagusi”ek aukera
baitute zenbait errekiren artean hautatzeko.
Nabarmentzekoa da, bestalde, zerbitzu libreko
aukera gehiago eskaintzen dituen eredu bat
probatzeko 15 dendatan egiten ari diren saioa.
“Nagusi”ak zain egon behar duen denbora
murriztu egiten da, plateren kalitatea jaitsi gabe.

Mercadonaren supermerkatuak 2021ean

1.662
denda

1.633
Espainian

29

Portugalen

824

84

denda eraberritu dira
Denda Eraginkorraren
Eredura egokitzeko

1.183

denda eraginkor (8ko Denda)

795

29

Espainian

Portugalen

supermerkatu Jateko Prest edo
Pronto a Comer atala dutenak

438

263

milioi euro
irekieretan

894

milioi euroko inbertsioa

milioi euro
berrikuntzetan

12

milioi euro
ekipamenduan

69

112

milioi euro
jardueretan

milioi euro lursail eta lokal berrietan
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Mercadona Online
“Nagusi”ari kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko
eta haren benetako beharretara egokitzeko
ko n p ro m i s o b i ko i t z a re k i n , o n l i n e e ro ste ko
zerbitzua birdefinitzea erabaki zuen Mercadonak
2016an. Horretarako, Erlauntza eredua
diseinatu eta inplementatu zuen. Esklusiboki
o n l i n e ko e s ka e re t a ra ko b i l te g i a k d i ra , e t a
eskaerak prestatzeko eta banatzeko prozesuak
optimizatzeko eta arintzeko helburua dute, modu
horretan produktibitatea hobetzen eta denbora
aurrezten baita.
Bost urte igaro dira, eta Mercadona Onlinek haztea
lortu du: 2021ean 257 milioi euroko salmentak izan
ditu. % 45eko hazkundea izan da iazko datuekiko.
Bestalde, konpainiak jaso duen eskaera-kopurua
1,8 milioikoa izan da (2020ko 1,2 milioien aldean),
eta 1.636 langile ditu orain, kalitatezko enplegu
egonkorrarekin. Langile horien artean dago,
Erlauntzetako langileez gainera, Mercadona
Tech taldea, proiektu horretako prozesuak eta
teknologia garatu duen sail teknologikoa.
Erosketak egiteko onlineko kanala erabiltzen
duten “Nagusi”en konfiantza lortzeko, Mercadonak
hiru Erlauntza ditu gaur egun (Bartzelonan,
Madrilen eta Valentzian), eta, konpainiaren
aurreikuspenen arabera, 2022an beste bi jarriko
dira martxan, bat Alacanten eta bestea Sevillan.
Alacanteko Erlauntza egiteko, 14 milioi euroko
inbertsioa egingo da, tokiko 25 hornitzailek parte
hartuko dute, eta 150 pertsonari emango zaie
enplegua. Bestalde, Sevillako Erlauntza 30.000
metro karratutik gorako lursail batean eraikiko
da, Higuerón Sur inguruan. Erlauntza berri hori
eraikitzeko inbertsioa ere 14 milioi euro ingurukoa
izango da, Alacanten egingo denaren antzekoa.
Banaketa-zentro horiek “azken milia” deritzon
banaketa motarako prestatuta daude bereziki.
Mercadona Onlineren flotak 15 eskaeraraino
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batera eraman ditzaketen ibilgailuak ditu. Ibilgailu
horiek diseinu esklusiboa dute, produktu-mota
bakoitzera egokitutako 3 tenperatura-eremu
baitituzte: giro-tenperatura, hoztua eta izoztua.
Gainera, deskarga-sistema mekanizatu bat dute
karga-manipulazioa minimizatzeko, eta, hala,
langileek gehiegizko ahalegin gutxiago egiteko
eta deskarga-denbora murrizteko.
N a b a r m e n t ze ko a d a e s ka e ra k p re st a t ze ko
prozesuan ahalik eta eraginkortasun handiena
lortzeko diseinatu direla Erlauntzak; esate
baterako, produktu izoztuak hotzean
biltegiratzeko eremuko enkarguak perimetralki
antolatzen dira, langilea ez ibiltzeko ganbera
barruan.
2021ean, hazten eta etxe gehiagotara iristeko
irtenbide berriak definitzen jarraitzeko asmoz,
konpainia Teleerosketa Berria garatzen hasi da.
Castelló probintziako bi dendatan eta Tarragonako
denda batean probaldian dago eredu hori, eta
eskaera-dentsitate txikia duten eta behar hori
asetzeko moduko dendak dituzten eremuetan
onlineko “Nagusi”en beharrak asetzeko pentsatu
da. Supermerkatu horietatik gertu dauden
bezeroek eskaera egiten dute web-orri berrian edo
aplikazio mugikorrean, eta Erlauntzetan erabiltzen
diren prozesu eta teknologia berdinak erabiliz
prestatzen eta bidaltzen dira eskaerok. Horri esker,
prestatze-denbora murrizten da, baliabide fisikoak
hobeto aprobetxatzen dira, eta langileek egin
beharreko gehiegizko ahaleginak murrizten dira.
Gandiako (Valentzia) denda batean ere onlineko
salmentako beste eredu berri bat probatzen ari
da Mercadona; Abaraska du izena, eta Erlauntzen
ekintza-eremua zabaltzea du helburu. Eskaerak
Valentziako Erlauntzan prestatzen dira, eta La
Safor eskualdeko denda horretara eramaten dira
trailer batean, Mercadona Onlineko banatzaileek
jaso eta “Nagusi”ei bana diezazkieten.

“Nagusia”

Ainara, probako Teleerosketa Berriko langilea, Tarragonako Camp
Clarreko supermerkatuan.

Héctor, Vara de Quarteko (Valentzia) Erlauntzeko langilea.

Mercadona Online 2021ean

257
Marcos, probako Teleerosketa Berriko langilea, Avenida Europako
supermerkatuan (Vall d’Uixó, Castelló).

Mercadona Techeko instalazioen barrualdeko xehetasuna (Valentzia).

milioi euro
fakturazioan

1.636
langile

1,8
milioi
eskaera
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Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua
Mercadonarentzat, komunikazioa eta elkarrizketa
funtsezko tresnak dira “Nagusi”arekin erlazionatzeko,
konpainiari buruzko informazio garrantzitsu eta
interesekoa emateko, izan daitezkeen kontingentziak
detektatzeko eta irtenbide arin eta eraginkorrak
eskaintzeko. Enpresako Bezeroarentzako Arreta
Zerbitzua du (BAZ) lan hori egiteko, 83 pertsonak
osatua (69k Espainian, eta 14k Portugalen). Haren
bidez, egunero dihardu bezeroen gogobetetzea
indartzeko lanean.
2021ean ere ahalegina egin du urtean jasotako
kontsulta guzti-guztiei erantzuteko, 229.800
kontsulta izan baitira, guztira (218.000 Espainian, eta
11.800 Portugalen). Iradokizun eta zalantza bakoitza
indibidualki tratatu da, urtero bezala; BAZak berak
koordinatzen ditu iradokizun eta zalantza horiek,
eta dagokion arduradunari helarazten dizkio, behar
bezala argitu ditzan.
Bestalde, Mercadonak baditu profilak Facebooken,
Twitterren, Instagramen, YouTuben eta LinkedInen,
eta “Nagusi”ekin etengabe komunikatzen da haien
bidez ere. Konpainiak 395.380 elkarrizketa mantendu
ditu 2021ean bezeroekin sare sozial horien bidez:
zehazki, 341.850 elkarrizketa Espainian, eta 53.530
Portugalen. Datu horrek erakusten duenez, sare
sozialak komunikazio-kanal bilakatu dira zalantzarik
gabe, eta, gainera, arin eta modu intuitiboan gertatu
da hori.

Bezeroarentzako
arreta-kanalak

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

WhatsApp bidezko laguntzaile birtuala ere, Carol,
lagungarri izan da konpainia Espainiako bezeroekin
komunikatzeko. Egunean 24 orduko eta astean
zazpi eguneko zerbitzua da, eta, 2021ean, 25.000
elkarrizketa izan ditu bezeroekin.
Hala, Mercadonaren Bezeroarentzako Arreta
Zerbitzuak bilakatzen eta hobetzen jarraitu du; izan
ere, kudeaketarako tresna informatiko berri bat ezarri
da. Hobekuntza horri esker, iradokizunak arinago
izapidetzeaz gainera, lantaldea osatzen duten
pertsonei eraginkortasun eta erosotasun handiagoa
ematen zaie beren lanean.
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www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal
www.linkedin.com/company/
mercadonaportugal

“Nagusia”

Alan, Mercadonaren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuko langilea.
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2 kapitulua

Langilearekiko
inplikazioa eta
gardentasuna
funtsezkoak izan
dira Mercadonaren
arrakasta sendotzeko
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Langilea

L

Mercadona Proiektua osatzen duten 95.800
pertsonen konpromiso-maila handiari esker,
2021ean bizi izan dugun ezin iragarrizko
e g o e ra r i o n d o e g o k i t u d a ko n p a i n i a .
Arintasunez eta erabakitasunez egokitu ere. Eta
akatsak zuzentzeko eta haietatik ikasteko behar
den apaltasuna ere erakutsi du. Gardentasuna
eta komunikazioa funtsezkoak izan dira urtean
zehar langileen inplikazioa lortzeko, zeinak
konpainiaren aktibo handienetako bat eta haren
arrakastaren eragile baitira. Izan ere, langileek
“Nagusia” gogobetetzen badute, Mercadonak
aurrera egiten du

.
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2.1 Kalitatezko enplegua
Zerbitzu-bikaintasuna eskaintzea da konpainiaren
obsesioetako bat, eta, horri ekin ahal izateko,
beharrezkoa da kalitatezko giza baliabideak izatea.
Horretarako, pertsonetan inbertitu behar da, eta
gogobeteko eta motibatuko dituzten kondizioak
eskaini behar zaizkie, eguneroko lana ahalik eta
ondoena egin dezaten.
H o r r i e s ke r, l a n g i l e - t a l d e a p a r t a e t a g o i errendimendukoa osatu du urteen joan-etorrian;
talde kohesionatua eta helburu komun batekin
konprometitua: kalitatearen bidez erabat asebetetzea
“Nagusia”.

Lantaldearen adierazleak
Lantaldea osatzen duten kide guztiak dira Mercadona
Proiektuaren hedapenaren, hazkundearen eta
bilakaeraren funtsezko faktorea: 95.800 profesionalek
osatzen dute lantaldea, eta konpainiaren aktibo
nagusia dira. Haien eguneroko lanak, ahaleginak
eta inplikazioak funtsezko trakzio-efektua dute,
konpainiak ekitaldiz ekitaldi erronka berriei aurre
egin diezaien eta oso lehiakorra den sektore honetan
modu iraunkor eta jasangarrian lider izaten jarraitu
dezan.

Langileen
banaketa

% 14

95.800

% 39

29 urte
bitartekoak

% 32

langile finko

% 81

30-39 urte
bitartekoak

93.300

gizonezkoak

dendetan

40-49 urte
bitartekoak

Adinak

Portugalen
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% 13

50 urtetik
gorakoak

% 11

logistikan

%8

bulegoetan

% 61
Generoa

% 41

2.500

Jarduera-eremua

Espainian

emakumezkoak

Langilea

Luís, Susana eta Carlos, Silvaresko supermerkatuko langileak (Guimarães, Braga).
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Enplegu egonkor eta kalitatezkoa sortzea
begien bistako itzulkina ekartzen dutela eta
ezinbestekoak direla.

Konpromiso-maila sakon horri eusteko eta
langileen errendimendu altua mantentzeko,
Mercadonak Giza Baliabideen Politika bat du,
egia unibertsal honen alde egiten duena: “jaso
ahal izateko, eman egin behar da lehenengo”.
Horrenbestez, kalitatezko enpleguak eskaintzen
dizkie pertsonei, profesionalki gora egiteko
aukera izan dezaten, eta lan-ingurune egonkorra
eskaintzen die, sektoreko batez besteko soldatak
baino handiagoekin eta prestakuntza-planekin
—orokor nahiz espezifikoak—, profesionalki hazten
jarraitu dezaten. Lan-ingurune egonkor horretan,
gainera, talde-lana sustatzen da, pertsonen
t a l e n t u a n s i n e s te n d a e t a h a i e n a b i l ez i a k
eta gaitasunak baloratzen dira, eta, orobat,
aintzat hartzen da aukera- eta aintzatespenberdintasunak, dibertsitateak eta kontziliazioak

Pertsona edo giza baliabide horiek gai dira goierrendimendua eta inplikazioa lan errutinazkoenetara
ere eramateko, eta aurten ere hazi egin dira kopuruan.
2021ean, beste 800 pertsona kontratatu dira, guztiak
ere kontratu finko eta kalitatezkoekin; beraz, 95.800
pertsonak osatzen dute orain lantaldea. Pertsona
horietatik 93.300 Espainiako lantaldekoak dira, eta
gainerako 2.500ak Portugalen aritzen dira.
Konpainiaren Giza Baliabideen Politikak funtsezko
papera du talentu berria erakartzeko eta lehendik
dagoenari eusteko. Eta, horretarako, konpainian
“balio-sorta” izenez ezaguna dena erabiltzen da; hau
da, konpainiak lan-kondizio lehiakorrak oso bultzatzen

Mercadonako oinarrizko langileen soldaten taula, 12 hilekotan
Espainia

1 urte

2 urte

3 urte

Gordin/hil

*1.425 €

1.565 €

1.738 €

*1.929 €

Garbi/hil

1.242 €

1.313 €

1.436 €

1.572 €

Antzinatasuna

<

4

urte baino
gehiago

Indarrean 2022/01/01etik
KPIa % 6,5 handitu

% 27

Lanbide arteko
gutxieneko soldatarekiko

% 71

Lanbide arteko
gutxieneko soldatarekiko

* Espainian, Mercadonaren gutxieneko soldata lanbide arteko gutxieneko soldata baino % 27 handiagoa da gutxi gorabehera (1.126 €
gordin/hil), eta, azken tartean, 4 urte baino gehiago daramaten langileen kasuan, % 71 handiagoa (aparteko ordainsariak barne hartuta).
Herrialde bietan, 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.
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“Nagusia”
Langilea

ditu, bai alderdi ekonomikotik, bai kontziliazioaren eta
garapen profesionalaren alderditik.
Izan ere, Mercadonako lantaldean sartzen diren
pertsona guztiek harrera-plan orokor eta espezifiko
bat hasten dute lehenengo egunetik, Mercadonaren
Ereduaren ezaugarriak ongi ezagutzeko. Hazkunde
partekatuan oinarritzen da ekimen transformatzaile
hori, eta, enpresa gisa, enplegua, oparotasuna eta
aberastasuna sortzen laguntzeko asmoa du.
Horretarako, pertsonen alde egiten duen eta
haien ahalegina aintzatesten duen ordainsaripolitika bat ere badu konpainiak duela zenbait
hamarkadatatik. Sektoreko batez besteko soldataren
gainetik ordaintzen du; lanbide arteko gutxieneko
soldataren (LGS) oso gainetik. Eta, gainera, ordainsari

aldakorraren politika bat ere badu, zeinaren bidez
inplikazioa, goi-errendimendua eta produktibitatea
saritzen baititu.
2021ean ere erakutsi dute langileek edozein erronkari
aurre egiteko gai direla. Bereziki, pandemiaren
ondoriozko ziurgabetasunak markatu dituen hilabete
horietan, konpainiak berriro erakutsi du zenbaterainoko
konpromisoa duen langileekin, eta, langileek, aldi
berean, erakutsi dute Mercadona Proiektua errealitate
bihurtzen jarraitzen dutela egunero. Beraz, ekitaldian
lortutako irabazien parte bat banatu du konpainiak
urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duten langile
guztiekin, haien inplikazioari esker lanposturako
berariaz adostutako helburuak lortu badituzte.
Zehazki, 375 milioi euro banatu dira helburu horiek
lortu dituzten langileen % 99aren artean.

Portugal
Antzinatasuna

1. tartea

2. tartea 3. tartea 4. tartea

5. tartea

Gordin/hil

*932 €

1.034 €

1.148 €

1.274 €

*1.414 €

Garbi/hil

783 €

846 €

924 €

990 €

1.085 €

Indarrean 2022/01/01etik
KPIa % 2,7 handitu

% 13

Estatuko gutxieneko
soldatarekiko

% 72

Estatuko gutxieneko
soldatarekiko

*P
 ortugalen, Mercadonako gutxieneko soldata estatuko gutxieneko soldata baino % 13 handiagoa da gutxi gorabehera
(823 € gordin/hil), eta, azken tartean, % 72 handiagoa (aparteko ordainsariak barne hartuta).
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Nazioartean aintzatetsitako Eredua
P e r t s o n e n b i z i - k a l i t a t e a h o b e t z e a re n e t a
berrikuntzaren alde egin nahi du, gizartea
eraldatzeko, eta, horretarako, Mercadona Proiektua
osatzen duten guztien ikuspuntu partekatua lortu
nahi du: “Jendeak nahi duen enpresa izatea, eta
jendea gutaz harro sentiaraztea”.
Lan-eremuari dagokionez, Mercadonaren Erabateko
Kalitatearen Eredua pertsonek pertsonentzat
diseinatua da, eta, horrenbestez, konpainiaren Giza
Baliabideen Ereduak talentua baloratzen du, eta
inklusioaren eta lankidetzaren alde egiten du, ondo
baitaki lantaldearen izaera bereizgarria ez dela
indibidualtasunen ondoriozkoa, baizik eta taldea
kohesionatzen eta goratzen duten osagarritasunen
baturaren ondoriozkoa.
Beste urte batez, talentua kudeatzeko eta haren
alde egiteko modu hori aintzatetsi dute Financial
Times egunkariak eta merkatu-ikerketako Statista
enpresak Financial Times Diversity Leaders
rankingean. Mercadonak hamargarren postua lortu
du dibertsitatearen kudeaketaren aintzatespenean,
handizkako merkatuaren atalean.
Mercadonaren giza baliabideen kudeaketa-eredu
hori lehen ere saritu zuen Harvard Business
Reviewek “hobekuntzak ezartzeko lantaldearen
sormen-gaitasuna eta arazoak ebazteko gaitasuna
baliatzen errendimendurik onena lortu zuelako”.
Aintzatespen horiek konpainiak, sortu zenetik,
bere giza baliabideak ondoen tratatzen dituen
e n p re s e t a ko b a t i z a t e ko e g i t e n d u e n l a n
iraunkorraren isla dira. Halaber, ikasteko aukera
bat dira, langileen garapen pertsonalari eta
profesionalari laguntzen dioten hobekuntzak
sartzeko.
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Langilea

Carlos, Martiricoseko supermerkatuko langilea (Málaga).
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2.2 Balioa gehitzen duen eredua
Mercadonarentzat, lan-kalitatea funtsezko faktore
bat da konpainiaren hazkundea eta garapena
bermatzeko. Hori dela eta, baliabide pertsonal
eta material garrantzitsuak inbertitzen ditu urtero,
lan-ingurune bereizgarri bat eraikitzen lagunduko
duten ekimenei laguntzeko. Lan-taldeko pertsona
bakoitzak beti, indibidualki nahiz kolektiboki,
lanean gora egiteko aukera izango duen laningurunea da, langileari gaitasunak eta talentua
aprobetxatzeko eta hobetzeko aukera emango
diona eta, halaber, ahalegina eta lana aintzatetsiko
diona.
Activo2: langileentzako tresna bat
Activo2 tresna izan da, hain zuzen, konpainiak
2021ean sendotu duen baliabide nabarmenetako
bat: barne-erabilerako aplikazio mugikor bat
da, eta barne-komunikazioko kanal nagusietako
bat izatera iritsi da urtean zehar. Konpainiak
berak garatutako aplikazio horri esker, langileek
enpresaren bilakaerari buruzko informazioa izan
dute unean-unean, eta, halaber, mugimendu
esanguratsuen berri ere jaso dute, hala nola
denda edo bloke logistikoen inaugurazioak edo
barne-prozesuen eta produktu-aukeraren inguruko
nobedadeak.
Activo2 tresna kolaboratibo bat da, Mercadonako
giza baliabide guztien inplikazioa bultzatzen
duena, beren inputak online jartzeko aukera
ematen baitie. Elkarrizketa zuzena eta arina
bultzatzen du, eta irtenbideak bilatzeko eta
e ra b a k i a k h a r t ze ko p roze s u a e r ra z te n d u ,
dagokion arduradunak aukera baitu langileek
adierazitako zalantzei erantzuteko, eta prozesu
eta produktuak hobetzeko proposatzen dituzten
iradokizunak baliozkotzeko.
2021ean hainbat gairi buruzko 268 argitalpen egin
dira kanal horretan, eta argitalpen bakoitzean,
batez beste, 110 iradokizun egin dira (guztira
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29.000). Erabiltzaileen 36.000 “atsegin dut” eta
16,5 milioi bistaratze lortu dituzte eduki horiek.
Horrez gainera, langileek 950 adibide partekatu
dituzte. Bada, inplikazio horrek barne-tresna
horrek duen potentziala erakusten du.
Prestakuntza eta talentuaren sustapena
Ko n p a i n i a k , k a l i t a t e z ko l a n - i n g u r u n e b a t
mantentzeko eta bultzatzeko helburuarekin,
prestakuntzaren alde egin du berriro, uste baitu
langileen hazkundearen motorra dela. Horretarako,
2021ean, 92 milioi euro baino gehiago inbertitu
d i t u ze h a r ka ko p re st a ku n t z a - p l a n e n b i d ez
langileen gaitasunak hobetzen jarraitzeko.
Pandemiaren ondoriozko arriskuak direla eta, eta
enpresa osatzen duten guztien osasuna babeste
aldera, ikaskuntza-planetako batzuk onlineko
formatura egokitzea erabaki zuen Mercadonak
2020an, eta 2021eko ekitaldian ere gauza bera
egin du. Konpainiak 137.000 euroko inbertsioa
egin behar izan du, eta prestakuntza-saioak
bideokonferentzia bidez eman ahal izateko
programa eta gailuak ezarri ditu instalazioetan.
Esate baterako, lurrindegiko 6.500 langilek
prestakuntza-saioak jaso zituzten hilabetez
beren lanpostuetan, eta, horri esker, denborak eta
kostuak aurreztu ziren.
Prestakuntza-politika horren barruan,
M e rc a d o n a re n E re d u a re n t ra n s m i s i o a re k i n
erlazionatutako planak nabarmentzen dira. Haien
bidez, eredu horren oinarriak zehaztasunez
azaltzen zaizkie langile berriei, haien gaitasunak
optimizatu eta eguneroko lanean eraginkorragoak
izateko.
Bestalde, prestakuntza espezifikoaren barruan,
a i p a t ze ko a k d i ra z u ze n d a r i - l a n p o st u e t a ra
zuzendutako ikastaroak, konpainiak 2009an
martxan jarriak. Hamar urte baino gehiago igaro

Langilea

dira, eta ikastaro horiek martxan jarraitzen dute.
Konpainiaren giza baliabideak sendotzeko balio
izan dute, 2021ean Mercadonako Zuzendari Liderrak
programan parte hartu duten 547 pertsonek
(Espainian eta Portugalen) lidergo- eta kudeaketagaitasunak hobetu baitituzte; 20.000 eurotik
gorako inbertsioa egin da, batez beste, pertsonako.
Gainera, Erosketa Sailetako postuetan hasten diren
pertsonen espezializazioa hobetzeko 2020an
konpainiak martxan jarri zuen prestakuntzaprograma propioaren garapena indartu egin da
2021ean. Hala, LIFE Proiektuaren bidez (Hasiera,
Trebakuntza eta Garapen Laborategia esan nahi

du) eta konpainiako tutoreen zuzendaritzapean,
57 pertsonak beren baliabideak perfekzionatu
dituzte, eta sailetan gora egin dute, kalitate
sendoa prezio hobezinetan eskaintzeko
helburuarekin jarraitzeko.
Horrez gainera, 890 pertsona ardura handiagoko
postuetara igaro dira Espainian eta Portugalen
beren balio eta inplikazioagatik, eta lanpostu
horietatik jarraituko dute Mercadonaren
etengabeko eraldaketan laguntzen. Izan ere,
prestakuntzan inbertitzea lan-kalitatearen eta
pertsonen alde egitea da eta, beraz, konpainiaren
etorkizunaren alde egitea.

Jenifer, Tere, Lidia, Verónica, Yentani eta Cristina, Mercadonako langileak, Jateko Prest ataleko prestakuntza-saio batean.
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Berdintasuna eta dibertsitatea bultzatzea
M e rc a d o n a re n g i z a b a l i a b i d e e n p o l i t i k a n
berdintasunarekiko eta dibertsitatearekiko
errespetua zeharkako balioak dira, eta haien
aplikazioak positiboki eragiten die Ereduaren
osagai guztiei. Hala, baliabide ugari bideratzen ditu
langileek argi izan dezaten Mercadona Proiektua
hazten dela hura osatzen duten pertsonak hazi
ahala.
Konpainiak neutraltasun korporatiboko politika
du Espainian eta Portugalen, eta ez du toleratzen
ez onartzen inolako bereizkeriarik, edozein
dela generoa, sexu-orientazioa, egoera zibila,
desgaitasuna, adina, arraza, sinesmen politiko
edo erlijiosoa, afiliazio sindikala edo beste edozein
afiliazio.
I l d o h o r re t a n , ko n p a i n i a k b e re l e h e n e n g o
berdintasun-plana sinatu zuen 2009an,
emakume eta gizonen arteko tratu- eta aukeraberdintasunean aurrera egiteko hobekuntzak
aztertzen eta sartzen jarraitzeko konpromisoa
hartuz. Hamabi urte geroago, konpromiso horrek
indarrean jarraitzen du, eta duela gutxi berritu
da egungo Berdintasun Plana (2019-2023),
berdintasunaren inguruko araudira egokitzeko;
hala, konpainiak ordainsari-ekitatearekin duen
konpromisoa indartu da.
Datuek ere frogatzen dute errealitate hori
urtetik urtera: 2021aren amaieran, langileen % 61
emakumezkoak dira, eta, gainera, 2.038 emakume
daude zuzendaritza-postuetan; guztizkoaren
% 45. Barne-sustapeneko planek ere gauza bera
erakusten dute, haiei esker 379 emakumek ardura
handiagoko lanpostua lortu baitute konpainian.
M e rc a d o n a k e t a b e re o rd ez ka r i s i n d i ka l e k
protokolo bat dute jazarpen moraleko, sexujazarpeneko eta sexuagatiko jazarpeneko kasuetan
jarduteko, salaketa jartzeko eta ikerketa bat egiteko
bidea ezartzen duena. Konpainia, era berean,
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2013az geroztik sartua dago Genero Indarkeriaren
aurkako Estatu Itunean, eta Genero-indarkeriarik
gabeko Gizarte baten aldeko Enpresen taldekoa
da. Konpromiso horren barruan, azaroaren 25ean,
urtero, aktiboki parte hartzen du Emakumeen
Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko
Eguna dela-eta antolatzen diren sentsibilizaziokanpainetan. Bat egiten du ekimen horrekin eta
sustengatzen du, bai Espainian, bai Portugalen.
Portugalen, gainera, Indarkeriaren aurkako
Ituneko kide da Irmãdona, zeina Herritarren eta
Berdintasunaren Estatu Idazkaritzak eta Herritarren
eta Genero Berdintasunaren Batzordeak bultzatzen
baitute.
2021ean, orobat, konpainiak genero-indarkeriaren
biktimei laguntzeko ekitaldiekiko lankidetza
sustatu du. Halako ekitaldietako bat da Genero
Indarkeriaren aurkako 8. Lasterketa, zeinak formatu
birtuala izan baitzuen 2021ean pandemiaren
ondorioz. Dibertsitateari dagokionez, konpainiak
zenbait lankidetza-proiektu ditu. Besteak beste,
ONCE Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena du
indarrean 2019az geroztik. Lankidetza-hitzarmen
horren bidez, hainbat desgaitasun-mailatako
pertsonen lan-inklusioa hobetzeko lan egiten
du. Ildo berean, Capacis Fundazioarekin aritzen
da lankidetzan 2016tik. Desgaitasun intelektuala
duten pertsonak laneratzeko eta gizarteratzeko
egiten du lan fundazio horrek, eta Mercadonak
zenbait dendatan dituen hiri-lorategiak egiteaz eta
mantentzeaz arduratzen dira. Beste adibide bat
da, halaber, Trencadís Proiektua: 32 fundazio eta
zentro okupazionaletako 1.000 pertsonak baino
gehiagok egiten dituzte horma-irudiak mosaikoteknika hori erabiliz, eta kateko denda guztietako
arrandegiak apaintzen dituzte haiekin. Hala,
Mercadonak desgaitasuna duten 4.000 pertsonari
baino gehiagori ematen die lana, enpresan
bertan diharduten langileak eta enplegu-zentro
bereziekiko proiektuetan parte hartzen dutenak
kontuan hartuta.

“Nagusia”
Langilea

1

2

3

2.038

emakume daude
zuzendaritza-postuetan

379

emakume langile
igo dira mailaz

4

6

7

5

9

8

1. Estíbaliz, Andoaingo (Gipuzkoa) Buruntza Auzoko supermerkatuko langilea. 2. Jesús, Ensancheko supermerkatuko langilea (Alcalá de Henares,
Madril). 3. Noelia, Cádizko Avenida de la Ilustracióngo supermerkatuko langilea. 4. Mónica, Alacanteko Avenida Orihuelako supermerkatuko
langilea. 5. Talita, Santo André II.eko supermerkatuko langilea (Santa María da Feira, Aveiro). 6. Edson, Antso Azkarraren etorbideko
supermerkatuko langilea (Iruñea, Nafarroa). 7. Loli eta Silvia, Avenida del Textileko supermerkatuko langileak (Ontinyent, Valentzia). 8. Luís,
Avenida Oliveira Zinako supermerkatuko langilea (Valongo, Porto).
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Kontziliazio-neurriak
Lantalde bikaina edukitzeak esan nahi du lankalitatean eragingo duen kudeaketa-eredu bat
finkatzea, neurri aitzindarien bidez. Eredu horrek,
pertsonen beharrak aztertzeaz gainera, etengabe
entzuteko mekanismoak ere ezartzen ditu, laningurunean aukerak hautemateko eta irtenbideak
eskaintzeko. Langileen ongizatean aurrera egiteko,
etengabe sustatzen ditu, alde batetik, lanaldiarekiko
errespetua eta, bestetik, lana, bizitza pertsonala eta
familia bateragarri egiteko modua.
Auzi horrek duen garrantzia kontuan izanik, 20192023 aldirako Berdintasun Planean daude jasota
konpainian dagoeneko martxan ipinitako neurri asko
eta asko, eta, haien bidez, konpromisoak ezartzen
dira, dela desorekak murrizteko, dela kontziliazioa
h o b e t z e ko . U G T e t a C C O O s i n d i k a t u e k i n
hitzarturiko Enpresako Hitzarmen Kolektiboaren
parte da Berdintasun Plana. Neurri horien adibide
dira, konparazio batera, seme-alabak zaintzeko
eszedentzia (harik eta adingabeak hamabi urte
egin arte), senitartekoak zaintzeko eszedentzia
(bost urte ere iraun dezake halako kasuetan), edo
genero-indarkeriagatiko eszedentzia (azken kasu
horretan, hiru urtez ere gorde daiteke lanpostua).
Era berean, nazioarteko adopzioetarako baimenak
ere ematen dira eta, senideak zaindu beharra izanez
gero, mugigarritasun geografikoa lehenesten da.

Horrez gainera, konpainiak 5+2 Lan-astea indartu
du 2021ean, eta 2020ko abuztuan abian jartzeko
erabakia hartu zuen. Tankera horretako lanordutegiarekin, dendetako oinarrizko langileek bost
lanegun eta bi atseden-egun dituzte astean. Baina,
era berean, zortzi asteburu luze izaten dituzte
urtean –larunbatetik astelehenera–, behar besteko
aurreikuspenez planifikatzen dituzte oporrak eta
urteko egutegi bat ere badute zehaztutako egun
libre guztiekin. Gainera, halako lanaldia dutenek
aukera dute hileko ordutegia Activo2 barneaplikazio mugikorretik kontsultatzeko.
Ekimen horiek guztiek erantzunkidetasuna eta
familia-kargen bidezko banaketa babesten dute,
eta berresten dute Mercadona Proiektua oso
konprometiturik dagoela gizartearekin. Proiektu
horretan, alderdi guztietan lantzen da kalitatea.
Langile denek dute pertsonalki eta profesionalki
hazteko aukera, eta, horrez gainera, kontziliatu
egin dezakete beren garapena familiarekin eta
bizitza pertsonalarekin. Horren adierazgarri da,
adibidez, 2.050 emakumek erabaki zutela ama
izatea 2021ean. Orobat, 2.143 pertsonak –guraso
langileak guztiak ere– erabaki zuen 30 egunez
luzatzea jaiotzagatiko baimena, eta 14.942 langilek
lanaldi murriztua aukeratu zuten hamabi hilabete
horietan.

Kontziliazioa 2021ean

2.143
pertsona izan dira
guraso, eta

30

egunez luzatu dute
jaiotza-baimena
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14.942
langile aritu dira
lanaldi murriztuan

Langilea

Jia Ding, packaging-diseinuaren arduraduna Periodista Azzatiko supermerkatuan (Port de Sagunt, Valentzia).
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2.3 Osasuna babestea
Mercadonak bere gain hartzen du langileen osasuna
eta segurtasuna zaintzeko ardura, konpromisorik
handienarekin hartu ere. Eta oso bereziki, gainera,
bizi izan dugun pandemia garaian; izan ere, ahalegin
indibidual zein kolektibo handiagoa eskatu du lanpostu
eta prozesu bakoitzean jarduera batere arriskurik gabe
garatuko dela bermatzeko. Konpromiso horri esker,
erakundearekin lotutako pertsona bakoitza seguru
sentitu da alderdi sanitarioan.
Prebentzio-plana
Laneko osasun- eta segurtasun-mailarik handiena
bermatzeko, Mercadonak Prebentzio Plan eta Osasun
Programa propioa dauka martxan. Haren bidez,
lanbide-gaixotasunak eta lan-istripuak ez gertatzeko
protokoloak eta ekimenak jartzen ditu abian, hala
prestakuntzarekin lotuta nola prozeduren alorrean.
Konpainiak urtero bezalaxe berrikusi du lanpostu
eta prozesu bakoitza 2021ean ere, eta hobekuntzak
txertatu ditu prebentzioaren arloan. Eta, bizi izan
den pandemia-testuingurua aintzat harturik, ahalegin
nabarmena egin du baldintza aldakorretara egokitzeko
lanpostu eta prozesu bakoitza. Langileen legezko
ordezkariekin Segurtasun eta Osasun Batzordearen
bitartez adosturik gauzatu du lan hori guztia.
Ildo horretan, betiere Osasun Ministerioaren
jarraibideak aplikatu eta bete ondotik, konpainiak
koronabirusarekin kutsatzea prebenitzeko beharrezko
baliabide higienikoak ipini ditu langile guztien eskura,
hala nola maskara korporatibo berrerabilgarriak (5
milioi eurotik gorako inbertsioa bideratu da haietara),
gel desinfektatzaileak, eskularruak, papera eta
metakrilatozko babes-pantailak. Horrez gainera,
125.000 desinfekzio prebentibo egin ditu lantokietako
erabilera partekatuko eremu eta inguruetan, eta
COVID-19a detektatzeko 350 analisi ere gauzatu ditu
gainazaletan, guztiak ere emaitza onekin.
Horrekin batera, konpainiak lankidetzan jardun du
presente dagoen inguruetako osasun-agintariekin,
eta, ildo horretan, COVID-19aren kontrako txertaketa
sustatu du, bai eta kanpaina batzuetan aktiboki parte
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hartu ere, kasurako, Turiako (Valentzia) Riba-roja de
Túriako bloke logistikoko langileen txertaketaren
bidez. Era berean, hainbat gune egokitzen jarraitu du,
batez ere logistika-zentroetan, garraio-hornitzaileek
eta beste hainbat kanpo-hornitzailek balia ditzaten,
eta erabilera esklusiboko zerbitzuak gaitu ditu haiekin
pentsaturik. Behin eta berriz errepikatu ditu COVID19a prebenitzeko funtsezko 3M neurriak: maskara
erabiltzea, pertsonen arteko distantzia gordetzea eta
eskuen higienea. Eta lantoki guzti-guztietan aplikatu
ditu, gainera.
Zerbitzu Medikoa eta 3Ca
Mercadonako mediku- eta prebentzio-zerbitzu
propioak gidatzen ditu beti konpainiaren prebentzioko
eta lan-osasuneko prozesuak. Orotara 197
profesionalek, 108 medikuk, 11 erizainek eta telefono
bidezko arreta ematen duten 78 lagunek osatzen
dute zerbitzu propio hori. Hainbat diziplinatako talde
horrek kanpoko prebentzio-zerbitzuen babesa ere
jasotzen du; horien artean nabarmentzen dira Quirón
Prevención, Previs, Preving eta Cualtis etxeenak,
bederatzi mutualitateak eta konpainiako langileei
estaldura eskaintzen dieten osasun-hornitzaileak.
Mercadonako osasun- eta segurtasun-taldeak indartu
egin du zaintza-lana 2021ean, eta konpainiaren
prebentzio-kultura nabarmen handitzea lortu du.
Prozesu horretan guztian, garrantzi berezia izan du
osasun-laguntza eskaintzeko 3C telefono-zerbitzuak
(COVID dei-zentroa), zeina 2020an sortu baitzen
langile guztiei egunean 24 orduz osasun-laguntza
emateko, bai Espainian, bai Portugalen. Onarpen eta
funtzionamendu ona izan dituela ikusirik, konpainiak
haren jarduketa-espektroa zabaltzea erabaki
zuen 2021ean, eta kanal berri hori aprobetxatu
zuen langileek zernahi kontsulta mediko egin ahal
izateko, ez COVID-19arekin lotutakoak bakarrik.
Hori horrela, 3C dei-zentroak bitarteko gehiago izan
ditu, eta, ekitaldiaren amaieran, osasunaren alorrean
espezializatutako 78 profesional zituen (71 Espainian
eta 7 Portugalen). Orotara, 500.000 kontsultari baino
gehiagori erantzun diete (476.843 Espainian eta
25.325 Portugalen).

Langilea

Prebentzio Plana eta
Osasun Programa
2021ean

173

zentro berrien eta egindako
erreformen arrisku-ebaluazioa

‰ 30,53*

Lan-istripuen intzidentzia

27

egun irauten dute bajek batez beste

% 86ko
estaldura osasun-azterketetan

9,88

milioi euroko inbertsioa
lan-arriskuen prebentzioan

* Intzidentziaren indizea = Bajadun
istripuen kopurua 1.000 langileko

Cristina, La Nucíako supermerkatuko obra-arduraduna (Alacant).
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3 kapitulua

Mercadonak eta
Hornitzaileak aurrera
segitzen dute
% 100 Totaler izateko
konpromisoarekin;
modu erradikalean,
gainera
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Hornitzailea

H
Produktu-aukera eraginkorra garatzeko bidean
aurrera egiteko, Mercadonak eta hornitzaileek
konpromiso sendoa hartu dute 2021ean helburu
hori lortzeko: % 100 Totaler bihurtuko dira,
modu erradikalean bihurtu ere, eta, hala, beti
aseko dute “Nagusia”. Bide horretan, funtsezkoa
da hornitzaile espezialistaren ezagutza, gure
bezeroei kalitate handiko produktuak prezio
hobezinetan eskaintzeko egunez egun. Erronka
horri elkarrekin helduta, konpainiak abantaila
lehiakor eta bereizgarri sendoa eraiki ahal
izango du

.
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3.1 Guztiok lortu nahi dugun
helburua: kalitatea
Hornitzailea ezinbesteko pieza da Mercadona
Proiektuan, eta haren inplikazioa konpainiaren
hazkunde-bektore nagusietako bat bihurtu da,
kalitatearekiko eta espezializazioarekiko etengabeko
konpromisoaren bidez. Hain da bereizgarria, ezen
aspalditxoan bultzatzen baitu bere eredu propioa,
Totaler Hornitzaile Eredua, zeinaren oinarria
erantzukizun partekatua baita. Eredu horretan,
atributu erabakigarriak dira lankidetza eta arintasuna,
hala prestatuko baitu bezeroentzako produktuaukerarik onena.
Totaler Ereduak elkarrekiko konfiantzan oinarritutako
ezinbesteko printzipioak ditu oinarri. Horri esker,
Totaler Hornitzaileek buru-belarri jardun dezakete
beren ezagutza eta espezializazioa aprobetxatzen eta
irtenbideak txertatzen, “Nagusi”en ideiak, iradokizunak
eta iritziak kontuan hartzen dituzten koberrikuntzaprozesuen bidez. Eta hori guztia, gainera, ekoizpen
jasangarria eta sozialki arduratsua sustatzen duen
elaborazio-irizpide etikoaren babespean egiten du.
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Dragon’s Blood Antiox aurpegiko krema, Rofersam Totaler
Hornitzailearena, Bartzelonako instalazioetan.

Hornitzaile guztiei ingurumena babesteko jardunbide
egokiak aplikatzen eta aplikarazten dizkie, eta
Ekonomia Zirkularrean eta baliabideen erabilera
eraginkorrean oinarritutako ekimenak bultzatzen ditu,
ahalik eta gehien doitzeko lehengaien kontsumoa.
Martxan jarri zenetik, eredu horrek emaitza bikainak
eman ditu. Halaxe gertatu da, esaterako, Lambrusco
ardoaren familian; izan ere, konpainiak dagoeneko
lortu du “Nagusi”ari aukerarik onena gomendatzea.
Hala ere, beste kasu batzuetan oraindik ez du lortu
helburu hori. Hori dela eta, Mercadonak eta 1.500
Totaler Hornitzaileek helburu komun bat finkatu
dute: produktu-aukera eraginkorra garatzea,
prezio hobezinetan eta produktu bakoitzarekin
errentagarritasuna lortzeko moduan. Horretarako,
ezinbestekoa da enpresa osoaren inplikazioa lortzea
estrategia eta tresna berrien bilaketan, eta nahitaezkoa
da berrestea, orobat, lehenbiziko helburua kalitate
handiko produktuak izatea dela, eta bigarrena, berriz,
irabazia. Eta beti ordena horretan. Diziplinaz jokatu

Avícola Son Perot Totaler Hornitzailearen arrautzak, Mallorca (Balear
Uharteak).

Hornitzailea

behar da, eta, horretarako, kontrastatu eta exijitu egin
behar da.
“Totaler izateari berriz ere baiezkoa emateko eta
(beti) modu erradikalean egiteko” grina horretan,
Mercadonak erosketa-sailak indartzea erabaki du:
lau izatetik zazpi izatera igaro da. Apustu irmo
horri 2020an erosketa-talde bat osatzeko abian
jarritako ekimena gehitu behar zaio. Horren helburua
“Nagusi”en erosketa-esperientzia hobetzea da,
LIFE metodoari esker (Hasiera, Trebakuntza eta
Garapen Laborategia), hau da, konpainiaren karreraplan propioa, etorkizuneko erosketa-arduradunak
izateko eta trebatzeko. Hamabi hilabeteotan, 57
pertsona hasi dira sail horietan lanean. Konpainiak
haien bidez bilatzen, hautatzen eta txertatzen ditu
hornitzaile espezialistak bere proiektuan, eta, hori ez
ezik, fabrikatzaile, nekazari, arrantzale eta abeltzainez
osaturiko industria-sare bat finkatzen du urtez urte.
Halaxe lortzen du, guztien artean, kalitate gorena
prezio hobezinetan bermatzea.

Lactaçores Totaler Hornitzailearen gaztak, Ponta Delgadako (Azoreak)
instalazioetan.

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 produktu bakoitzari dagokionez:

• 10eko kalitatea eta elikagaien
segurtasuna
• Zerbitzua
• Prezio lehiakorra
• Elaborazio-prozesu jasangarriak eta
gizartearekiko arduratsuak

Moimenta da Beirako (Viseu) Beyra D’ouro Fresh Totaler
Hornitzailearen sagarrak.
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Den k esan behar
diogu berriro Bai
Totaler Erradikala
izateari
Non erradikala izateak BETI
egitea esan nahi baitu

2
1
Produktu-aukera

3
Zerbitzua

Kalitatea

“Nagusi”ari behar
duen produktua
beti izango duela
bermatzea

Produktu orok kalitate
sendoa eta elikagaien
segurtasuna bermatu
behar du, beti

Eraginkorra, “Nagusi”ari
beti asmatuko duela
bermatzeko

Lantaldea sortzea
Zimenduak
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Hornitzailea

TOTALER
PRODUKTUAK

5
4
Prezioa

Errentagarritasuna
Mercadonari eta
Hornitzaileari
irabaziak
bermatzea beti

Produktu
bakoitzean
prezio hobezina
ziurtatzea beti

1.200

lagun preskripzioko eta
erosketetako sailetan

6

∞

Etengabeko
hobekuntza

Etengabeko
lana, berrikusten
jarraitzeko,
hobetzen
segitzeko eta
hazkundea
sustatzeko beti,
gizartearekiko
erantzukizunez
jokatuz

1.500
Totaler Hornitzaile
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3.2 Konpromiso partekatuak
Mercadonak hornitzaileekin lan egiteko esparru bat
ezartzen du, eta, gardentasuna oinarri hartuta, alde
guztiak elkarlanean aritzen dira helburu komun batekin:
“Nagusi”ari irtenbiderik onena ematea balio eta arau
etikoak dituen enpresa-kultura baten bidez. Hori dela
eta, Mercadonak bat egiten du Nazio Batuen Mundu
Hitzarmenaren oinarrizko printzipioekin eta Lanaren
Nazioarteko Erakundearen (LANE) oinarri etikoekin,
eta lankide dituen hornitzaile guzti-guztiei eskatzen
die bete ditzatela Jokabide Etikorako Jarraibideak.
Etengabe gainbegiratzen dira jarraibide horiek, eta,
barnean hartzen dituzten alderdien artean, hauek
nabarmentzen dira: giza eskubideen eta lan-etikaren
arloko araudia betetzea; ingurumena errespetatzea,
berdintasuna sustatzea eta jasangarritasuna
defendatzea, zernahi egoeratan eta konpainiak jarduten
duen edozein herrialdetan.
Hornidura-kateak ingurunearekin duen ingurumenportaeran etengabe aurrera egite aldera, Mercadonaren
Totaler Hornitzaileei ingurumen-ziurtagiriak eskatzen
zaizkie beren instalazioetan. Agiri horiek bermatzen
dute, batetik, hornitzaileok betetzen dutela indarrean
dagoen legeria, eta, bestetik, babesten dutela
ingurumena, etengabe hobetuz eta ingurumenarriskuak prebenituz.
Mercadonak Animalien Ongizaterako Politika propioa
du, Animalien Ongizaterako Mundu Erakundeak
(OIE) alor horretan ezarritako printzipioetan
oinarritua, eta politika horri jarraikiz jarduten dute
konpainiaren haragi-, arrautza- eta esne-hornitzaileek.
Hala, hornitzaile homologatuetatik eskuratuak dira
Mercadonak Espainian saltzen dituen haragi freskoa,
arrautzak eta esnea, eta guztiek ere animalien ongizateestandarren ziurtagiri aitortuak eta bermatuak lortu
dituzte 2021ean, dela baserrietan, dela garraioan eta
ondoren hiltegietan. Bestalde, Portugalgo arrautzahornitzaile guztiek ere badute ziurtagiri hori, eta
haragi-hornitzaileek, berriz, 2022an eskuratuko dute.
Inplikatutako alde guztiek auditoretzak egiten dituzte
aldian-aldian, eta, era berean, lankidetzan jarduten dute
arlo horretan itzal handia duten erakundeekin.
Horrekin batera, haragi- eta esne-hornitzaileak atxikita
daude Antibiotikoen Erresistentzia Plan Nazionalei
(PRAN), zeinak Sendagaien Espainiako Agentziak
eta Osasun Ministerioak bultzatzen baitituzte.
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Hiltegi aktiboak dituzten hornitzaileek, berriz, irudiak
grabatzeko kamerak eta irudiok biltegiratzeko
bitartekoak dauzkate, une oro egokiro jarduten dutela
ziurtatzeko eta bermatzeko.
Bestalde, erauzketa-arrantzako eta akuikulturako
hornitzaile guztiek bat egiten dute Arrantza Produktuak
Erosteko Politikarekin, zeinaren bidez nabarmen hobetu
nahi baita produktu horien jasangarritasuna. Xede
horrekin ezarritako neurrien artean nabarmentzen dira,
konparazio baterako, trazabilitatea ziurtatzea jatorritik
saltzeko garaira arte, edo mehatxatutzat jotako edo
desagertzeko arriskuan dauden espezieak erretiratzea
produktu-aukeratik. Aldi berean, akuikulturahornitzaileek nazioartean onartutako estandarren
ziurtagiria dute, zeinen bidez ingurumenarekin,
gizartearekin, animalien ongizatearekin eta elikagaien
segurtasunarekin lotutako alderdiak ebaluatzen baitira.
Ildo horretan jorratutako ekimen ugarien artean,
Mercadonak hiru lankidetza-hitzarmen sinatu ditu
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenarekin (CSIC),
eta, haien bidez, aztertuko du zenbateraino ageri
diren anisakisa eta beste hainbat parasito produktusortako arrain eta zefalopodoetan. Azterketa horretan
hainbat hornitzailek parte hartzen dute, eta guztiak ere
hobekuntzak ezartzen ari dira produktuon segurtasuna
eta kalitate gorena sendotzeko. Orobat, Escurís Totaler
Hornitzaileak urteak daramatza konprometiturik
kontserbako hegalaburraren % 100 arrantza-toki
arduratsu eta jasangarrietatik datorrela bermatzeko,
eta, eginahal horretan, orpoz orpo dihardu lankidetzan
Itsas Produktuen Jasangarritasuna Bermatzeko
Nazioarteko Fundazioarekin (ISSF, ingelesezko siglen
arabera). Bestalde, Leroy Seafood hornitzaileak berritu
egin ditu 2021ean Mercadonak saltzen duen izokin
fresko guztiaren elikagaien segurtasunari, ingurumenari
eta animalien ongizateari buruzko ziurtagiriak –
piszifaktorietan du jatorria izokin horrek–.
Horrez gainera, Mercadonako fruta- eta barazkihornitzaileak Global GAP jasangarritasun-arauari
jarraikiz daude ziurtatuta. Jardunbide egoki
jasangarriak aplikatzea da ziurtagiri horren oinarria,
eta kontuan hartzen ditu, besteak beste, elikagaien
segurtasuna, trazabilitatea, langileen osasuna eta
segurtasuna, ingurumena babestea eta baliabideen
erabilera eraginkorra eta efizientea.

Hornitzailea

Ikusi Mercadonaren
Animalien Ongizaterako
Politika:
https://info.mercadona.es/
eu/zaindu-dezagun-planeta/
gure-ekintzak/mercadonarenanimalien-ongizaterako-politika-0/
news

Ikusi Mercadonaren
Arrantza Jasangarriko
Politika:
https://info.mercadona.es/eu/zaindudezagun-planeta/gure-ekintzak/
honelakoa-da-mercadonarenarrainaren-atzean-dagoen-politikaarduratsua/news

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

Iparlat Totaler Hornitzailearen behia, Idiazabalgo (Gipuzkoa) larreetan.
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Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
Konpainiaren jarduerak gizartean eta ingurumenean
izan ditzakeen ondorioen aurrean eskatzen zaion
erantzukizunaz jabeturik, Mercadonak aspaldian
sustatzen ditu negozio-praktika bidezkoak eta
jasangarriak hornitzaile guztiekin. Horri esker,
finkatuta dauka nekazaritzako elikagaien sektore
arduratsu bat, ekoeraginkortasunaren aldeko
apustua egiten duena eta, beraz, ahalik eta gehien
optimizatzen dituena baliabide naturalak.
Ildo horretan, konpainia atxikirik dago Merkataritza
Jardunbide Egokien Kodeari, elikagaiak
kontratatzeari dagokionez. Borondatezko akordio
hori Elikadura Katearen Funtzionamendua Hobetzeko
Neurrien Legearen barruan dago Espainian, eta
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak
(MAPA) sustatzen du. Nekazaritzako elikagaien
kate nazional osoko hainbat elkartek ere lankidetzan
dihardute harekin, eta horrek, dudarik gabe, bidezko
merkataritza-jardunbideak sendotzen laguntzen du
nekazaritzako elikagaien sektorean. Portugalen,
berriz, herrialde hartako Nekazaritzako Elikagaien
Kateko Jardunbide Egokien Kodea izenpetu zuen
2019an.
Lehen sektorea
Mercadonak urteak daramatza elkarlanean
nekazariekin, abeltzainekin eta arrantzaleekin,
ekonomia berdearen printzipioetan oinarriturik,
jasangarritasuna ziurtatuko duen ekoizpen-eredua
sendotzeko, eta, aldi berean, modernizazioaren
eta berrikuntzaren bidez, kate-maila guztiguztien onerako izango diren prozesu gero eta
eraginkorragoak eta produktiboagoak txertatzen
laguntzeko.
Lehen sektorearen aldeko apustu horretan,
konpainiak buru-belarri dihardu lanean sinergiaeta berrikuntza-iturri diren hamaikatxo ekimen
e t a p ro i e kt u t a n . H o r re n a d i b i d e p o l i t a d a
Mercadonaren Casa Juncal Oliba-olio Birjina
Estraren Uzta Goiztiarra, Jaéngo Sierra de Andújar
parke naturalaren magaletan dauden olibadietan
sortua eta erregadioko Picual barietatearekin
egina. Hornitzaile horren inplikazioari eta proiektu
honetan Mercadonarekin izan duen lankidetzari
esker, konpainiak produktu bereizgarri bat eraman
du Espainiako dendetako apaletara. Eta halaxe
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egiaztatu dute, gainera, New York International Olive
Oil Competition (NYIOOC) eta London International
Olive Oil Competition (London IOOC) lehiaketetan,
bietan ere urrezko dominarekin saritu baitute olibaolio birjina estra horren kalitatea.
Olagarro egosiaren errezeta tradizional berria
da beste adibide bat. Grupo Profand Totaler
Hornitzaileak prestatzen du, urarekin, gatzarekin
eta batere gehigarririk gabe. Koberrikuntza-saioei
esker, errezeta berri horrek asmatu du jasotzen
“Nagusi”ek gehien estimatzen duten ezaugarrietako
bat: “hozkera” samurra –baina ez biguna–. Produktu
hori hiru formatutan eskuratu daiteke Mercadonako
produktu-aukeran (kilo batekoa, kilo-erdikoa eta
bururik gabeko olagarro-hankak), eta hiruretan
ere plastiko % 100 birziklagarriz eta % 85 material
birziklatuz eginiko azpiletan saltzen da.
Portugalen ere eutsi diote nekazaritzako elikagaien
kate jasangarri eta gero eta modernoago eta
eraginkorrago baten aldeko apustuari 2021ean.
Ildo horretan, eta herrialde horretako “Chefe”ei
kalitaterik handieneko produktuak eskaintzeko
hornitzaile portugaldar onenen bila, konpainiak
urteak daramatza Unileite-LactAçores hornitzaile
espezialistarekin lanean, zeinak Açores Hacendado
flamengo gazta ekoizten baitu –Portugal aldeko
produktu tradizional hori hainbat formatutan
aurkezten da, hala nola bolan, barran, trontzotan,
kubotan edo arraspatuta–. Hornitzaile horrekin
duen lankidetzari esker, konpainiak produktu horri
balioa eman eta, Portugalgo supermerkatuetako
apaletan ez ezik, Espainiako zenbait lekutan ere
saltzen ditu produktuok, kalitateak eta izaera
tradizionalak lagundurik. Horrekin, portugaldarren
gazta gogokoenetako bat esportatzea bultzatu du.
Sinergiak aprobetxatzeko ildo horri jarraikiz,
konpainiak lankidetza estuan jardun du 2021ean
P o r t u g a l g o h a i n b a t e s k u a l d e t a ko ze n b a i t
hornitzailerekin. Halaxe jokatu du, konparazio batera,
António Viegas Guerreiro hornitzailearekin: 50 urtetik
gorako familia-enpresa horrek bi itsasontzi, 20
arrantzale eta 15 lagun ditu fabrikan. Guztien artean,
bermatzen dute haien sardinak egunero iristen direla
enkanteetatik supermerkatuetara, eguna joan eta
eguna etorri, arrain freskorik onena eskaini ahal
izateko.

Hornitzailea

Mercadonako Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriari buruzko estrategia nagusiak

Egonkortasuna

Produktibitatea

Plangintza

9

Elkarrizketa

Hazkunde
partekatua eta
jasangarritasuna
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Hazkunde partekatu eta jasangarria
Sortu zenetik, Mercadonaren proiektuak
elkarrizketaren eta lankidetzaren aldeko apustua
egin du hazteko motor gisa. Jarrera horiei esker,
orpoz orpo lan egin dezake hornitzaileekin,
eta, sinergiak, ezagutza-trukea eta esperientzia
aprobetxatuz, ekosistema ekintzaile bat eraiki
dezake. Espezializazioaren aldeko apustua egiten du
ekosistema horrek, eta produktuen zein zerbitzuen
kalitatearekin duen konpromisoari esker hazten da.
2021ean, 3.000 produktu-hornitzailek baino
gehiagok eta 13.000 zerbitzu-hornitzaile ezkomertzialek baino gehiagok, horien artean 250
garraiolari pasatxo, lagundu diote hazten Mercadona
Proiektuari, egonkortasuna, erosketen segurtasuna
eta espezializazioa sustatzen dituen negozio-eredu
bati esker. Proiektu hori garatzeak 21.500 milioi
euroko guztizko erosketa-bolumena ekarri du hamabi
hilabeteotan: 21.000 Espainian eta 500 Portugalgo
hornitzaileei. Azken buruan, proiektua hazteko
beharrezkoa da kate-maila guztiek gora egitea, eta,
beraz, aurten ere industria bultzatu du, eta garapenmotor izan da toki-ekonomia askotan eta askotan.
Era berean, merkatuaren ezagutza indartzeko
eta, aldi berean, “Nagusi”arentzat aukerarik onena
izateko, Mercadona presente dago Espainian eta
Portugalen ez ezik beste hamaika herrialdetan
ere; haietan, lantaldeko 36 pertsonak buru-belarri
dihardute lanean hornitzaile espezialista onenekin,
produktu-aukera eta zerbitzua kalitate goreneko
produktu bereizgarriekin sendotzeko.
Aldi berean, Mercadonak 2020ko martxoan
konfinamendu bete-betean sustatutako #EAktibatu
ekimena babesten jarraitu du 2021ean, herrialdearen
susperraldi ekonomikoa bost suspertze-ardatzen
bidez bultzatzeko: enplegagarritasuna, azpiegiturak,
produktibitatea, berrasmatzea eta jasangarritasuna.
Hamabi hilabeteotan, proiektu horri atxikitako
5.500 konpainia eta erakunde baino gehiagoren
eraginkortasuna balioetsi du ekimen horren bidez, eta
jendaurrean ikusgai ipini du enpresek, enpresaburuek,
autonomoek, ekintzaileek eta langileek ekonomia
nazionala bizkortzeko eta aktibatzeko egunez egun
gauzaturiko ahalegina.
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Florbú Totaler Hornitzailearen galletak produzitzeko linea (Burgos).
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50

Agoncillo (Errioxa)

2

milioi euroko
inbertsioa

Salsa Rica

Coca (Segovia)

Vivero El Pinar

Maionesa-lerroak
handitzea eta biltegi
berria

Marrubietarako
pabilioi berria

milioi euroko
inbertsioa

263

Cheste (Valentzia)
Riba-roja de Túria (Valentzia)

6,1

Helados Estiu

Izokin ketuaren
kalitatea hobetzea eta
aukera handitzea

3,8

milioi euroko
inbertsioa

22

lanpostu berri

Izokin-fabrika
berria
Cheste-n

26

milioi euroko
inbertsioa

50

lanpostu berri

Oilasko naturalaren
kontserben lerro berriak

Plastikoa murrizteko
neurriak eta
handitze-lanak

10,4
milioi euroko
inbertsioa

14

lanpostu berri

Alcolea (Kordoba)
Sevilla (Sevilla)
Martzilla (Nafarroa)

lanpostu berri

Refresco Iberia

La Línea de la Concepción (Cádiz)
Málaga (Málaga)
Ribeira (Coruña)

Ubago Group Mare

lanpostu berri

Frinsa del Noroeste

Espainia

Totaler Hornitzaileen inbertsio- eta enplegu-adibideak

6,2

milioi euroko
inbertsioa

36

lanpostu berri

Alentejoko ardoaren
instalazioak hobetzea
Redondo (Évora)

15

Casa Relvas

Fraga (Huesca)

Brioixpan

milioi euroko
inbertsioa

55

lanpostu berri

milioi euroko
inbertsioa

7

Flamengo gaztaren
fabrika handitzea
Lamego (Viseu)

milioi euroko
inbertsioa

Lacticínios do Paiva

Gurb (Bartzelona)

Casa Tarradellas

48

1,3

lanpostu berri

lanpostu berri

Pizza-lerro berriak
eta ingurumenhobekuntzak

65

lanpostu berri

Glutenik gabeko opilak
egiteko fabrika berria

4

23

milioi euroko
inbertsioa

2,9

milioi euroko
inbertsioa

11

lanpostu berri

Portugal

32

lanpostu berri

Barazki izoztuen
lerroak zabaltzea
Fustiñana (Nafarroa)
Alfaro (Errioxa)

17

milioi euroko
inbertsioa

Congelados de
Navarra

Bulego berriak eta
sushirako instalazio berria

Pinto (Madril)

Leroy Processing

Hornitzailea
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3.3 Kalitatezko sare logistikoa
Zerbitzu bikaina eman ahal izateko eta jardueraren
e ra g i n ko r t a s u n a b e r m a t ze ko, M e rc a d o n a k
kalitatezko banaketa-sare bat du: 1,4 milioi metro
koadro baino gehiago ditu konpainiak, “baliabide
gutxiagorekin gehiago fabrikatzeko” optimizaturik,
ingurumen-eraginkortasunaren eta eraginkortasun
ekonomikoaren arteko oreka bilatzen duten prozesu
eta estrategien bidez, guztia ere ingurunean eta
hirietan sorturiko inpaktua murriztuz eta, aldi berean,
presente dagoen eremu eta auzo bakoitzeko inpaktua
txikituz, protokolo arduratsuei eta berrikuntzarekin
eta puntako teknologiarekin duen konpromisoari
esker.
Aurrerapenak bloke logistikoetan
Mercadonaren sare logistikoa 16 bloke logistiko
operatibok, 2 biltegi satelitek eta 2 biltegi
erregulatzailek osatzen dute. Sare logistiko horretatik
hornitzen ditu Mercadonak Espainian zein Portugalen
dituen 1.662 supermerkatuak, 10.700 profesionalez
osatutako talde baten gidaritzapean. Eta profesional
horien ahaleginari, inplikazioari eta etengabeko
egokitzapenari esker erantzuten zaie, hain justu,
“Nagusi”en beharrei.
Mercadonak baliabide ugari bideratzen du urtez urte
sare logistikoa indartzera, etengabe eraldatzeko eta
ingurune eta testuinguru bakoitzera egokitzeko.
Inbertsio-ahalegin hori 170 milioi eurokoa izan da
2021ean, eta hobekuntza esanguratsuak egin dira;
esate baterako, produktu freskoetarako nabe bat
gaineratu da Portugalgo Póvoa de Varzimeko bloke
logistikoan (Porto), zeina 2022 hasieran ipiniko baita
martxan.
Konpainiak Portugalen egin duen beste hobekuntza
logistiko bat Almeirim hirian (Santarém) 440.000
metro koadroko lurzatia erostea izan da. Bertan,
administrazio-izapideak amaitzen direnean, 2022an
hasiko dira Portugalgo Mercadonaren bigarren bloke
logistikoa izango dena eraikitzen. Aurreikuspenen
arabera, 2024an inauguratuko da.
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Espainiaren kasuan, egindako ahaleginari esker,
lehorren zerbitzua inauguratu da Zaragozan, eta
San Isidron (Alacant), berriz, galkorrena. Andaluzia
aldean, bestalde, Guadixeko (Granada) eta Huévar
del Aljarafeko (Sevilla) bloke logistikoek izozketa- eta
arrain-nabe berriak ipini dituzte martxan, hurrenez
hurren. Halaber, Villadangoseko bloke logistikoak
(León) galkorren eta izoztuen zerbitzu berriak
abiarazi zituen urtearen amaieran.
Horrez gainera, konpainiak Parc Sagunteko
(Valentzia) bloke logistikoaren zati bat jarri du
martxan 2021ean, eta, handik, produktu freskoen
zerbitzuak eskaintzen ditu Valentziako, Castellóko,
Teruelgo eta Cuencako ehun bat dendatara, gutxi
gorabehera. Mercadonak 27 milioi euro baino gehiago
inbertitu zituen iaz biltegi horren zati bat martxan
jartzeko, zeinean 170 pertsonak lan egiten baitute.
2026an erabat operatibo egotea da helburua.

Bloke logistikoak 2021

16

bloke logistiko operatibo

1,4

milioi metro
karratu

170

milioi euroko
inbertsioa
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13 Vitoria-Gasteiz

9 Villadangos
del Páramo

Bartzelona

@
12 Abrera
R
3 Sant Sadurní d’Anoia
R2 Sant Sadurní
d’Anoia Erregulatzailea

10 Zaragoza

14 Póvoa de Varzim

Madril

@

15 Getafe

7 Ciempozuelos
Valentzia

@

R1 Riba-Roja

17 Almeirim

16 Parc Sagunt

A

A1 Mercapalma

1 Riba-Roja de Túria

R

de Túria Erregulatzailea

@

Alacant
4 San Isidro

11 Guadix

5 Huévar
Sevilla

@
2 Antequera

6 Granadilla de Abona
A
A2 Fuerteventura

8 Ingenio

Martxan dagoen
bloke logistikoa

Eraikitzen ari den
bloke logistikoa

A

Biltegi
satelitea

R

Biltegi
erregulatzailea

1

RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valentzia

10 ZARAGOZA, Zaragoza

2

ANTEQUERA, Málaga

11

GUADIX, Granada

3	SANT SADURNÍ D’ANOIA, Bartzelona

12 ABRERA, Bartzelona

4

SAN ISIDRO, Alacant

13 VITORIA-GASTEIZ, Araba

5

HUÉVAR, Sevilla

14	PÓVOA DE VARZIM, Porto

6	GRANADILLA DE ABONA, Tenerife

15 GETAFE, Madril

Ekintzaerradioa

@

Martxan
dagoen Erlauntza

@

Eraikitzen ari
den Erlauntza

A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)
R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA, ERREGULATZAILEA, Valentzia
R2 SANT SADURNÍ D’ANOIA, ERREGULATZAILEA, Bartzelona
ERLAUNTZAK (onlineko dendaren biltegia)
VALENTZIA

(Santa Cruz Tenerifekoa)

16 PARC SAGUNT, Valentzia

BARTZELONA
MADRIL

7

CIEMPOZUELOS, Madril

17 ALMEIRIM, Santarém (eraikitzen)

8

INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

A1 MERCAPALMA, Palma Mallorcakoa 		 ALACANT (eraikitzen)

9

VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

		 (Balear Uharteak)

SEVILLA (eraikitzen)
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Bloke logistiko jasangarriagoak
Zerbitzuaren kalitatea eta bikaintasuna
i n d a r t ze n j a r ra i t ze ko, M e rc a d o n a k e g i t u ra
logistikoa eraldatzeko apustuarekin jarraitu
d u 2 0 2 1 e a n , g e ro e t a b e r r i t z a i l e a g o a e t a
ingurunearekiko begirunetsuagoa izan dadin.
XXI. Mendeko Biltegia da horren adibiderik
onena, konpainiak 2007an Ciempozuelosen
(Madril) hasi zuen proiektua. Tankera horretako
biltegi adimendunek teknologiaren eta
berrikuntzaren aldeko apustua egiten dute
prozesuak modernizatzeko eta optimizatzeko.
Horri esker, segurtasun handiagoa ematen zaie
ingurune horiei, eta, gainera, ezabatu egiten dira
laneko istripuak prebenitzeko eta horien arriskua
murrizteko gehiegizko ahaleginak.

Miguel Ángel, San Isidroko (Alacant) bloke logistikoko langilea.
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Manuel, Guadixeko (Granada) bloke logistikoko langilea.

Gaur egun, Mercadonak, Madrilekoaz gainera,
hiru bloke logistiko adimendun ditu, Villadangos
del Páramon (León), Abreran (Bartzelona) eta
Gasteizen (Araba). Era berean, Guadix (Granada),
Zaragoza (Zaragoza) eta San Isidroko (Alacant)
instalazio logistikoak handitzeari ekin dio, baita Parc
Sagunteko bloke logistikoa (Valentzia) eraikitzeari
ere. Eredu horiek guztiak jasangarriagoak eta
arduratsuagoak dira, eraginkortasuna optimizatzen
dute eta eremu horretan lanpostu kualifikatuak eta
kalitatezkoak sortzea ahalbidetzen dute.
Jasangarritasunaren aldeko apustuaren barruan,
halaber, konpainiak Lean & Green ekimenean parte
hartzen du. AECOCek bultzatzen du ekimen hori

Hornitzailea

Espainian, eta hornidura-kateari lotutako emisioak
murriztera bideratutako Europako lankidetzaplataformarik handiena da.

baititu kidetuta. Enpresa horiek guztiek beren
emisioen jarraipen-sistema trazagarria eta gardena
izan behar dute.

Esparru horretan egindako lanaren ondotik, 2015etik
2020ra bitartean % 27 murriztu ditu CO2 -emisio
baliokideak prozesu logistikoetan, eta, horri esker,
lehenbiziko Lean & Green izarra eskuratu du konpainiak.

Programak bost maila ditu, eta horietako bakoitzak
berotegi-efektuko gasak murrizteko helburu
kuantifikagarriak ditu. Enpresak maila bateko helburua
lortzen duen aldiro, izar bat ematen zaio, bost izan arte.
Lehenengo izarra lortu izana bultzada garrantzitsua
da Mercadonarentzat, eta gogotsu
jarraituko du lanean murrizketaplana aurrera eramateko
konpromisoan, bere buruari jarri
dizkion helburu zorrotzak erdietsi
arte.

Lean & Green ekimena bat dator 2050ean
neutraltasun klimatikoa lortzeko xedez Parisko
Akordioan (COP21) ezarritako helburuekin.
Mercadonak 2020az geroztik hartzen du parte
nazioarteko eta lanbidearteko proiektu horretan,
zeinak Europako 200 enpresa baino gehiago

Aridio, Getafeko (Madril) bloke logistikoko langilea.

Inmaculada, Parc Sagunteko (Valentzia) bloke logistikoko langilea.
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4 kapitulua

Mercadonak eta
Gizarteak ingurumena
zaintzeko eta itzulera
positiboa sortzeko
konpromisoa
partekatzen dute
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Gizartea

G
Mercadonak bere enpresa-eredua aplikatzen
j a r ra i t u d u 2 02 1 e a n e re, e g u n ez e g u n
konpainia osatzen dugun guztiok partekatzen
dugun helburuaren oinarriak eraikitzen
joateko: inpaktu sozial positiboagoa lortzea
gizartearentzat eta ingurumenarentzat. Eta,
horrekin batera, ongizatea sortuko da, eta
gure irabaziak zabalduko dira. Izan ere, modu
bakarra dago gizarteak enpresa gisa eskatzen
dizkigun beharrei erantzuteko: ingurumenaren
aldetik modu eraginkorrean, arduratsuan eta
jasangarrian produzitzea

.
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4.1 Ahalegin aintzatetsia
Pandemiaren konplexutasunaz haraindi,
konpainiak zenbait egoerari egin behar izan die
aurre. Inguruabar horretan, Mercadonak loturak
estutzen jarraitu du presente dagoen inguruetan;
t o k i a n t o k i ko p re m i a k u l e r t z e a z g a i n e ra ,
irtenbideak eta laguntza ere eskaini ditu ahal duen
neurrian.
Horren adibide garbiak dira, konparazio
baterako, 2021eko urtarrilean izandako Filomena
depresioaren ondorioak, ahalegin berezia eskatu
baitzuen supermerkatuak hornitzen jarraitzeko,
e d o C u m b re Vi e j a s u m e n d i a re n e r u pz i o a k
eragindakoak, La Palma uhartea larrialdi-egoera
etengabean murgildu baitzuen urteko azken hiru
hilabeteetan. Azken kasu horretan, Mercadonak
lehen egunetik eman zuen erantzuna, eta, premia
handiko artikuluak eta garbitzeko produktuak ez
ezik, FFP2 maskarak ere banatu zituen.
Gorabeherak gorabehera, konpainiako 95.800
laguneko gizataldeak eta muntaketa-kateko
gainerakoek ederki asmatu dute hamabi
hilabeteotan sortutako erronka guztiei aurre
egiten, eta ahaleginak eta bi egin dituzte gizarteak
eskatzen dion mailan aritzeko. Hainbat sarirekin
aintzatetsi dute herritarron premiak ulertzeko eta
behar horiei erantzuteko inplikazioa. Aintzatespen
h o r i e k e g i n d a ko a h a l e g i n a a i to r t ze n d u te,
motibatu egiten dituzte proiektuaren parte diren
pertsonak hobetzen jarraitzeko, eta berresten
dute Mercadonak gizartearekin duen harremanak
balioa eta itzulera sortzen dizkiela bi aldeei.
Horren adibide garbia da Errege Etxeak emaniko
errekonozimendua; izan ere, Felipe VI.a erregearen
agintaldiaren VII. urteurrena zela eta, erabaki
zuen Merezimendu Zibilaren Ordenarekin saritzea
Mercadona, pandemia garaian egindako lan
garrantzitsua eta funtsezko zerbitzu gisa eginiko
lana aitortzeko. Ildo beretik, Mercadonak jaso du
nabarmentzeko moduko sari gehiago ere: COVID-

78

19aren Biktimen Elkarteak emandako aitortza,
eta are Salamancako eta Plasenciako (Cáceres)
Udalek eta Moralzarzaleko (Madril) Babes Zibilak
emandako sariak, guztiak ere konpainiak eta
haren langileek funtsezko sektore gisa izan duten
eginkizuna aintzatesteko.
Beste urte batez, konpainiako akziodun Gómez
Gómez anai-arrebek amaren omenez sortutako
Patrocinio Gómez Saria banatu zuten 2021ean
ere, eta, haren bidez, Antequerako segurtasunkidegoetako profesionalek herritar guztien
ongizateari eusteko eginiko lana saritu eta
aintzatetsi zuten, Patrocinio Gómez sariaren beste
edizio baten bidez. Juan Manuel Gómez Serrano
sariarekin, berriz, Babes Zibileko boluntario
Joaquín Ruiz Luquek, Udaltzaingoko kide Sergio
Martínek eta Polizia Nazionaleko Santiago
Paradasek erakutsitako konpromisoa aitortu zuten.
Gizartearekin harremanetan aritzeko, haren
beharrak ulertzeko eta haren eraldaketan aktiboki
parte hartzeko modu horri esker, sektorean
izen oneneko enpresa bihurtu da aurten ere
konpainia, eta bigarrena estatu osoan, 2021eko
MERCO Enpresen Ranking Orokorreko datuek
diotenez. Monitore horrek, orobat, Juan Roig ipini
du Liderren Ranking Orokorreko lehen postuan
2021ean, eta, horrekin, hiru urtez dago jarraian
Mercadonako presidentea postu horretan.
Aintzatespen horiek guztiek ederki islatzen dute
zer-nolako garrantzia ematen dion Erabateko
Kalitatearen Ereduak gizarteari, eta frogatzen
d u te, o ro b a t , e te n g a b e b u l t z a t ze n d i t u e l a
oparotasun partekatuko inguruneak sortzeko
ekimenak. Kudeaketa-eredu horrek bikaintasuna
du xede, eta gizarteak aintzatetsi ez ezik saritu ere
egiten du haren elkartasuna. Mercadona Proiektua
egunero-egunero errealitate jasangarri bihurtzen
duten guztiek harro eta erantzukizunez hartzen
dute sari hori.

Gizartea

Merezimendu Zibilaren Ordenaren saria

Elena, Montigalàko (Badalona, Bartzelona) supermerkatuko langilea, Merezimendu Zibilerako Ordenaren Kondekorazioa jasotzen
Mercadonako langileen ordezkari gisa, Felipe VI.a erregearen eta Asturiasko printzesaren eskutik.

Mercadonaren akziodun Gómez Gómez anaiak, Juan Manuel Gómez Serrano saria
banatzeko ekitaldian.

Ana Baschwitz, COVID-19aren Biktimen Elkarteko
presidentea, eta Gonzalo Canelada, Mercadonaren
kanpo-harremanetako arduraduna, pandemian egindako
lanagatik konpainiari aitortza adierazteko ekitaldian.
Gómez Gómez anaiek bultzatutako Patrocinio Gómez sariaren irabazleak.
79

4.2 Hazkunde jasangarri
eta partekatua
Mercadona gizartearen bilakaeran inplikatzen
den proiektua da. Horretarako, harreman oparoak
ezartzen ditu jarduten duen inguruetan, eta,
etengabeko elkarrizketaren bidez, hainbat eta
hainbat ekimen sustatzen ditu lekuon onerako.
Halaxe lortzen du Erabateko Kalitatearen Ereduaren
oinarrian ageri den egia unibertsaletako bat: “Jaso
ahal izateko, eman egin behar da lehenengo”.
Errealitate horri leial eutsirik, konpainiak jokabide
etiko eta arduratsua sustatzen du, eta horrekin,
g a i n e ra , g i z a r t e a re n a l d e ko e k i m e n u g a r i
bultzatzen ditu. Gardentasunean eta konfiantzan
oinarritutako jarrera proaktiboaren bidez, burubelarri inplikatzen da jarduten duen inguruetako
premietan, izan tokian-tokian, izan esparru
nazionalean edo are globalean, eta egiazko
arazoak konpontzera bideratutako irtenbideak
proposatzen ditu, betiere enpatia eta ahalegina
nagusi diren lankidetza-esparruan.
2021ean, lan horrek guztiak emaitza positiboa
eman dio gizarteari. Datu zehatzetan, kalitatezko
800 lanpostu egonkor sortu dira, eta, horri
esker, erabat konprometitutako 95.800 laguneko
lantaldea izanik itxi du konpainiak ekitaldia. Horrez
gainera, 1.200 milioi euro inbertitu ditu enpresaproiektu partekatua finkatzen jarraitzeko, kontuan
izanik eredu arduratsu eta jasangarri hori haztea
bultzada dela gizarteko gainerako kideentzat.
Eta bultzada horren erakusgarri nabarmenetako
bat da, hain justu, urtetik urtera administrazio
publikoei egindako zerga-ekarpena. Espainiaren
kasuan, 2021ean 1.955 milioi euroko ekarpena
egin du jasandako eta bildutako tribututan;
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horietatik 931 milioi Gizarte Segurantzari egindako
ordainketei dagozkie, 197 milioi sozietateen
gaineko zergari, 685 milioi BEZaren eta PFEZaren
bilketari, eta 142 milioi bestelako hainbat zerga
eta tasatari. Portugali dagokionez, Irmãdonak
bideratu ditu ekarpen horiek. Zehazki, 62 milioi
euroko ekarpena egin du orotara jasandako
eta bildutako zergetan; horietatik 13 milioi euro
Gizarte Segurantzari dagozkio, milioi bat euro
sozietateen gaineko zergari, 43 milioi euro
PFEZaren eta BEZaren ordainketari, eta 5 milioi
euro bestelako zerga eta tasa batzuei.
Hori horrela, Mercadona Proiektuak gizartearekin
batera hazten jarraitu du, eta, aldi berean,
gizartearen onerako itzuli du bere lorpenen
parte handi bat. Ekarpen horren erakusle da,
Espainiaren kasuan, 25.172 milioi euroko ekarpena
egin izana barne-produktu gordinari 2021ean; hau
da, estatuko BPGd osoaren % 2,09. Horri hamabi
hilabeteotako zerga-bilketan izan duen inpaktua
gaineratu behar zaio: 9.007 milioikoa izan da
jardun hori, eta % 2 gehiago eragin du Espainiako
administrazio publikoen guztizko diru-bilketan.
Hain zuzen ere, gero eta garrantzi handiagoa dute
bai Mercadonaren protagonismoak, bai haren
jarduerak Espainia osoan duen eraginak. Hala
egiaztatzen du Valentziako Ikerketa Ekonomikoen
Institutuak (Ivie). Iviek emaniko datuen arabera,
Mercadonaren jardunak, lankide dituen hornitzaile
guztiena eta gainerako muntaketa-katearena
gehituta, 660.751 lanpostu zuzen, zeharkako
eta induzitu sortu ditu guztira hamabi hilabete
horietan; Espainiako enplegu osoa hartuz gero,
estatuko lanpostu guztien % 3,7.

Gizartea

Mercadonaren jarduera ekonomikoaren eragina
Errentaren, lanaren eta zerga-bilketaren ekarpen osoa*

25.172

660.751

milioi euro

lanpostu
Espainian

baterako ekarpena BPGan
BPGaren % 2,09

Espainiako enplegu
totalaren % 3,7

9.007
milioi euroko

zerga-bilketa
Espainiako administrazio
publikoen % 2ko zerga-bilketaren
guztizkoa (Gizarte Segurantzaren
kotizazioak barne)

Mercadonaren zerga-ekarpena
(ESPAINIA)

Irmãdonaren zerga-ekarpena
(PORTUGAL)

Jasandako eta bildutako zergak

Jasandako eta bildutako zergak

milioi euro
2020an baino % 3 gehiago

milioi euro
2020an baino % 96 gehiago

Mercadonak jasandako
zerga-ekarpena

Irmãdonak jasandako
zerga-ekarpena

Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantza

milioi euro

milioi euro

1.955

778

62

9

Sozietateen gaineko zerga

Sozietateen gaineko zerga

milioi euro (zerga-tasa efektiboa % 21,5)

milioi euro

197

1

Beste zerga eta tasa batzuk

Beste zerga eta tasa batzuk

milioi euro

milioi euro

142

5

Mercadonak bildutako
zerga-ekarpena

Irmãdonak bildutako
zerga-ekarpena

Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantza

milioi euro

milioi euro

PFEZ

PFEZ

milioi euro

milioi euro

BEZa

BEZa

milioi euro

milioi euro

153

389
296

4
6

37

* Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (Ivie) 2021ean erabilitako metodologiaren arabera eguneratu dira datuak.
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4.3 Planeta zaintzeko
konpromisoa
Mercadonak, enpresa arduratsua den heinean,
konpromiso irmoz dihardu “planeta zaintzen
jarraitzeko”. Jakin badaki jasangarritasuna eta
ingurumenarekiko errespetua balio ukaezinak
direla, eta horrexegatik du Mercadonak Ingurumen
Kudeaketako Sistema propioa. Haren bidez, jardunak
eragindako inpaktua murriztu nahi du, eta prozesu
bakoitza birpentsatzen du, baliabide naturalen erabilera
optimizatzeko, energia-eraginkortasuna handitzeko,
elikagai gutxiago alferrik galtzeko eta karbono-aztarna
ahalik eta gehien murrizteko.
Horretarako, konpainiak inbertsio-ahalegin handia egin
du 2021ean; izan ere, 49 milioi euro bideratu ditu hainbat
ekimen eta neurritara –horietako asko transbertsalak,
eta guztiak gero eta jasangarriago izatera bideratuak–.
Gainera, muntaia-kate osoaren laguntza izan du,
eta, haien prebentzio- eta konpromiso-lanari esker,
sinergiak sortu dira eta enpresa-eredu eraginkor
eta lehiakorra sendotzen jarraitu du, zeinak gero
eta konpromiso irmoagoa baitauka biodibertsitatea
eta ekosistemak kontserbatzeko eta baliabideak era
eraginkorrean erabiltzeko. Finean, enpresa arduratsua
da Mercadona: gero eta gehiago egin nahi du gero
eta baliabide natural gutxiagorekin, betiere une oro
lerrokaturik Nazio Batuen Erakundeak sustatutako
Garapen Jasangarrirako Helburuekin.
Balio partekatua
Mercadonak zorrotz betetzen du indarrean dagoen
legedia, eta portaera etikoa sustatzen du barnetik,
zeina Araudia Betetzeko Batzordearen bidez indartzen
baitu. Batzorde horren egitekoa da antolaketa- eta
kudeaketa-eredua gainbegiratzea, modu inpartzial,
independente, objektibo eta konfidentzialean.
Horrez gainera, giza eskubideei dagokienez, indarrean
dagoen legediaren arabera eskatzen diren estandar
arauemaile guztiak betetzen ditu konpainiak, eta gai
horrekiko konpromiso-maila bera eskatzen die bere
hornitzaileei. Era berean, Mercadonako eta Irmãdonako
langile guztiek Erabateko Kalitatean oinarritutako
prestakuntza-plan bat jasotzen dute. Haien balio
eta jokabideen euskarri diren egia unibertsalak eta
paradigmak ditu oinarri kudeaketa-eredu horrek.
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Edith, Mercat de la Salteko supermerkatuko “Nagusia” (Salt, Girona).

Gizartea

Mercadonako errafiazko poltsa berrerabilgarria.

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntua.

Ginés, Mercadona Onlineko langilea, gas bidez propultsatutako banaketa-furgonetan.

6.25 Estrategiaren imana, birziklatzeko informazioa jasotzen duena.

Jateko Prest ataleko mahai-tresna berrerabilgarriak eta kartoizko edalontziak.
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Ekonomia Zirkularra
Jasangarritasunaren aldeko konpromisoan,
Mercadonak Ekonomia Zirkularraren printzipioetan
oinarritutako estrategien aldeko apustua egiten
du. Horretarako, proiektuan parte hartzen dutenek
badakite beharrezkoa dela materialak murriztea,
birziklatzea eta berrerabiltzea. Eta badakite, orobat,
nahitaezkoa dela etengabe lan egitea balio erantsia
ematen duten eta konpainiaren eraginkortasuna
sendotzen duten hobekuntza-prozesuetan.

Hondakinak kudeatzea eta elikagaiak alferrik ez
galtzeko neurriak hartzea
Mercadonaren Ekonomia Zirkularreko politiken beste
alderdi erabakigarri bat da hondakinen kudeaketa
egokia egitea, baliabideen bizitza baliagarria luzatzeko
eta hobeto aprobetxatzeko. Horrek, hasteko eta behin,
prebentzio-lan handia eskatzen du, eta, bigarrenik,
materialak berrerabiltzea, konpontzea eta birziklatzea
sustatuko duten neurriak ezartzea.

6.25 Estrategia
Mercadona erabat konbentziturik dago trantsizio
ekologikora egokitu beharraz jarduteko esparru
orokor gisa, eta, hori horrela den aldetik, 6.25
Estrategia bultzatzen jarraitu du 2021ean. Hala,
140 milioi euroko inbertsioa egingo du 2025era
bitarte, hiru helburu hauek lortzeko: plastikoak % 25
murriztea, ontzi guztiak birziklagarriak izatea eta
plastiko-hondakin guztia birziklatzea.
Ildo horretan, egundoko lana egin du alde horretatik:
urtebetean baino gutxiagoan, konpainiak lortu du
bere zentro guztiak 6.25 Denda bihurtzea. Ahalegin
horrek 30 milioi euroko inbertsioa eskatu du. Baina,
hari esker, ingurumenarekiko konpromisoa sendotu
du, bai eta birziklatzearen garrantziaz kontzientzia
piztu eta informazioa zabaldu ere “Nagusi”en eta
langileen artean, edukiontziak jarriz gaika bereizteko
papera eta kartoia, ontzi arinak, hondakin organikoak,
eskularruak, pilak eta kafe-kapsulak, guztia ere
Ekonomia Zirkularraren printzipioak sustatuz.
6.25 Estrategiaren esparruan, gogor lan egiten
ari da, hornitzaileekin lankidetzan, ontzien
birziklagarritasuna handitzeko. Konpainia bitarteko
mamitsuak ari da bideratzen xede horretara. Horren
erakusgarri dira 2021ean zenbait produkturen
ontzietan egindako aldaketak –hala nola Hacendado
kafe-kapsulen kategoria osoan edo Hacendadoren
classic txokolate-tabletetan–, orain kartoizko
kutxetan eskaintzen baitira. Beste kasu batzuetan
ere ordeztu egin da plastikoa: makilatxodun airegozagarrietan, adibidez. Plastikoaren tokian, beira
erabiltzen da orain.
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Horren adibide ona da Logifruit ontzi berrerabilgarrien
poola, zeina erabiltzen hasi baita Mercadona bere
eredu logistikoan. Pool horretan, bost urte baino
gehiagoko bizitza baliagarria duten kutxak, paletak
eta palotak daude, zeinak, errotazio ugari egiteaz
gainera, alderantzizko logistika optimizatzen baitute
eta erabilera bakarreko materialen milaka tona
erabiltzea saihesten baitute.
Elikagaiak alferrik ez galtzeari dagokionez,
Mercadonak prebentzio-neurri batzuk hartu ditu, hala
nola “zuhaitz osoa” deiturikoa, zeinaren xedea baita
ekoizpen osoa aprobetxatzea, dela zuzenean salduta,
dela beste erabilera produktibo bat emanda, eta
eskaerak salmentara egokitzea, azken belaunaldiko
tresna informatikoak erabiliz. Ildo beretik, hainbat
ekintza aktibo mantentzen ditu supermerkatuetan,
hala nola produktu freskoen likidazioa eta gizarteerakundeei dohaintzan ematea elikagai-soberakinak
eta garbiketa- eta higiene-produktuak.
Horrez gain, Mercadona hasiera-hasieratik ari da
parte hartzen Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Ministerioaren “Elikagaiek ez dute hondakinik”
estrategian, bai eta AECOCek gidatutako “Elikagaiek
ez dute hondakinik, aprobetxatu” ekimenean ere, zeinen
bidez sinergiak sortu nahi baitira hornidura-kateko
eragile guztien artean, elikagaiak alferrik galtzearen
arazoa murrizteko. Konpainiak konpromiso hori bera
sustatu du Portugalen ere, eta, Irmãdonaren bidez,
sektoreko enpresek elikagaiak alferrik ez galtzeko
urteetan gauzatzen duten estrategian parte hartzen du.
2021aren hasieran, herrialde horretan “Elikagaiak Alferrik
Ez Galtzeko Batuak” mugimenduarekin bat egin zuen.

Gizartea

Hondakin-tona bereizita eta birziklatuta
2020

2021

3.899

5.127

233.185

245.070

16.701

17.754

Birziklatua/balorizatua

% 78

% 79

Suntsitua

% 22

% 21

Zura

Papera eta kartoia

Plastikoa (poliespana barne)

Birziklatze-tasa
(sortutako hondakin guztiekiko)

Birziklatzeko zaborrontziak La Cocherako supermerkatuko mahai eta aulkien gunean (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz Tenerifekoa).
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Emisioak murriztea
Mercadonako muntaketa-katearen prozesuek
klima-aldaketa eragiten laguntzen duten gasak
isurtzen dituzte. Hori dela eta, ingurumenadierazletzat hartzen da karbono-aztarnaren
kalkulua, eta, haren bidez, konpainiak epe jakin
batean zuzenean edo zeharka isuritako berotegiefektuko gas guztiak islatu nahi ditu. Kalkulu
horretatik abiaturik, erabakiak hartu eta emisioak
murrizteko plan bat egiten da.
Urteetan zehar, Mercadona inpaktu horiek jasotzen
dituen inbentario bat prestatzen aritu da. Duela
gutxi, kalkulu haiek aldatu egin dira nazioarteko
ISO 14064 arauari egokitzeko, eta horri jarraituz
kalkulatu ditu Mercadonak azken urteetan
kontsumo elektrikoaren ondorioz egin dituen
zuzeneko eta zeharkako emisioak. 2020. urtearen
kasuan, metodologia zein kalkulua AENORek berak
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Gas natural likidotuz propultsatutako kamioia, Valentzian.

egiaztatu zituen, adierazle horien estandarizazioeta gardentasun-prozesuaren barruan.
Jasangarritasunaren aldeko apustuen artean ageri
dira, esaterako, erregai alternatiboekin ibiltzen
den ibilgailu-flota berritzea, hozte-gasak aldatzea
hozte-ekipamenduetan, edo trena eta garraiobide
efizienteagoak baliatzea salgaiak garraiatzeko.
Neurri horiekin guztiekin, Mercadonaren prozesuek
murriztu egiten dute karbono-aztarna.
Garraio jasangarria
G a r ra i o j a s a n g a r r i a re n a l d e ko a p u st u a re n
barruan, konpainiak hobekuntza ugari egin
ditu flotan, hala nola baliorik ematen ez duten
elementuak erretiratzea –paletak garraiatzekoa
edo ordezko gurpila, kasu–, horrekin arindu egiten

Gizartea

baita ibilgailuaren pisu osoa eta, hartara, kamioi
bakoitzak tona bat gehiago kargatu baitezake
sektorean batez beste garraiatzen dena baino.
Ildo beretik, eta edukiera handiagoko ibilgailuak
erabiltzeko estrategiarekin jarraituz, konpainia
2016az geroztik lanean eta aztertzen aritu da
megatrailerra erabiliko ote duen garraio-aukera
gisa bidaia-kopurua murrizteko. Era berean,
alderantzizko logistikari ere heltzen dio, hutsik
egindako alfer-bidaiak saihesteko; horri esker,
% 82ko betetze-tasa lortu du 2021ean. 2021a
amaitzean, Mercadonak 40 megatrailer zeuzkan
aktibo.
H o r rez g a i n e ra , g a s n a t u ra l l i k i d o t u b i d ez
propultsatutako 119 kamioi ditu, eta beste 15 gas
natural konprimatuz ibiltzen direnak. Mercadonak
emisio kutsatzaileen arloan estandar zorrotzenak
betetzen dituzten ibilgailuen aldeko apustua egin
du. Horren erakusle, kontratatutako flotaren % 99
egokiturik dago Euro VI C eta Euro VI D motorren
arauetara, eta, 2021eko berrikuntza gisa, Euro VI
E araura.
Era berean, hiri-deskarga isila aprobetxatzen
jarraitu du, zeina 822 supermerkatutan baitago
martxan. Modalitate horrek trafikoa murrizten
du: tona gehiagoko kamioiak haran-orduetan
ibiltzen dira, eta, horri esker, auto-ilarak saihesten
dira, arinago egiten dira deskarga-prozesuak eta,
ondorioz, murriztu egiten dira kutsadura akustikoa
eta atmosferikoa.
2021ean, konpainiak aktiboki parte hartzen jarraitu
du AECOCen Lean & Green ekimenean, zeinarekin
orain urtebete bat egin baitzuen. Haren xedea
Parisko Klimaren Goi Bileran (COP21) zehaztutako
helburuak lortzea da. Konpainiak inplikazio bikaina
izan zuen iaz programa horretan, eta egiaztatu
zuen % 27 murriztu dituela prozesu logistikoek
eragindako CO2-emisioak. Mugarri horri esker, hain
justu, lehenbiziko Lean & Green izarra eskuratu du
sari gisa.

Optimizazio logistikoa 2021ean

119

kamioi gas natural likidotuz propultsatuak

15

kamioi gas natural konprimatuz
propultsatuak

40

megatrailer aktibo

% 99

Flotaren
k
motorrerako Euro VI estandarra
betetzen du

822

supermerkatuk zirkulazio txikieneko
orduetako logistika isila darabilte

Kamioien betetze-tasa

% 82
da
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Karbono-aztarna (kg CO2/m3 merkantzia1)
2020

Zuzeneko emisioen karbono-intentsitatea,
merkantzien garraioarena barne

13,56

Elektrizitate-erosketa eta -kontsumoaren
karbono-intentsitatea

8,09

CO2-emisioak guztira 1

830.482
tona

Emisioen urteko murrizketa1

120.000
tona

Ozonoa agortzen duten substantzien emisioa

Mercadonak eta Irmãdonak ez
dute erabiltzen ozonoa agortzen
duen substantziarik

1. ISO 14064 arauaren arabera kalkulatutako karbono-aztarna. 2020ko datuak, AENORek egiaztatuak. 2021eko
datuak behin-behinekoak dira.
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2021

Certificado Medio Ambiente
CO2 Calculado

11,88

7,76

HCO-2022/0002
AENOR certifica que la organización

MERCADONA, S.A.

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 emisiones totales t CO2e
Año 2019: unas emisiones totales de 950.614t CO2 e (Alcance 1: 559.572 t CO2 e; Alcance 2: 391.043 t CO2 e
Año 2020: unas emisiones totales de 830.482 t CO2 e (Alcance 1: 520.182 t CO2 e Alcance 2: 310.300 t CO2 e
y se compromete a su seguimiento en el tiempo.
para las actividades:

771.958

El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la
organización dentro del GRUPO MERCADONA, para las actividades de compra,
entrega a las tiendas de productos, aprovisionamiento en los almacenes para
abastecer a las tiendas y al cliente final en su domicilio.
El GRUPO MERCADONA está compuesto por MERCADONA, S.A., empresa de
supermercados situada en todo el territorio de España e IRMADONA
SUPERMERCADOS, S.A., filial en Portugal.

tona

Las actividades objeto de la verificación se establecen en dos alcances
(siguiendo las directrices de la Norma ISO 14064-1:2012 que son:
Alcance 1: Emisiones directas de GEI
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad
adquirida en las instalaciones.

56.000
tona

que se realizan en:

CL VALENCIA, 5. 46016 - TAVERNES BLANQUES (VALENCIA)

periodo calculado:

2019,2020

conforme al:

Fecha de emisión:

Informe de Emisiones Verificado del periodo 2019, 2020 y la Declaración de
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 23 de diciembre de
2021
2022-01-20

Mercadonak eta Irmãdonak ez
dute erabiltzen ozonoa agortzen
duen substantziarik
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Mercadonak 2020an eragindako karbono-aztarnaren kalkuluaren ziurtagiria, AENORek emana.
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Energia-eraginkortasuna
Mercadonaren Ingurumen Kudeaketako Sistemaren
helburua energia-kontsumoa optimizatzea da,
eta, horretarako, energia-baliabideen erabilera
arduratsurako politikak jarri behar dira abian.
Hala, haien adierazle nagusietako bat denda
ekoeraginkorra da, zeinak barne hartzen baititu
zenbait neurri, denda konbentzional batekin
alderatuta % 40rainoko energia-aurrezpena lortzeko
aukera ematen dutenak.
Adibidez, denda ekoeraginkorrek isolamendu hobea
dute, nola inguratzailean hala hotz-altzarietan, baita
LED argiak eta energia-kontsumoaren kudeaketa
eraginkorra ere barruti guztian. Gainera, hozteteknologia berriei esker, halako supermerkatuek
hozte-sistema jasangarriagoak dituzte, zeinek gas
fluordun gutxiago erabiltzen baitituzte, eta berotegiefektuko gas gutxiago isurtzen.
Onura horiei guztiei esker, denda ekoeraginkorrak
proiektu bereizgarri bat dira, zeinaren alde indartsu
egiten baitu Mercadonak; horren erakusle da
2021aren amaieran gisa horretako 1.379 zentro
dituela konpainiak Espainian eta Portugalen, hots,
denda guztien % 83. Horrez gainera, konpainiak
urteak daramatza energia berriztagarriak erabiltzen;
adibidez, eguzki-panelak jarri ditu dendetan, bloke
logistikoetan eta Erlauntzetan. Guztira, 11.500 eguzkiplaka jarri dira; hala, 5.549 kWi-ko potentzia izendatu
instalatua lortu da, eta 1.446 tona CO2 aurrezten dira
urtean.

Kontsumo elektrikoaren
aurrezpena
2020an

25,7
milioi kWh

2021ean

16,8
milioi kWh

Energia-kontsumoa
2020an

7.860.106
GJ

Era berean, bere dendetako, bloke logistikoetako
eta bulegoetako parkingetan ibilgailu elektrikoak
kargatzeko puntuak instalatzen jarraitu du, eta
dagoeneko gisa horretako 1.762 instalazio ditu guztira
(1.704 Espainian, eta 58 Portugalen), 2020an baino
271 gehiago. Ura aurreztea ere lehentasunezkoa da
Mercadonarentzat. Horri dagokionez, uraren udalsareetatik hartzen du uraren % 100, baina denbora
errealeko telekudeaketako sistema bat du, sarean
ihesak detektatzeko aukera ematen diona. Horrez
gainera, lurpeko uharkak ditu Abrerako (Bartzelona)
bloke logistikoak, estalkietan bildutako euri-ura
metatzeko. Ondoren, ureztatzeko, baldekatzeko edo
kanpoaldeak garbitzeko aprobetxatzen da ur hori.
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2021ean

7.634.639
GJ

Gizartea

Avenida Marià Fortunyko supermerkatuan instalatutako eguzki-panelak (Reus, Tarragona).
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4.4 Mercadona sozial eta arduratsua
Mercadona enpresa-proiektu solidario bat da.
Gizartearen eskutik hazten ari da, eta haren
garapenean parte hartzen du, Ekintza Plan Sozial
propio baten bidez behartsuenen bizi-kalitatea
hobetzeko ekimenak sustatuz. Ekimen horiei esker,
gizarte-kohesioa indartzen da eta prestakuntza,
berrikuntza eta ekintzailetza bultzatzen dira,
hazkundearen eragile gisa. Era berean, lankidetzan
aritzen da zenbait erakunde eta instituziorekin
Espainian eta Portugalen,
Mundu Hitzarmenaren sinatzailea
Mercadonak Nazio Batuen Mundu
Hitzarmena sinatu zuen, eta haren
bazkidea da 2011. urteaz geroztik.
Giza eskubideen, lan-arauen eta
ingurumenaren aldeko eta ustelkeriaren
aurkako borrokaren oinarrizko balioak
defendatzen dituen erakunderik garrantzitsuena
da Mundu Hitzarmena. Urte hauetan guztietan,
konpainiak aktiboki hartu du parte borondatezko
proiektu horretan, non 170 herrialdetako 13.000
erakundek baino gehiago hartzen baitute parte; hori
dela eta, munduan erantzukizun sozialeko proiekturik
handiena eta asmo handikoena da.
2021ean, Hitzarmen horren babesean dauden
ekimenak sustatzeko lanean jarraitu du, eta parte
hartu du elikadura- eta edari-enpresei Nazio Batuen
Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) sustatzen
laguntzeko jardunbide egokien gida bat prestatzen.
Lankidetza gizarte-erakundeekin
Gizartearekin duen konpromisoaren baitan,
Mercadonak badu ekintza-plan sozial bat, hainbat
izaeratako gizarte-erakunde askorekin zuzenean lan
eginez gauzatzen duena, denak ere kolektibo ahulak
eta behar jakinak dituztenak artatzen dituztela, haien
egoera hobetzeko eta aukerak handitzeko xedez.
Konpainiak duela zenbait urtetik ematen duen
laguntza solidario hori, zeina enpresa gisa duen
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erantzukizunaren parte baita, areagotu egin da
2021ean. Urte zaila izan da COVID-19a eta zenbait
hondamendi direla eta. Horien eraginak eta
ondorioak asko igarri dituzte kolektibo ahulek.
Hala erakusten du urtean zehar egindako elikagaidohaintzei buruzko datuak: 20.600 tona izan dira,
2020an baino % 21 gehiago. Kopuru horretatik, 19.200
tona Espainiako 350etik gora jantoki sozial, elikagaibanku eta gizarte-erakunderen artean banatu dira.
Gainerako 1.400 tonek Portugalgo pertsona-talde
behartsuei laguntzeko balio izan dute, gisa bereko
70 erakunde baino gehiagoren bidez.
Hala, 2021ean, Mercadonak berriz erakutsi du
gizartearen parte den eta haren premiak entzuten
dituen enpresa bat dela. Horren adibide da behin
eta berriz hartu duela parte Espainiako Elikagai
Bankuek antolatzen duten “Elikagai Bilketa
Handian”, baita “Kilo-bilketetan ere”; hori dela eta,
2021ean, “Nagusi”en, langileen eta konpainiako talde
logistikoaren konpromisoari esker, 2.700 tonatik
gora eman ahal izan dira, behartsuenen oinarrizko
beharrak asetzen laguntzeko. Horren adibide dira
halaber Portugalen urte horretan Banco Alimentar
Contra a Fome bankuak sustatu zituen bi elikagaibilketetan parte hartu izana eta Gabonetan herrialde
horretako zenbait erakunde soziali egindako 82
tonako dohaintza berezia ere.
Horrez gainera, urtean zehar aparteko zenbait
egoera izan dira, zeinek, beren larritasunaren
ondorioz, pertsona askoren bizi-baldintzak larriagotu
baitituzte. Mercadonak esku hartu du egoera
horietan, ahal zuen neurrian hondamendi horien
ondorioak arintzeko. Hori gertatu zen, adibidez,
uda amaieran La Palma uhartean, Cumbre Vieja
sumendiaren erupzioaren ondorioz; egoera hark
eragin zuen hondamena agerikoa da oraindik ere.
Kasu zehatz horretan, arazoa zenbaterainokoa zen
jabetuta, Mercadonak lehenengo egunetik parte
hartu zuen, eta 74 tona elikagai eta premiazko
produktu eman zituen, milioi bat FFP2 maskara,
besteak beste.

Gizartea

20.600
tona produktu eman ditu

19.200
Espainian

1.400
Portugalen

1

2

3

4

Elkartasuna

La Palma uhartearekiko

74

tona produktu eman ditu

Milioi

bat
FPP2 maskara

5
1. Ana, Montserrateko supermerkatuko langilea (Valentzia), “Elikagaien Bilketa Handian”. 2. Samuel, Avenida 25 de Abrilgo supermerkatuko
langilea (Águeda, Aveiro), eta Águedako Gurutze Gorriko arduradunak, elikagaiak banatzeko ekitaldi batean. 3. Fran Amaro eta Yoli Burgos,
Trigo kaleko supermerkatuko langileak, Beatriz León eta Natalia Castrillo, Mercadonaren kanpo-harremanetako arduradunak, eta José Manuel
Rodríguez eta Jimmy Brody, CEMUren ordezkariak, erakundeari eginiko dohaintza-ekitaldi batean. 4. Ángel, Carmen eta María, Maóko Gurutze
Gorriko boluntarioak, eta Vanessa, Poimako supermerkatuko langilea (Maó, Balear Uharteak), elikagaiak banatzeko ekitaldi batean. 5. Jorge Pérez,
kanpo-harremanetako arduraduna, eta Domingo Luis Martín, Tenerifeko Gurutze Gorriko presidenteordea, La Palma uhartearekiko elkartasunez
egindako lehenbiziko produktu-dohaintzan.
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Ekintzailetzari laguntzea
Mercadonaren Ekintza Plan Sozialak barne hartzen
ditu, gizartea eraldatzeko eragile gisa, hezkuntzari
laguntzea eta ezagutza. Pertsonen talentuan
inbertitzea guztientzat etorkizun hobea bermatzea
dela oharturik, kanpoko zenbait proiektutan parte
hartzen du konpainiak. Proiektu horiek aukera ematen
diote, ideiak berritzeaz eta talentua erakartzeaz
harago, guztien artean inguruneak modernizatzeko
ikuspegiak zabaltzeko ere.
Konpainiak hezkuntza eta ezagutza sustatzearekiko
duen konpromiso horretan dago Marina de Empresas
negozio-zentroan duen parte-hartzea. Industriagune
ekintzaile hori Valentzian dago eta Juan Roigen
legatuaren parte da. Haren helburua da talentua
erakartzeko eta garatzeko ekosistema bat eraikitzea
Espainian. Horretarako, hiru ardatz ditu: EDEM,
Lanzadera eta Angels.
Haietatik lehena, EDEM, unibertsitate eta negozioeskola bat da, eta ia bi hamarkada daramatza
ezagutzaren alde lanean. Eskola hori Hortensia
Roig buru duen fundazioaren mendekoa da, eta
fundazio horretako patrono da konpainia. Hala,
eskola horretatik igaro ostean zuzendari, ekintzaile
eta enpresari bihurtuko diren gizon-emakumeak
trebatzen laguntzen du.
2021ean, EDEMek 35 partner unibertsitateren
laguntza izan du, baita 100 enpresa baino
gehiagorena ere, zeinek beren esperientzia partekatu
baitute gizartean enpresa-espiritua, ahaleginaren
kultura eta lidergoa sustatzeko. Haien artean dago
Mercadona, zeinak beste behin ere parte hartu
baitu EDEMi laguntzen, etorkizuneko zuzendariak
trebatzeko; horren erakusle da Juan Roigek
irakasle jardun izana “15x15: 15 egun 15 enpresari
liderrekin” goi-zuzendaritzako ikastaroan eta
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza graduko
eta Ingeniaritza eta Enpresa Kudeaketa graduko 4.
mailan.
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Era berean, hamabi hilabete hauetan, konpainiako
zuzendariek ere parte hartu dute EDEMen
programetan; programa horietan ikasleei Erabateko
Kalitatearen Ereduaren oinarriak zehatz azaltzen
zaizkienez, lidergoa, espiritu ekintzailea eta
ahaleginaren kultura sustatzen lagundu dute, eta,
hala, gizartearentzako talentu-iturri bihurtu dira.
Horrez gainera, parte-hartze hori hain hurbilekoa eta
zuzena izanik, ikasitakoa praktikan jartzeko aukera
eman die konpainiak unibertsitate-zentro horretako
134 ikasleri, eta bi hilabeteko praktikaldia egiten dute
Mercadonan.
Marina de Empresas zentroaren bigarren zutabea
Lanzadera da. Lanzadera enpresa-azeleratzaile
eta -inkubatzaile bat da, 2013an sortua. Programa
bereziak ditu gaur egun, Lanzaderaren parte den
enpresa bakoitzaren heldutasun-mailara egokitzeko
berariaz diseinatuak. Talentu ekintzailea garatzeko
proiektu hori gai izan da 2021ean 400 ekimen
baino gehiago azeleratzeko (sortu zenetik, 800),
eta horrek agerian uzten du, hain urte zaila izanik,
egin den ahalegina. Gainera, hilabete hauetan
beste bi hub jarri ditu abian, osasunekoa eta
mugikortasunekoa.
Bestalde, hirugarren ardatza, Angels, Juan Roigen
inbertsio-elkarte bat da, eta Espainian garapena
sustatzea du helburu, beren kudeaketan Erabateko
Kalitatearen Eredua sartzearen alde egiten duten
proiektu jasangarri eta eskalagarriei lagunduz. Sortu
zenetik, Angelsek 35 proiekturi lagundu die guztira
(haietatik 11ri, 2021ean), eta, guztira, 31 milioi euroko
inbertsioa egitea ekarri du horrek. Haren inbertsioforoa 200 inbertsore baino gehiagorentzako
topagunea da. Topagune horretan, zenbait startupek
–Marina de Empresas-ekoak zein kanpokoak– aukera
dute beren proiektua ezagutzera emateko eta
bidelaguna aurkitzeko. Hamabi hilabete hauetan, 58
ekintzailek aurkeztu dituzte beren proiektuak, eta 2,5
milioi euroko finantziazioa lortu dute guztira.

Gizartea

Ekintzaileentzako Jaume I.a Erregearen saria

Diego Lorente, AVEren idazkari nagusi eta zuzendaria; Vicente Boluda, AVEren presidentea; Benito Jiménez Cambra, Congelados de
Navarrako presidente eta zuzendari nagusia eta Ekintzailetzaren Jaume I.a Erregearen sariduna; eta Hortensia Roig, EDEM Enpresarien
Eskolako presidente eta Mercadonako kontseilaria.

Ezagutza partekatuaren aldeko apustua

Hortensia Roig, EDEM Enpresarien Eskolako presidentea; Carlos Herrera; Vicen
Balaguer, Mercadonako presidentearen kabineteko burua; eta Juan Roig;
Valentziako Marina de Empresas lantegiaren instalazioetara eginiko bisitan.

Javier Jiménez, Lanzaderako zuzendari nagusia,
Marc Gasolekin batera; eta Fernando San Emeterio
eta Gonzalo García, enpresa-azeleragailuaren
proiektu-hautaketakoak.

Silvia Gil, Guardia Zibileko teniente koronela eta Teruelgo Komandantziako burua,
EDEMeko “Triple A”ren prestakuntza-saio batean.
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4.5 Gizartearekiko gardentasuna
eta elkarrizketa
Mercadonarentzat, elkarrizketa eta gardentasuna
funtsezko elementuak dira bere helburua betetzeko,
hau da, gizartearekin harreman iraunkorra lortzeko.
Gardentasuna oinarri duen harremana du helburu;
izan ere, balio utziezina da gardentasuna, eta bere
Ekintza Plan Sozialaren parte da. Haren bidez,
konpainiak konfiantza-esparruak eraiki ditzake,
eta haietatik, entzute aktiboaren eta enpatiaren
bidez, gizarteak eta enpresak garaile aterako diren
ekimenak abian jartzen lagundu dezake. Horrez
gainera, konpainiak helburu duen eta babesten
duen gardentasun-esparru horretan, bere jarduerari
buruzko informazio instituzional eta ekonomiko
garrantzitsua partekatzen du, aldian behin,
gizartearekin. Horrekin batera, gizartearen zenbait
esparrutatik jasotzen dituen kontsultei erantzuten
die, hala baitagokio komunikazio arduratsuaren alde
lanean urteak daramatzan enpresa bati.

garrantzitsuenekiko parte-hartzea eta lankidetza
sustatzen, bakarrik nahiz elkarrekin egindako
jarduerak sustatuz, nola maila nazionalean, hala
autonomia-erkidegoetan eta probintzietan ere.
Harreman horri esker, hobeto ezagutzen ditu
kontsumitzaileen beharrak, eta horrek aukera
ematen dio balioa eransten duten irtenbideak
bilatzeko eta, elkarrizketaren bidez, Mercadona
Proiektua indartzen jarraitzeko.

Kontsumitzaileekiko harremana

H o r rez g a i n e ra , ko n p a i n i a k p re s t a k u n t z a eta informazio-jarduerak sustatzen ditu.
Jarduera horietan aktiboki parte hartzen du,
kontsumitzaileen babesa eta gogobetetzea
hobetzeko eta proiektu bereizgarri bat
sendotzeko, zeina gai baita, “Nagusi”ei zerbitzu
bikaina eskaintzeko ez ezik, hobekuntza-aukerak
hautemateko ere, Mercadonari buruz duten
iritziaren bidez; hala, jabetzen da oraindik asko egin
dezakeela bide horretan.

M e rc a d o n a k u r te a k d a ra m a t z a E s p a i n i a ko
eta Portugalgo kontsumitzaile-elkarte

Zeregin hori aspalditik finkatuta dago Espainian,
eta, 2021ean, sendotu egin da Portugalen,

Elkarlana

127

kontsumitzaile-elkarterekin

Elkarteek sustatutako

30

ekitaldi eta ekintza
babestu ditu

26

bisita Mercadonaren
instalazioetara
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Ana Carreto, Portugal erdialde-hegoaldeko kanpo-harremanen eta kontsumitzaileen elkarteen
arduraduna, eta Ana Tapadinhas, Kontsumitzaileak Defendatzeko Portugalgo Elkartearen (DECO)
zuzendari nagusia, lankidetza-hitzarmena sinatzeko ekitaldian.

Gizartea

Irmãdonaren bidez; horri esker, hamabi hilabete
h a u e t a n a re g e h i a g o e s t u t u a h a l i z a n d a
Kontsumitzaileen Babeserako Elkartearekiko
(DECO), Kontsumitzaileen Babeserako Editoreekiko
(DECO Proteste) eta Portugalgo Zeliakoen
Elkartearekiko (APC) harremana. Elkarte horiekin
guztiekin topaketa asko egin dira, instalazioak
bisitatu dira, eta lankidetza-hitzarmenak abian
jarri dira.
Mercadonak, merkataritzak Espainiako eta
Portugalgo gizarteentzat duen garrantziaz
jabetuta, aktiboki parte hartzen du Espainian
C E O E re n L e h i a ko r t a s u n , M e r k a t a r i t z a e t a
Kontsumo Batzordean (C4) eta Portugalgo CIPeko
Merkataritza, Zerbitzu eta Kontsumo Batzordean.
2021ean, konpainiak bi batzorde horien bidez
lanean jarraitu du banaketa komertzialaren
interesak babesteko; izan ere, sektore estrategikoa
da, hura baita egitura eta aberastasuna, eta
enplegua sortzen baititu.

“Partaidetza Mahaia”
2014an, Mercadonak, CECU, FUCI, UNAE eta
CAUCE kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
elkarteen Konfederazioekin eta Federazioekin
batera, “Partaidetza Mahaia” (MPAC) sortu zuen.
Lankidetza-proiektu hau, zeinak 2021ean Batzorde
Zientifiko propio bat ere eratu baitu, sendotu egin
da kontsumo-ohituren esparruan erreferente gisa
definitu zenetik, eta urtero “Kontsumo Ohiturak”
inkesta partekatzen du gizartearekin. Ekitaldi
horretan, ohitura horietan egin diren aldaketetan
sakondu du, nola COVID-19aren ondorioz egin
direnetan, hala gizartearen bilakaeraren ondorioz
egin direnetan.

Parte hartzea sektoreko

56

kongresu eta jardunalditan

28

lankidetza-hitzarmen
zeliakia, intolerantziak eta
alergiak dituzten pertsonen
kontsumitzaile-elkarteekin

92

bilera eta topaketa
kontsumitzaile-elkarteekin

Francisco Marín, CEOEko I+G+B Batzordeko
presidenteordea; Manuel Martín, UNAEko arduradun
juridikoa; Clara Medina, Mercadonako kontsumitzaileen
elkarteekiko harremanetarako arduraduna; Gustavo
Samayoa, FUCIko presidentea; Montaña Cámara, UCMko
Nutrizioko eta Elikagaien Zientzietako katedraduna;
Fernando Moner, CECUko presidentea; eta Pablo José
Contreras, EAE Business School ikastegiko irakaslea;
“2021eko Kontsumo Ohiturak” inkesta aurkezteko
ekitaldian.
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Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin
Mercadonak harreman irekia du herritarrekin,
eta elkarrenganako errespetua eta elkar ulertzea
dira harreman horren oinarria. Balio horien bidez
eta 2014an abiarazi zuen Herritarren Kudeaketa
Proaktiboa proiektuak sustatzen duen komunikazio
gardenaren bidez, gai da helarazten dizkioten
beharrak hautemateko eta merkataritza-jarduera
bateragarri egiteko, dendak dituen auzoetan
eragozpenik sortu gabe.
2021ean, herritarrekin bizikidetza osasuntsua
sustatzeko egindako entzute-lan horri esker,
konpainiak Espainian 4.998 barne-prozesu aztertu
ditu instalazio guztien artean, zamalanetako 18.679
prozesu ikertu ditu dendetan, auzokideen 391
iradokizun artatu ditu eta konponbide egokia eman
die haietako % 79ri 30 egun igaro baino lehen.
Portugalen ere egin da ahalegin hori. Han,
konpainiak zamalanetako 651 prozesu gainbegiratu
ditu, 63 barne-prozesu ebaluatu ditu instalazio
eta supermerkatu guztien artean, eta herritarrek
egindako iradokizunen % 75 konpondu ditu 30
egun igaro baino lehen.
Guztira, 5.000 barne-prozesu baino gehiago
ebaluatu ditu instalazioetan eta dendetan,
z a m a l a n e t a ko 1 9 . 3 3 0 a z t e r ke t a e g i n d i t u
bere supermerkatuetan, eta ekitaldian zehar
herritarrengandik jasotako kexa, iradokizun eta
hobekuntzetatik 399 kudeatu ditu.
Konpainiaren ustez, merkataritza-formatu guztien
arteko bizikidetza da auzoen garapenaren
funtsezko faktorea, eta 2001az geroztik konpromiso
sendoa du udal-merkatuak suspertzearekiko. Bere
inplikazioari esker, orduz geroztik 37 denda finkatu
ditu horrelako inguruneetan, eta, hala, tradiziozko
formatua mantendu eta are berreskuratu ahal izan
du Espainiako zenbait puntutan.
Mercadonak herritarrekin duen hurbiltasuna dela
eta, proiektu zehatzak egiten diru urtero, zeinak
ingurunea hobetzen baitute, eta haren dinamismoa
sustatzen. Adibidez, 2021ean, Portugalgo Espinho
(Aveiro) hiriko biztanleen idiosinkrasia eta kezkak
ulertu ahal izan ditu konpainiak. Horregatik,
izaera abangoardista ematen dioten metalezko
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profil bertikalen bidez diseinu ikonikoa duen
supermerkatu bat eraikitzeaz gainera, lehenengo
egunetik inplikatu da herri horren premiei
erantzuteko irtenbideak bilatzen. Horren erakusle
da, supermerkatua inauguratu zenetik, oinarrizko
ondasunak eman izana Espinhoko parrokiako
taberna sozialari. Taberna sozial hori 30 urtez baino
gehiagoz izan da martxan, eta haren egitekoa
are garrantzitsuagoa bihurtu da pandemiaren
ondorioz.
Espainiaren kasuan, non halako ekimen asko egin
baitira, azpimarratzekoa da Toledoko Talavera
de la Reina hirian sustatu zena. Han, konpainiak
ahalegin berezia egin du hiri enblematiko horren
ondare historiko eta kulturala kontserbatu eta
partekatzeko. Zehazki, hirigune historikoa berritzen
lagundu du Mercadonak, 5 milioi euro inbertituta.
Horri esker, 15 faseko eraikuntza-proiektu bat egin
ostean, garai batean “geltokiaren zabalgunea”
zenaren zati txiki bat berreskuratu du, eta denda
berriaren fatxadan txertatu du. Geltoki hura XIX.
mendekoa zen, eta, hala, eraikinaren parte bat
kontserbatzea lortu da.

Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin

19.330

azterketa, dendetako
zamalan-prozesuetan

399

iradokizun, kexa eta hobekuntza
kudeatuak

5.061

azterketa instalazioen eta
supermerkatuen barne-prozesuetan

Gizartea

“Talavera de la Reinako geltokiaren Zabalgune” historikoko zatia, Mercadonak Paseo del Muelleko supermerkaturako berreskuratua (Talavera de la
Reina, Toledo).
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5 kapitulua

Kapitalak Ereduaren
gainerako osagaiak
gogobete behar
ditu, eta berak ere
erabat gogobeteta
eta konprometituta
egon behar du
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Mercadonaren Ereduaren premisa da maila
berean gogobetetzea hura osatzen duten
bost osagaiak. Aurten ere, gainerako osagaien
gogobetetzeak, hots, “Nagusi”aren, Langilearen,
Hornitzailearen eta Gizartearen gogobetetzeak
isla izan du konpainiaren datu ekonomikoetan,
eta, horrenbestez, bosgarren osagaiaren
gogobetetzea lortu da: Kapitalarena, alegia.
Horretarako, erabakiak hartzeko eta haiek
gauzatzeko epe luzearen alde egiten du beti
konpainiak, eta bere prozesuetako bakoitzean
badaki “emaitzak iristen direla pertsonak
zaintzen badira”

.
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Mercadona SA, Espainian helbideratua (Valencia
kalea 5, Tavernes Blanques, Valentzia) eta Irmãdona
Supermercados, Unipessoal, Lda., Portugalen
helbideratua (Padre Jorge Duarte etorbidea
123, Vila Nova de Gaia, Porto), helburu sozial hau
partekatzen duten bi sozietate dira: “elikaduraalorreko gai guztien salerosketa eta merkaturatzea;
produktu horien txikizkako nahiz handizkako
salmentarako establezimenduak ireki ditzakete,
gainera”. Bi sozietate horiek osatzen dute Mercadona
Taldea. Haren jarduera elikaduraren eta edarien
esparruko produktuak, zaintza pertsonalekoak,
etxea garbitzekoak eta maskotak zaintzekoak
banatzea da. Horretarako, 1.662 supermerkatuko
sarea du Espainian eta Portugalen. Sare hori 16
bloke logistikok, 2 biltegi satelitek eta 2 biltegi
erregulatzailek osatzen dute, eta haien bidez
hornitzen dira supermerkatuak.

hasi da eskaera-dentsitate txikiagoko eremuei
zerbitzu eman ahal izateko: Teleerosketa Berria.
Horrez gainera, beste eredu berri bat, Abaraska
deritzona, probatzen ari da Gandiako denda batean
(Valentzia), Erlauntzen ekintza-esparrua hedatzeko
eta hurbileko eremu horietako “Nagusi”ei zerbitzu
emateko.

Bere denda-sareaz gainera, Mercadonak Erlauntzaeredu propioa du Espainian, salmenta-kanal digitala
hautatzen duten bezeroei zerbitzu emateko. Onlineko
eskaerak kudeatzeaz eta prestatzeaz arduratzen
diren biltegiek osatzen dituzte Erlauntza horiek, eta,
gaur egun, Valentzian, Bartzelonan eta Madrilen
daude. Esparru horretan hobetzeko bide luzea
geratzen dela eta zer bilakaera-potentzial dagoen
jakinik, konpainia beste irtenbide batzuk aztertzen

Taldea 95.800 langilek osatzen dute (93.300 dira
Espainian, eta 2.500 Portugalen). Langile horiek
konpromiso eta dedikazio-maila handia dute, eta
bakoitzak duen onena ematen du egunez egun,
Taldearen salmenta-kanalen bidez egunero erosketa
egiten duten 5,6 milioi familiak gogobetetzeko.
Bezeroen beharrei erantzuteko, 3.000 produktuhornitzaile baino gehiagoko sarea du. Haiekiko
elkarlanari esker, kalitate sendoko eta prezio

La Nestléko supermerkatuaren kanpoaldea (Villaviciosa, Asturias).

2021ean, Mercadonak 70 denda zabaldu ditu
Espainian, haietatik 16 irekiera garbiak dira, eta 84
denda berritu ditu Denda Eraginkorraren Eredura
egokitzeko (8ko Denda). Portugalen, Irmãdonak 9
supermerkatu berri inauguratu ditu, eta, horri esker,
29 dendako sare bat duela itxi du urtea. Era berean,
koberrikuntzako bi zentro berri estreinatu ditu.
Zentro horietan, produktu berriak probatzen dituzte,
eta hobekuntzak egiten produktu-aukeran, “Chefe”en
laguntzarekin.

Kapitala

hobezineko 8.000 bat produktuko produktu-aukera
bereizgarria du. Horrez gainera, Taldeak ahalegin
berezia egiten du gizartearekin duen harreman onari
eusteko, elkarrizketaren eta gardentasunaren bidez.
Horri esker, haien beharrak ezagut ditzake, eta, ahal
duen neurrian, irtenbideak eskaini.
2020. urtea ohiz kanpoko urtea izan zen, eta 2021a
ere oso urte zaila izan da. Taldeak COVID-19aren
pandemia kudeatzen jarraitu behar izan du, eta beste
zailtasun batzuk ere izan ditu, hala nola lehengaien
prezioa, energia-kostuak edo garraioen prezioa igo
izana. Horrek guztiak eragina izan du Kapitalean, eta
irabazi garbia % 6 murriztu da, 680 milioi euroraino.
Zailtasun horiek ez dute eragotzi 1.200 milioi
euroko inbertsio-ahalegin handi bat egitea. Diru
hori etorkizuneko erronkei aurre egiteko konpainia
bizitzen ari den Eraldaketa Izugarrirako erabili
da; izan ere, Erabateko Kalitatearen Ereduak epe
luzeko onuran pentsatuta hartzen ditu erabakiak.
Testuinguru horretan, nabarmentzekoak dira
eraldaketa teknologikoa bizkortzera bideratu diren
60 milioi euroak. Hala, 2020an finantza-prozesuak
SAP S/4HANA eta SAP Fiori sistemetara migratu
ostean, SAP BW sistema ezartzearen alde egin da
hamabi hilabete hauetan. Sistema horrek aukera
ematen du modu arin eta estandarizatuan kontsulta
asko egiteko eta edozein informazio gurutzatzeko.

2011z geroztik, Mercadona Zerga Agentziako
(Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioa)
Enpresa Handien Foroko kide da, berak hala nahita.
Foro horren helburua da enpresa handien eta
Estatuko Zerga Agentziaren artean lankidetzaesparru bat zehaztea, gardentasuna, elkarrekiko
konfiantza, fede ona eta leialtasuna oinarri dituena.
Esparru horretan, konpainiak Zerga Jardunbide
Egokien Kodeari heldu dio. Kode hori Zerga
Agentziaren eta Kodea sinatzen duten enpresen
artean lankidetza harreman bat sustatzeko egin da.
Mercadonak Gardentasun Fiskalari buruzko txosten
bat aurkezten dio urtero Zerga Agentziari, urteko
informaziorik garrantzitsuena biltzen duena, hura
ere bere borondatez. Gardentasun Fiskaleko Txosten
hori Zerga Agentziaren webgunean agertzen da
aurkeztu duten beste enpresekin batera, eta horrek
ziurtatzen du Zerga Agentziak eskatzen dituen
lankidetza- eta gardentasun-estandarrak betetzen
dituela konpainiak.
2021ean, lehen aldiz, Ernst & Young SL eta Ernst
& Young Audit & Associados - SROC SA enpresek
Mercadonaren eta Irmãdonaren kontuak ikuskatu
dituzte, hurrenez hurren, eta, bi kasuetan, aldeko
txostena egin dute, salbuespenik gabe. Txosten
horiek eta urteko kontuak dagozkien erakundeetan
aurkezten dira.

2021eko zifra aipagarrienak
(milioi euro eta kilitro)

Ustiapenaren emaitza
Salmenta-unitateak kilo-litrotan

12.827

835

Zerga aurreko emaitza

Fakturazioa BEZa barne

27.819

837
680

Zerga ondorengo emaitza
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Salmenta-unitateak (kilitroak)
2021aren amaieran, Taldeak 12.827 milioi kilitro
salduak zituen, aurreko ekitaldian baino 285 gehiago.
Datu horrek agerian uzten du “Nagusi”ak hamabi
hilabete hauetan Mercadonan izan duen konfiantza.
Saldutako kilitro kopuruaren bilakaera

20
21

12.542
12.827

milioi kilo-litro (kilitro)

Salmentak
Bezeroen leialtasunaren eraginez eta kalitate sendoko
Produktu Aukera Eraginkorra prezio hobezinetan
eskaintzeko apustu sendoaren eraginez, Taldeak
27.819 milioi euro fakturatu ditu. Hala, Mercadonak eta
Irmãdonak 2020an baino 887 milioi euro gehiagoko
salmentak lortu dituzte.
Salmenta gordinen bilakaera

20
21

26.932
27.819

milioi euro

Irabaziak
2021a urte zaila izan da, eta horrek ekarri du
Taldearen irabazi garbia % 6 txikiagoa izatea, hau
da, 680 milioi eurokoa. Hala, zerga aurreko irabazia
837 milioi eurokoa izan da, aurreko ekitaldikoa baino
% 9 txikiagoa.
Emaitzaren eta salmenten bilakaerak erakusten du
erabakiak ordena sekuentzial hau errespetatuz hartu
direla: 1. “Nagusia”, 2. Salmenta eta 3. Irabazia.
Irabazi garbiaren bilakaera

20
21
milioi euro
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727
680
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Bodega San Patricioko supermerkatua (Jerez de la Fronteran, Cádiz).
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EBITDA

Beste adierazle batzuk

2021eko ekitaldiaren amaieran, konpainiaren EBITDA
(Ustiapenaren Emaitza + Amortizazioak) 1.525 milioi
euro izan da. Taldearen emaitza operatiboaren
bilakaera bat etorri da esperotako irabaziarekin,
estrategiarekin eta emaitzak epe luzera mantentzeko
egin den apustuarekin.

Hornitzaileak

EBITDAren bilakaera

1.550
1.525

20
21
milioi euro

Inbertsioak
2021ean, Taldeak 1.200 milioi euro inbertitu ditu, eta
baliabide propioekin finantzatu ditu. Ekitaldi horretan
egin diren inbertsioek aurreko urtean egindakoen
ildoari jarraitu diote, ardatz harturik dendak
eta biltegiak irekitzea eta berritzea, Portugalen
hedatzea, Mercadona Onlineren bilakaera eta
eraldaketa digitala. Kontuan izan behar da COVID19ak eragindako pandemia modu eraginkorrean
eta segurtasunez kudeatzen jarraitzeko egin den
ahalegina ere.

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) bezala definituta, 5.100 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, 2021ean
egindako inbertsioak kontuan hartuta:

Ustiapen-jardueren fluxuak

1.442
milioi euro

Inbertsioen bilakaera

20
21

1.500
1.200

milioi euro

Inbertsio- eta finantziaziojardueren fluxu garbiak

(1.207)
milioi euro

Baliabide propioak
Ekitaldian lortutako irabazi ia guztia kapitalizatu
denez, 2021eko ekitaldiaren amaieran baliabide
propioen kopurua 6.972 milioi euro da.
Baliabide propioen eta aktibo totalaren arteko ratioa
% 62 inguru izan da urte honetan.

Eskudiruaren aldaketa garbia

235
milioi euro

Baliabide propioen bilakaera

20
21
milioi euro
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6.674
6.972

Arestian deskribatutako inbertsioak funts propioekin
egin dira.
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La Bañezako supermerkatuaren fatxada (La Bañeza, León).
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MERCADONA TALDEA
Egoeraren balantzea 2021eko abenduaren 31n*
(milaka eurotan)

AKTIBO EZ-KORRONTEA
Ibilgetu ukiezina eta materiala
Finantza-inbertsioak eta beste aktibo batzuk

AKTIBO KORRONTEA

7.342.777
175.790
3.642.636

Izakinak

718.206

Zordunak eta finantza-inbertsioak

143.446

Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido baliokide

AKTIBOA, GUZTIRA
ONDARE GARBIA
Kapitala
Erreserbak

2.780.984

11.161.203

6.971.771
15.921
6.275.543

Ekitaldiaren emaitza

680.307

PASIBO EZ-KORRONTEA

40.078

Hornidurak eta beste pasibo batzuk

PASIBO KORRONTEA
Hornitzaileak

40.078
4.149.354
2.854.185

Hartzekodunak eta zorrak administrazio publikoekin

981.484

Langileak

313.685

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.
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7.518.567

11.161.203

Kapitala

MERCADONA TALDEA
Galdu-irabazien kontua 2021eko abenduaren 31n*
(milaka eurotan)

Negozio-zifraren zenbatekoa
Zuzkidurak

25.516.952
(18.871.088)

Pertsonal-gastuak

(3.381.530)

Beste ustiapen-gastu eta sarrera batzuk

(1.738.938)

Ibilgetuaren amortizazioa

USTIAPENAREN EMAITZA
Finantza-sarrerak

EMAITZA FINANTZARIOA
ZERGA AURREKO EMAITZA
Irabazien gaineko zerga

EKITALDIAREN EMAITZA

(689.801)

835.595
1.119

1.119
836.714
(156.407)

680.307

* Mercadonaren eta Irmãdonaren datu finkatuak, Memoria honetarako berariaz kalkulatuak.

109

Juan Roig eta Hortensia Herreroren Legatua Proiektua
2012an jarri zen abian Legatua Proiektua, Juan
Roigek eta Hortensia Herrerok betidanik izan
zuten amets bat oinarri hartuta: beren ezagutzak
eta ondare pertsonala partekatzea, modu altruistan
laguntzeko gizartearen garapenean, ekintzailetzari
lagunduz, prestakuntza sustatuz, artea eta kultura
babestuz eta kiroletako mezenasgoa sustatuz.
Haren bilakaera Erabateko Kalitatearen Ereduaren
bidez sustatzen da, eta, 2021ean, 100 milioi eurora
iritsi da Legatuaren sortzaileen inbertsio-ahalegina.
Haien ondare pertsonaletik etorri da diru hori.
Marina de Empresas negozio-zentroa
Mediterraneoko industriagune ekintzailerik
handiena da, eta hiru ardatz ditu: EDEM, enpresaprestakuntzarako unibertsitate eta negozio-eskola;
Lanzadera, startupei laguntzen dien azeleratzailea;
eta Angels, lider ekintzaileetan inbertitzen duen
sozietatea. 2021ean, Marina de Empresas negoziozentroak proiektuak hartzen jarraitu du, eta 4 milioi
eurotik gorako inbertsioak metatu ditu.
Mezenasgorako, Legatua Proiektuak Trinidad
Alfonso Fundazioaren eta Licampa 1617
sozietatearen laguntza du. Fundazio horren bidez,
kiroletako mezenasgoari laguntzen dio; horretarako,

2021ean 16,5 milioi euroko inbertsio-ahalegina egin
du. Bestalde, Licampa 1617 sozietateak aurrera
jarraitu du Valentziari lehen mailako barruti estali
bat hornitzeko bidean. Barruti horretan kirol-,
kultura- eta entretenimendu-ekitaldiak egitea da
helburua. 220 milioi euroko inbertsioa duen proiektu
jasangarri bat da, eta, 2021ean, 22,4 milioi euro
inbertitu dira.
Kirolari laguntzeari dagokionez, azpimarratzekoa da,
halaber, gizonezkoen eta emakumezkoen Valencia
Basket Club taldearen eta L´Alqueria del Basket
taldearen bidez egindako lana. Nola Juan Roigek
hala Hortensia Herrerok 20 milioi eurotik gora
inbertitu dituzte proiektu horietan 2021ean.
Mezenasgo artistikoari eta kulturalari emandako
laguntza, berriz, Mercadonako presidenteorde
Hortensia Herrero buru duen Hortensia Herrero
Fundazioaren bidez bideratu da. Fundazio horren
bidez, Valentziako Joan Santuen eliza berritzeko
lanei ekin zaie 2021ean. Eliza hori Monumentu
H i sto r i ko A r t i st i ko N a z i o n a l a d a . P ro i e kt u
horretarako eta beste batzuetarako, Hortensia
Herrero Fundazioak 11 milioi eurotik gorako
inbertsio-ahalegina egin du ekitaldian.

JUAN ROIG
ETA
HORTENSIA
HERREROREN
LEGATUA
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Kapitala

1
Legatua Proiektua

100
milioi euro

2

Juan Roig eta Hortensia Herrero
bikoteak bere ondare pertsonaletik
2021ean egindako inbertsioa

4

5

6

7

3

8

1. Juan Roig eta Hortensia Herrero, beren lau alabekin (Juana, Hortensia, Amparo eta Carolina); Julian Opie artista; eta Mavi Maestre, Valentziako
Unibertsitateko errektorea; Julian Opieren erakusketaren inaugurazio-ekitaldian, Valentziako Unibertsitatearen Nabeko klaustroan. 2. Lawrence
Cherono, Valentziako Trinidad Alfonso EDP Maratoiaren 41. edizioko irabazlea. 3. Valentziako Casal España Arena egikaritzeko lanak. 4. Valencia
Basket Emakumezkoen Lehen Taldeko jokalariak, Valentzian eginiko SuperCup Women 2021eko irabazleak. 5. Fernando Roig, Juan Roig eta
Hortensia Herrero, Mercadonako akziodunak eta Administrazio Kontseiluko kideak. 6. EDEM Enpresarien Eskolaren egoitza, Valentzian. 7. Rocío
Fernández de las Heras ekintzailea, Feelit Cosmetics startup-eko zuzendari nagusia, Lanzaderako instalazioetan. 8. Angelsen instalazio berrien
kanpoaldea, Valentziako Marinan.
111

EGIAZTATZE-TXOSTEN INDEPENDENTEA
“2018ko abenduaren 28ko 11/2018 Legeak dioena betez, Informazio Ezfinantzarioaren 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.
EYk, egiaztatze-zerbitzuen emaile independente gisa, egiaztatu zuen, eta
2022ko otsailaren 8an igorri zuen egiaztatze-txostena, oharrik gabe.
Lan horretan, Memoria korporatibo honetan kontuan hartutako adierazle-kopuru
handi bat egiaztatu du EYk. ‘Mercadonaren jarduera ekonomikoaren eragina’
izeneko taula erantsian, Memoria honetan jaso diren —eta EYk egiaztatu dituen—
adierazleak daude (√ ikurra dute). Desadostasunik egonez gero, EINFn dagoen
informazioak du lehentasuna”.

Informazio gehiago behar izanez gero, egiaztatze-txostena
eta Informazio Ez-finantzarioaren Egoerari buruzkoa helbide
honetan egongo dira eskura: www.info.mercadona.es

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

Mercadonaren jarduera ekonomikoaren eragina

ZK.

ADIERAZLEA

ORRIA/IRUZKINA

1

Erakundearen izena

MERCADONA SA

2

Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak

Or.: 12-21, 32-33

3

Egoitzaren kokapena

4

Eragiketen kokapena

5

Jabetzaren izaera eta forma juridikoa

Or.: 12-13, 100-103

6

Zerbitzatzen diren merkatuak

Or.: 4-5, 12-13

7

Erakundearen tamaina

Or.: 4-5

8

Enplegatuei eta beste langile batzuei buruzko
informazioa

Mercadonak 95.800 enplegatu finko ditu
(93.300 Espainian eta 2.500 Portugalen), eta
ez du azpikontratistarik jarduera nagusian

9

Hornikuntza-katea

Or.: 4-5, 58-71

10

Erakundean eta haren hornikuntza-katean egin
diren aldaketa nabarmenak

Or.: 6-7, 20-21, 60-61

11

Konpainiak zuhurtasun-printzipioa kudeatzeko
moduari buruzko informazioa

Or.: 18-19

12

Kanpo-ekimenak

Or.: 28, 66, 92-99

13

Erakundea kide den elkarteekiko harremana

Or.: 96-97

14

Presidentearen adierazpena

Or.: 6-7

Valencia kalea, 5
Tavernes Blanques, Valentzia, Espainia
Espainia eta Portugal
Or.: 4-5

Or.: 4-5, 42-57
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15

Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuenak

Or.: 18-19
Or.: 12-19
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

16

Balioak, printzipioak, estandarrak eta
portaera-arauak

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.: 92-99

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
Ez dago interes-gatazkarik.
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22

Interes-gatazkak

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, koordinaziobileretan, bere jarduerari dagozkion
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-alderdiak

27

Arriskua kudeatzeko prozesuen eraginkortasuna

Or.: 16-19

Informazio gehigarria
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Or.: 14-19
28

Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte- alderdien
azterketa

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, koordinaziobileretan, bere jarduerari dagozkion alderdi
garrantzitsuak

31

Organo nagusiari jakinarazitako kezka
garrantzitsuen izaera eta kopurua

Bere jarduerari lotutako eta bere ardurapeko
kezka guztiak jakinarazten zaizkio

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

Or.: 46-47
32

Ordainsari-politikak

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

33

Ordainsariak zehazteko prozesuak

Or.: 46-47, 50-51

34

Interes-taldeen parte-hartzea ordainsarietan

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

35

Interes-taldeen zerrenda

Or.: 16-19

36

Negoziazio kolektiboko hitzarmenak

Langile guztiak barne hartzen dituen lanhitzarmen 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

Or.: 52
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Or.: 14-19

39

40

Funtsezko alderdiak eta sortutako kezkak

Memoriaren definizioa eta edukia

Interes-taldeekiko harremanari esker,
“Nagusi”ekin erabakitako produktuhobekuntzak aplika daitezke, hornitzaileekin
berrikuntzak egin edo lehenengo sektorearekin
ezagutzak partekatu, produktu freskoen
aukera hobetzeko
Memoriaren egitura bat dator Erabateko
Kalitatearen Ereduarekin, eta konpainiaren
bost osagaiei buruzko informazioa ematen du
(interes-taldeak)
Or.: 16-19
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Kapitulu bakoitzean, osagai (interes-talde)
bakoitzarentzat garrantzitsuak diren eta
gauzatu diren estrategia eta ekintzei buruzko
informazioa ematen da modu xehakatuan

41

Gai materialen zerrenda

42

Informazioaren birformulazioa

Ez da egon aldaketa esanguratsurik

43

Azterketa-aldia

2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren
31ra

44

Txosten berrienaren data

2020

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

48

Eragiketa garrantzitsuak egiten diren tokietako
gastuaren ehunekoa, tokiko hornitzaileei
dagokiena

Or.: 4-5, 70-71, 81

49

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

Ustelkeriarekin lotutako arriskuren bat
hauteman den sail guztietako jarduera eta
barne-prozeduren % 100 ebaluatu dira

Or.: 44, 46-47
Ordainsari-politika ekitate-printzipioan
oinarritzen da: “erantzukizun bera, soldata
bera”, generoagatik edo bestelako edozein
irizpiderengatik bereizketarik egin gabe

Informazio gehigarria
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50

Ustelkeriaren kontrako borrokako politikak eta
komunikazio- eta prestakuntza-prozedurak

Ustelkeria gaitzestea funtsezko printzipioa da
Mercadonaren Ereduan

51

Ustelkeria-kasu egiaztatuak eta haien aurkako
neurriak

Ez da ustelkeria-kasurik hauteman aztertutako
aldian

52

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

Ez da horrelakorik erregistratu aztertutako
aldian

53

Barruko energia-kontsumoa

7.634.639 GJ

54

Energia-intentsitatea

0,1937 GJ/m3 merkantzia

55

Energia-kontsumoan aurreztea

16,76 milioi kWh

56

Ur-kontsumoa

Kontsumoa, guztira: 3,8 hm3 (2,4 hm3 dendena
eta gainerakoa bloke logistikoena)
Batez besteko kontsumoa (denda eta hilabete
bakoitzeko): 119 m3
% 100 udaleko hornikuntza-sarea
Euri-ura biltzen da hiru plataforma logistikotan,
eta ureztatzeko eta zoru-garbiketarako
erabiltzen da.

57

Ur-bilketa, iturriaren arabera

58

Gas hoztaileen ihesek eragindako berotegiefektuko gasen zuzeneko emisioak

4,253 kg CO2 baliokide/m3 merkantzia

59

Energia sortzean egiten diren berotegi-efektuko
gasen zeharkako emisioak

7,761 kg CO2 baliokide/m3 merkantzia

60

Merkantzien garraioak eragindako berotegiefektuko gasen zeharkako emisioak

7,070 kg CO2 baliokide/m3 merkantzia
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61

Berotegi-efektuko gasen emisio totalen
intentsitatea

19,64 kg CO2 baliokide/m3 merkantzia

62

Berotegi-efektuko gasen urteko emisioen
murrizketa

-56.000 tona CO2

63

Ozonoa agortzen duten substantzien emisioa

Konpainiak ez du erabiltzen ozonoa agortzen
duen substantziarik

64

Hondakinen pisu totala, tratamendu-motaren eta
-metodoaren arabera

374.420 tona hondakin (zura, papera, kartoia,
plastikoa, poliespana eta beste batzuk);
horietatik % 79 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.: 44

67

Lanaldi osoa duten langileentzako gizartelaguntzak, aldi baterako kontratua edo lanaldierdia 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

Istripuen indizea, galdutako orduen kopurua eta
absentismo-tasa

Lan-istripuen intzidentzia: ‰ 30,53
Galdutako orduak: 8.578.470
Absentismoa: % 4,18*
Gizonezkoen absentismoa: % 1,33
Emakumezkoen absentismoa: % 2,85
*COVID-19aren eragina barne

70
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Gainerako lankideek baino gaixotasunintzidentzia 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: 27 prestakuntza-ordu eta
912 €-ko inbertsioa pertsonako, batez beste,
Espainian, eta 191 prestakuntza-ordu eta
3.075 €-ko inbertsioa pertsonako, batez
beste, Portugalen

74

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

Or.: 50-51

75

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

76

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

77

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

78

Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako
neurri zuzentzaileak

2021ean, Mercadonak ez du diskriminaziokasurik 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

71

Or.: 47
Langile guztiei urtero egiten zaie beren
jarduerari buruzko ebaluazioa, hierarkian
gorantz eta beherantz joz

Or.: 8-9, 44, 52-53

Or.: 44, 46-47
Ekitate-printzipioa aplikatzen du
(“erantzukizun bera, soldata bera”), generoa
dela eta inolako bereizketarik egin gabe

119

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

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

82

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

La compañía cumple los estándares exigidos
en esta materia, de acuerdo con la legislación
vigente

83

Langileek beren jarduerarako garrantzitsuak diren
giza eskubideen alderdiekin lotutako politika eta
prozedurei buruz jaso dituzten prestakuntzaorduak, 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 partehartzea ezarri diren zentroen ehunekoa

Konpainiak ez du adierazle hori, baina
egindako ekintzak Gizartea kapituluan
zehazten dira (74-99. or.)

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

Or.: 18-19, 98

85

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen
hornitzaile garrantzitsurik

Ez da identifikatu arrisku-egoeran dagoen
hornitzaile garrantzitsurik

Ez da identifikatu tokiko komunitateetan
efektu negatiborik duen zentrorik

Or.: 58-71
86

120

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

Produktu-aukeraren % 85 Espainiakoa da,
Mercadonaren Ereduaren arabera ikuskatutako
hornitzaileei erosia. Eredu horrek langileen
premiak betetzea hartzen du kontuan
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87

Alderdi politikoei egindako ekarpen ekonomikoak,
herrialdeka eta hartzaileka

Ez da horrelakorik egin azterketa-aldian

88

Produktuek eta zerbitzuek beren bizi-zikloan
bezeroen osasunean eta segurtasunean eragin
ditzaketen inpaktuei buruzko araudia edo
borondatezko kodeak ez betetzeagatiko gertaerakopurua, 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 informaziomota, eta baldintza horien mende dauden
produktu- eta zerbitzu-kategoria garrantzitsuen
ehunekoa

Or.: 32-35

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 xehatua

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

2021eko ekitaldian, Kontrol Agintaritzak
zigor bat ezarri du datuen babesa dela eta.
Dagoeneko ordainduta dago*

*Konpainiak garrantzitsutzat jotzen du 50.000 €-tik gorako edozein zigor.
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Mercadonak 40
urtetik gorako
ibilbidea du, eta
1.662 supermerkatu
ditu dagoeneko
Espainian eta
Portugalen
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Ibilbidea

I

Mercadona Proiektua etengabe eboluzionatzen
ari da sortu zenetik, eta badaki urtez urte
erronka berriak hartu eta gainditu behar
dituela, konpainiaren bost osagaiak gogobete
ahal izateko. Une oro hobetu daitekeela
jakinik, gizarteak existitzea nahi duen eta harro
sentiarazten duen enpresa arduratsua izaten
ahalegintzen da

.
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Mercadonaren ibilbidea: 1977-2021

1977

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 janaridenda bihurtu ziren.
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1981

Juan Roigek eta
emazte Hortensia
Herrerok, Fernando,
Trinidad eta Amparo
anai-arrebekin batera,
aitari erosi zioten
Mercadona. Enpresak
300 m2 inguruko
salmenta-gelako zortzi
denda zituen. Juan
Roigek bere gain hartu
zuen konpainiaren
zuzendaritza, eta
enpresa gisa ekin
zion bere jarduerari.

1982 1988

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

Riba-roja de
Túriako (Valentzia)
bloke logistikoa
inauguratu zen, guztiz
automatizatua eta
Espainian aitzindaria.
Supermercados
Superette erosi zuen,
zeinak 22 denda
baitzituen Valentzian
une hartan.

Ibilbidea

1990 1993 1996 1997

Juan Roigek eta
Hortensia Herrerok
konpainiaren
kapitalaren gehiengoa
eskuratu zuten.

10.000 langile eta 150
denda izatera iritsita,
SPB (Beti Prezio
Baxuak) merkataritzaestrategia ezarri
zuen. Estrategia hori,
aurrerago, Erabateko
Kalitatearen Eredu
bihurtu zen.

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

Antequerako
(Málaga) Almacenes
Gómez Serranorekin
batzeko akordioa.

200. supermerkatua
ireki zen Sergoben
(Castelló).
Langile guztientzako
lehen enpresahitzarmena sinatu zen.
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Mercadonaren ibilbidea: 1977-2021

1999 2000 2001 2003

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.

126

Sant Sadurní d’Anoiako
bloke logistikoaren
eraikuntza (Bartzelona).
Massanassan
(Valentzia), Giroka
Sailkatutako Lehen
Denda ireki zen.
Bitarteko hornitzaileen
lehen bilera egin zen.
Enpresako Hitzarmen
Kolektiboa sinatu
zen (2001-2005).

Sant Sadurní d’Anoiako
bloke logistikoan
(Bartzelona) langileen
seme-alabentzako
lehen doako haureskola inauguratu zen.
Mercadona 500
denda izatera iritsi
zen, Linaresko (Jaén)
lehen supermerkatua
ireki zuenean.

Ikuskaritza etiko
bat egin zuen lehen
enpresa izan zen.
San Isidroko (Alacant)
bloke logistikoaren eta
enpresaren bigarren
haur-eskolaren
inaugurazioa.
Hortensia H lurrinlerro berriaren
merkaturatzea.
Palmako Mercat
de l’Olivar-ko
instalazioetan,
supermerkatu bat
inauguratu zen.

Ibilbidea

2004 2005 2006 2007

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

Granadilla de Abonako
(Tenerife) bloke
logistiko berriaren
inaugurazioa.
Enpresako Hitzarmen
Kolektibo 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.
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2008 2013 2016 2017

Mercadonak
Erabateko Kalitatearen
Ereduarekin bat egin
zuen berriro, ezarri
eta 15 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.

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

Portugalen sartzeaz
bat nazioartekotzeko
proiektuari ekitea
onartu zuen.

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

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

Mercadonako
Nekazaritzako
Elikagaien Kate
Jasangarriaren
Garapenari ekin
zitzaion.
Guadixeko (Granada)
bloke logistikoaren
inaugurazioa.
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Freskoen Globala
deritzon estrategia
garatu zen, freskoen
atal berriak sustatzeko
eta modernizatzeko.
Lur-sail bat erosi zen
Parc Sagunt-eko bloke
logistiko berrirako
(Sagunto, Valentzia).
Eraldaketa digitalaren
proiektua abian jarri
zen SAP konpainia
teknologikoaren eskutik.

Ibilbidea

2018 2019 2020 2021

Onlineko salmentazerbitzu 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 Hitzarmen
Kolektiboa eta
Berdintasun Plana
sinatu ziren.

Nazioartekotzeproiektua egia bihurtu
zen Portugalgo
lehen saltokia
irekita, Canidelon,
Vila Nova de Gaian
(Portoko barrutia).
Gerora beste bederatzi
denda ireki ziren
Portugalen, guztiak
eraginkorrak, Porto,
Braga eta Aveiro
barrutietan.

Oso urte zail, konplexu
eta ezohikoa izan zen,
baina, Mercadona
Proiektua osatzen
duten pertsona
aparten ahaleginari eta
hobetzeko gaitasunari
esker, konpainiak inoiz
izan duen kudeaketarik
onena lortu zuen.
Planeta Zaintzen
Jarraitzeari baiezkoa
ematea, 6.25
Estrategiaren bidez,
plastiko gutxiago
erabiltzeko eta
hondakinak hobeto
kudeatzeko.

Prozesu eta zerbitzu
guztietan kalitate
sendoarekiko
konpromisoa izan zuten
Mercadonako sail guztiek.
6.25 Denden Eredua
ezartzen amaitzea
hauek erabiliz: poltsa
konpostagarriak, erabili
eta botatzeko gai
jasangarriak, birziklatzeko
piktogramak
ontzietan, Ekonomia
Zirkularrari buruzko
kartel informatiboak,
birziklapenerako
zaborrontziak eta
hondakinen kudeaketasistema hobetua.
Vila do Condeko
(Porto) eta Lisboako
koberrikuntza-zentroen
inaugurazioa.
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Ibilbidea

Mercadona Proiektuak
aurrera jarraitzen du
2021eko Urteko Memoria, eta informazio gehiago:
https://info.mercadona.es/eu/hasiera
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valencia)
Telefonoa: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS,
UNIPESSOAL, LDA.
Avenida Padre Jorge Duarte, 123
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)
Telefonoa: (+351) 221 201 000

BEZEROARENTZAKO ARRETA
KANALAK ESPAINIAN
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona

BEZEROARENTZAKO ARRETA
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

